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| UNSUZ
Sevgili MVDterimiz,

Yeni Kia aracınızı seDtiwiniz iDin teDekkVr ederiz.

YVksek kaliteli, dewerinin karDılıwını veren fiyatlar ile araD Vretimine
odaklanmıD global bir Vretici olan Kia Motors, kendini beklentileri aDan bir
mVDteri hizmeti sawlamaya adamıDtır.

Aracınızda teknik yardıma ihtiyaD duyulursa, yetkili bir Kia bayisi
fabrikada ewitilmiD teknisyenler, Rnerilen Rzel aletler ve orijinal Kia
yedek parDalarını kullanır.

Bu Kullanım Kılavuzu, bu araDta standart veya istewe bawlı Rzelliklerin ve
ekipmanın DalıDması ve aynı zamanda bu aracın bakım ihtiyaDları hakkında
bilgi verecektir. Bu nedenle, aracınız iDin geDerli olmayan bazı aDıklamalar
ve Dizimleri bulabilirsiniz. Bu yayını dikkatlice okumanız, talimatları ve
Rnerileri takip etmeniz Rnerilir. LVtfen bu kullanım kılavuzunu her zaman
kendi aracınız iDin ve daha sonraki kulllanıcı referansları iDin araDta tutun.

Bu Kullanıcı Kılavuzundaki tVm bilgiler yayın anında gVnceldir. Ancak Kia
VrVnlerinde iyileDtirmeler yapmaya devam ederken, Dirket bu kılavuzda
veya araDlarında herhangi bir zamanda Rnceden bildirimde bulunmaksızın
ve hiDbir bir yVkVmlVlVk altına girmeden dewiDiklik yapma hakkını saklı
tutar.

LVtfen dikkatli sVrVn ve Kia aracınızın tadını Dıkarın!

© 2019 KIA MOTORS Slovakia s.r.o.

BVtVn hakları saklıdır. Kia Motors Slovakia s.r.o Dirketinin yazılı izni olmadan tamamen ya da 
kısmen Dowaltılamaz ya da tercVme edilemez.

Slovakya’da basılmıDtır.
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Bu kLlavuzdan nasLl          
faydalanabilirsiniz
AmacLmLz, aracLmLzdan en y{ksek 
seviyede s{r{z keyfi almanLza         
yardLmcL olmak. KullanLm KLlavuzu 
size birfok konuda yardLmcL olabilir.

KLlavuzun tamamLnL okumanLzL tavsiye 
ediyoruz. Ul{m veya yaralanma        
riskinizi en aza indirmek ifin, kLlavuz 
ifinde fezitli yerlerde rastlayaca:LnLz 
UYARI ve DKKKAT bul{mlerini         
okumanLzL unemle tavsiye ederiz.

KLlavuzda yer alan zekiller, aracLnLzdan 
nasLl keyif alaca:LnLzL afLklama  
konusunda yazLlL kLsmL destekleyecek 
zekilde kullanLlmLztLr. KLlavuzu         
okuyarak, aracLnLzLn uzellikleri, 
unemli emniyet bilgileri ve farklL yol 
kozullarLnda uygulanabilecek s{r{z 
tavsiyeleri hakkLnda bilgi edinebilirsiniz.

KLlavuzun genel d{zeni, Kfindekiler 
bul{m{nde belirtilmiztir. Uzel bir alan 
ya da konu ararken dizini kullanLnLz; 
burada kLlavuzunuzdaki t{m bilgilerin 
alfabetik listesi bulunmaktadLr.

Bul{mler: Bu kLlavuz dokuz bul{m ve 
bir dizinden oluzmaktadLr. Her bul{-
m{n bazLnda bul{m{n iferi:i kLsa bir 
zekilde listelenmiztir; bu zekilde ihtiyaf 
duydu:unuz bilgilerin o bul{mde olup 
olmadL:LnL bir bakLzta gurebilirsiniz.

Bu kLlavuzda fezitli UYARI, DKKKAT ve 
NOT metinleri bulacaksLnLz. Bu 
UYARI metinleri, kizisel emniyetinizi 

artLrmak {zere hazLrlanmLztLr. 
UYARI, DKKKAT ve NOT bazlLklarL 
altLnda verilen t{m falLzmalarL ve 
tavsiyeleri dikkatli bir zekilde         
okumanLz ve uygulamanLz gerekir.

UYARI
UYARI, uyulmamasL durumunda 
zarar, ciddi yaralanma ya da ul{me 
neden olabilecek bir durumu belirtir.

KKAZ
DKKKAT, uyulmamasL durumunda 
aracLnLzda hasara neden olabilecek 
bir durumu belirtir.

DUYURU
NOT bul{mlerinde ise ilginf ve           
faydalL bilgiler yer almaktadLr.
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YakLt gereksinimleri

GIRIy

YakLt gereksinimleri

Benzinli motor

Kurzunsuz

Optimum araf performansL ifin RON 
(Sefilebilir Oktan NumarasL) 95 / AKI 
(Vuruntuya Direnme Endeksi) 91 
veya daha y{ksek oktan dereceli 
olan kurzunsuz benzin kullanmanLzL 
uneririz.

RON 91~94 oktanlL / AKI 87~90 olan 
kurzunsuz benzin kullanmanLzda da 
bir sakLnca yoktur fakat bu aracLn 
performansLnda fok az da olsa bir 
d{z{ze neden olacaktLr. (Metanol 
karLztLrLlmLz yakLtlar kullanmayLnLz.)

Yeni aracLnLz, KURyUNSUZ BENZKNLE 
maksimum performans sunacak, 
egzoz emisyonunu ve buji kirlenme-
sini en d{z{k seviyede tutacak 
zekilde tasarlanmLztLr. 

KKAZ
Kurzunlu benzin kullanLmL katalitik 
konvertur sistemi ifin zararlLdLr ve 
motor kontrol sistemi oksijen      
sensur{n{n zarar gurmesine 
neden olacaktLr, ayrLca emisyon 
kontrol sistemini olumsuz yunde               
etkileyecektir. (mevcut ise)
YakLt deposunda, belirtilmiz olanlar 
dLzLnda hifbir yakLt sistemi temizle 
(mevcut ise)

UYARI
YakLt dolum esnasLnda noz{l oto-
matik olarak kapandLktan sonra 
"doldurmaya" devam etmeyiniz. 
Kaza sLrasLnda yakLtLn etrafa 
duk{lmesine engel olmak ifin 
yakLt kapa:LnLn sa:lam bir zekilde 
kapanLp kapanmadL:LnL daima 
kontrol ediniz.

Kurzunlu (mevcut ise)

BazL {lkeler ifin, aracLnLz kurzunlu 
benzin kullanmak {zere                
tasarlanmLztLr . Kurzunlu benzin        
kullanacaksanLz, Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi   ve 
aracLnLzda kurzunlu benzinin uygun 
olup olmadL:LnL sormanLzL tavsiye 
eder.

Kurzunlu benzinin oktan oranL         
kurzunsuz olanla aynLdLr. 
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Giriz YakLt gereksinimleri

Alkol ve metanol iferen benzin

Gasahol, bir benzin ve etanol            
karLzLmL (aynL zamanda tahLl alkol{ 
olarak da bilinir), ve ve metanol    
iferen benzin veya gazahol (ahzap 
alkol{ olarak da bilinir) kurzunlu veya 
kurzunsuz benzinle birlikte veya 
bunun yerine pazarlanmaktadLr. 

%10'dan fazla etanol iferen gazohol 
ile metanol iferen benzin ya da 
gazohol kullanmayLnLz.  Bu yakLtlarLn 
her biri s{r{z sorunlarLna yol afabilir 
ve yakLt sistemine, motor kontrol 
sistemine ve emisyon kontrol           
sistemine zarar verebilir.

AracLnLzda kullanLmla ilgili herhangi
bir sorun meydana gelmesi
durumunda gazohol kullanmaya
devam etmeyiniz.

Aza:Ldaki durumlarda arafta        
meydana gelen hasar ya da           
kullanLmla ilgili sorunlar, {retici 
garantisi kapsamLnda olmayabilir:
1. %10'dan fazla etanol iferen     

Gazohol.
2. Metanol iferen benzin ya da gazohol
3. Kurzunlu benzin ya da kurzunlu 

gazohol.

KKAZ
Kesinlikle metanol iferen gazohol
kullanmayLnLz. Araf s{r{z{n{
olumsuz etkileyen gazohol kullanL-
mLna devam etmeyiniz. (mevcut
ise)

Di:er yakLtlar

Aza:Lda belirtilen;
Silikon (Si) iferen yakLt,
MMT (Manganez, Mn) iferen yakLt,
Ferrosen (Fe) iferen yakLt ve
di:er metalik katkLlar iferen 
yakLtlar

araf ve motor hasarLna sebep          
olabilir veya arafta tLkanma, yanlLz 
atezleme, kut{ hLzlanma, motor 
teklemesi, katalizur erimesi,          
anormal azLnma, kullanLm umr{ 
azalmasL, vb. durumlar meydana 
gelebilir.

AyrLca, ArLza Gusterge LambasL 
(MIL) yanabilir.

DUYURU
Bu yakLtlarLn kullanLmLndan          
kaynaklanan yakLt sistemine zarar 
gelmesi veya performans sorunlarL 
Yeni Araf SLnLrlL Garantiniz              
tarafLndan kapsanmLyor olabilir.
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MTBE kullanLmL

Kia, aracLnLzda, %15,0 hacminin           
(Oksijen MuhtevasL %2,7 a:LrlL:Lnda) 
{zerinde MTBE (Metil Tersiyer B{til 
Eter) iferen yakLtlar kullanLlmamasLnL 
tavsiye etmektedir.

%15.0 hacmin (Oksijen MuhtevasL 
%2.7) {zerinde MTBE iferen yakLt  
aracLn performansLnL d{z{r{r, ayrLca 
buhar tLkanmasLna veya motorun 
zor falLzmasLna neden olur. 

KKAZ
Metanol veya %15.0 hacminin  
(Oksijen MuhtevasL %2.7 a:LrlL:Lnda) 
{zerinde MTBE (Metil Tersiyer B{til 
Eter) iferen yakLtlarLn kullanLlmasLndan 
kaynaklanan yakLt sistemi arLzalarL 
ve performans sorunlarL Yeni Araca 
Sa:lanan SLnLrlL Garanti kapsamLna 
girmeyebilir. (mevcut ise)

Metanol kullanmayLnLz

AracLnLzda metanol (metil alkol) ife-
ren yakLtlar kullanLlmamalLdLr. Bu tip 
yakLtlar aracLn performansLnL d{z{-
rebilir ve yakLt sistemi, motor kont-
rol sistemi ve emisyon kontrol 
sistemi parfalarLna zarar verebilir.

YakLt KatkL Maddeleri

 Kia RON (Sefilebilir Oktan NumarasL) 
95 / AKI (Vuruntu Kndeksi) 91 ya da 
daha y{ksek olan (Avrupa ifin) kur-
zunsuz benzin ya da RON (Sefilebilir 
Oktan NumarasL) 91 / AKI (Vuruntu 

Kndeksi) 87 ya da daha y{ksek olan 
(Avrupa harici) kurzunsuz benzin 
kullanmanLzL unerir.

Benzin KatkL maddesi konulmayan 
ve kaliteli olmayan benzin kullanan 
ve falLztLrma problemleri ve moto-
run d{zg{n falLzmamasL sorunlarL 
yazayan m{zteriler ifin, her 
15.000km (Avrupa ifin)/10.000km 
(Avrupa harici) yakLt tankLna bir zize 
katkL maddesi eklenmelidir. KatkL 
maddeleri ve nasLl kullanLlaca:Lyla 
ilgili bilgi yetkili Kia servisinden elde 
edilebilir. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder. Di:er katkL maddelerini karLz-
tLrmayLnLz.

AracLn yabancL bir {lkede kullanLl-
masL

E:er aracLnLzL bazka bir {lkede kulla-
nacaksanLz;

Tescil ve sigorta ile ilgili t{m 
d{zenlemelere uymalLsLnLz.
AracLnLza uygun yakLtLn mevcut 
oldu:undan emin olunuz.
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Dizel motor

Dizel yakLt

Dizel motor, sadece piyasada bulunan
EN590 veya benzer standartlara
uygun dizel yakLt ile kullanLlmalLdLr.
(Buradaki EN (European Norm),
Avrupa  normlarLnL  ifade etmektedir.)
AzLnmayL arttLrarak motor ve yakLt
sistemine zarar verece:inden deniz
araflarLna uygun dizel yakLt, LsLtma
ya:L veya onaylanmamLz yakLt
katkLlarL kullanmayLnLz.  OnaylanmamLz
yakLt ve/veya yakLt katkLlarL kullanmanLz
garanti  haklarLnLzLn kLsLtlanmasLna
neden olabilir.

AracLnLzda 51 setan {zerinde de:ere
sahip dizel yakLt kullanLlmaktadLr.
Dizel yakLtLn her iki t{r{ de mevcut
ise, yaz veya kLz yakLtLnL aza:Lda
belirtilen sLcaklLk kozullarLna uygun
olarak kullanLnLz.

-5/C (23/F) {zerinde... Yaz tipi 
dizel yakLt.
-5/C (23/F) altLnda... KLz tipi dizel 
yakLt.

Depodaki yakLt miktarLnL fok dikkatli 
bir zekilde takip ediniz: YakLttan 
kaynaklanan bir sorun nedeniyle 
motorun durmasL durumunda, 
motorun yeniden falLztLrLlabilmesi 
ifin t{m devrelerin tamamen bozal-
tLlmasL gerekmektedir.

KKAZ
Depoya herhangi bir benzin veya 
suyun girmesine izin vermeyin. Aksi 
takdirde depoyu bozaltmanLz ve 
enjeksiyon pompasLnLn tLkanmasLnL 
ve motorun zarar gurmesini engel-
lemek ifin hatlarLn havasLnL tahliye 
etmeniz gerekir.

KKAZ
Dizel YakLt (DPF mevcut ise)
DPF sistemine sahip dizel araflar 
ifin {retilmiz olan dizel yakLtL kul-
lanmanLz unerilmektedir. (mevcut 
ise)
Y{ksek oranda s{lf{r (50 ppmden 
fazla) ve belirtilmemiz katkL mad-
deleri iferen dizel yakLtlarLn kulla-
nLlmasL, DPF sisteminin hasar 
gurmesine ve beyaz renkte duman 
fLkmasLna neden olabilir. (mevcut 
ise)

Biyodizel

Piyasada bulunan ve %7 oranLndan 
fazla biyodizel ifermeyen dizel karL-
zLmlarL B7-Dizel  olarak bilinir ve 
biyodizel, EN14214 veya ezit uzellik-
lere sahip standartlarL karzLlLyorsa 
aracLnLzda kullanLlabilir. (EN (Euro-
pean Norm), Avrupa normlarLnL  
ifade etmektedir). Kolza tohumu 
metil ester (RME), ya: asidi metil 
ester (FAME), bitkisel ya: metil 
ester (VME) vb. den yapLlan veya 
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Araftaki de:iziklikler

%7yi gefen biyodizel ile karLztLrLlmLz 
dizel kullanLlmasL azLnmada artLz veya 
motorda ve yakLt sisteminde hasara 
neden olacaktLr. OnaylanmamLz yakLt 
kullanLmL nedeniyle zarar gurm{z ve 
azLnmLz parfalarLn de:iztirilmesi ya da 
onarLlmasL {reticinin sa:ladL:L garanti 
kapsamLna girmeyecektir.

KKAZ
Dizel, B7 biyodizel ya da bazka tipte 
dahi olsa, g{ncel petrol sanayi  
standartlarLnL karzLlamayan hifbir 
yakLtL kullanmayLnLz. (mevcut ise)
Araf imalatfLsLnLn onaylamadL:L ya 
da unermedi:i yakLt katkLlarLnL 
kesinlikle kullanmayLnLz. (mevcut 
ise)

Araftaki de:iziklikler

Arafta de:iziklik yapLlmamalLdLr. 
AracLnLzda yapLlacak de:iziklikler, 
performansL, emniyeti ya da            
dayanLklLlL:L olumsuz yunde               
etkileyebilir ve hatta emniyet ve 
emisyon yunetmeliklerinin ihlaline 
dahi neden olabilir.

AyrLca, yapLlan de:izikliklerden 
(modifikasyonlardan) kaynaklanan 
hasarlar ya da performans sorunlarL 
garanti kapsamLnda                            
de:erlendirilmeyecektir.

 E:er izinsiz elektronik aygLtlar 
kullanLrsanLz, aracLn normal dLzL 
falLzmasLna, kablo hasarLna, ak{ 
dezarjLna ve yangLna sebep olabilir. 
G{venli:iniz ifin kullanLmLna izin 
verilmeyen elektrikli aygLtlar        
kullanmayLnLz. 
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AlLztLrma (rodaj) dunemi

Uzel bir alLztLrma (rodaj) s{reci 
gerekli de:ildir. Klk 1000 km boyunca 
bazL basit tedbirleri uygulayarak, 
aracLnLzLn performansLnL ve              
ekonomisini artLrabilir ve umr{n{ 
uzatabilirsiniz

Motora azLrL y{klenmeyiniz.
 S{r{z esnasLnda motor devrini 
(dev/dak veya bir dakikada yaptL:L 
devir) 3.000 dev/dak da tutunuz.
Uzun s{r{zlerde hLzlL veya yavaz 
zekilde tek devirli hLz yapmayLnLz. 
Motor hLzLnLn de:izmesi motorda 
rodajLn do:ru zekilde falLzmasL ifin 
gereklidir.
Frenlerin do:ru zekilde                     
alLztLrLlmasLna olanak sa:lamak 
ifin acil durumlar dLzLnda ani                      
frenlemelerden kafLnLnLz.
Klk 2.000 km'lik kullanLm sLrasLnda 
rumork fekmeyiniz.

AracL park ederken veya           
durdururken yanma riski

AracL, yaprak, ka:Lt, ya: veya        
lastik gibi yanLcL maddelerin 
yanLnda durdurmayLn veya            
buralarda park etmeyin. Egzoz 
sisteminin yakLnLnda olan bu t{r 
maddeler yangLn tehlikesi            
oluzturabilirler.
Bir motor, aracLn arka kLsmL 
duvara de:erken olanca hLzLyla 
bozta falLzLrsa, egzoz gazLnLn 
sLcaklL:L renk bozulmasLna veya 
yangLna neden olabilir. AracLn arka 
kLsmL ve duvar arasLnda yeterli 
bozluk bLrakLn.
Motor falLzLrken veya motor       
durduktan hemen sonra egzoz/
katalitik sistemlere dokunmamaya 
dikkat edin. Sistemler oldukfa 
sLcak olaca:Lndan yanma riski 
bulunmaktadLr.
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DLz Gur{n{z

BIR BAKIyTA ARACINIZ

DLz Gur{n{z

Unden gur{n{z (A Tipi)

* Gerfek zekil resimdekinden farklL olabilir.
1. Kaput                                                                                                         4-42
2. Far (AracLnLzLn uzellikleri)                                                                        4-130

Far (BakLm)                                                                                                 8-92
3. DRL farL (AracLnLzLn uzellikleri)                                                                8-137

DRL LambasL (BakLm)                                                                                 8-96
4. Un sinyal lambasL (BakLm)                                                                         8-94
5. Direksiyon ve lastik                                                                                   8-57
6. DLz Dikiz AynasL                                                                                          4-58
7. Panoramik afLlLr tavan                                                                              4-58
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Bir bakLzta aracLnLz DLz Gur{n{z

8. Un cam Silecek lasti:i (AracLnLzLn uzellikleri)                                          4-138
Un cam Silecek Lasti:i (BakLm)                                                                 8-50

9. Camlar                                                                                                        4-37
10.Park mesafesi uyarLsL                                                                              4-42
11.Un sis lambasL (AracLnLzLn uzellikleri)                                                      4-136

Un sis lambasL (BakLm)                                                                              8-96
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DLz Gur{n{z

Unden gur{n{z (B Tipi)

* Gerfek zekil resimdekinden farklL olabilir.
1. Kaput                                                                                                          4-42
2. Far (AracLnLzLn uzellikleri)                                                                         4-130

Far (BakLm)                                                                                                  8-92
3. DRL farL (AracLnLzLn uzellikleri)                                                                 4-137

DRL LambasL (BakLm)                                                                                  8-96
4. Un sinyal lambasL (BakLm)                                                                         8-94
5. Direksiyon ve lastik                                                                                    8-57
6. DLz Dikiz AynasL                                                                                         4-58
7. Panoramik afLlLr tavan                                                                               4-48
8. Un cam Silecek lasti:i (AracLnLzLn uzellikleri)                                   4-138

Un cam Silecek Lasti:i (BakLm)                                                                 8-50
9.Camlar                                                                                                         8-37
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10. Park mesafesi uyarLsL                                                                                4-42
11. Un sis lambasL (AracLnLzLn uzellikleri)                                                     4-136

Un sis lambasL (BakLm)                                                                              8-96
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DLz Gur{n{z

Dikiz aynasL (A Tipi)

* Gerfek zekil resimdekinden farklL olabilir.
1. KapL kilitleri                                                                                                4-19
2. YakLt doldurma kapa:L                                                                                4-45
3. Arka lamba grubu (BakLm)                                                                        4-98
4. Y{ksek stop lambasL (BakLm)                                                                  8-107
5. Bagaj kapa:L                                                                                               4-24
6. Anten                                                                                                            5-3
7. Arka gur{z kamerasL                                                                               4-128
8. Park mesafesi uyarLsL - arka                                                                    4-99

Park mesafesi uyarLsL                                                                               4-103

OCDW019002
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Bir bakLzta aracLnLz DLz Gur{n{z

Dikiz aynasL (B Tipi)

* Gerfek zekil resimdekinden farklL olabilir.
1. KapL kilitleri                                                                                                 4-19
2. YakLt doldurma kapa:L                                                                               4-45
3. Arka lamba grubu (BakLm)                                                                         8-98
4. Y{ksek stop lambasL (BakLm)                                                                      8-107
5. Bagaj kapa:L                                                                                               4-24
6. Anten                                                                                                              5-3
7. Arka gur{z kamerasL                                                                               4-128
8. Park mesafesi uyarLsL - arka                                                                    4-99

Park mesafesi uyarLsL                                                                               4-103

OCDW019007
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Kf gur{n{z

Kf gur{n{z

* Gerfek zekil resimdekinden farklL olabilir.
1. Kf kapL kolu                                                                                                  4-20
2. DLz Dikiz AynasL kontrol{                                                                           4-58
3. AfLlLr KapanLr DLz Arka Dikiz AynasL                                                             4-59
4. Elektrikli cam d{:mesi                                                                               4-38
5. Elektrikli cam kilitleme d{:mesi                                                                  4-40
6. S{r{c{ konumu hafLza d{:mesi                                                                   3-9
7. Direksiyon simidi                                                                                         4-53
8. Direksiyon simidi ayarlama kolu                                                                     4-54
9. Far y{ksekli:i ayarlama cihazL                                                                  4-137
10.Gusterge paneli aydLnlatmasL kontrol anahtarL                                         4-63
11.LKA sistemi Afma/Kapama d{:mesi                                                    6-136
12.BWC sistemi Afma/Kapama d{:mesi                                                   6-144
13.ESC Afma/Kapama d{:mesi                                                                     6-58

OCDW019003
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Bir bakLzta aracLnLz Kf gur{n{z

14.Kaput AyLrma kolu                                                                                    4-42
15.Kf sigorta paneli                                                                                         8-71
16.Koltuk                                                                                                            3-2
17.Elektrikli bagaj kapa:L afma/kapama 

d{:mesi (Vagon, SteyzLn vagon ve CUV ifin)                                                4-28

18.TPMS SET tuzu                                                                                        7-16
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102

Gusterge panelinin gur{n{z{

Gusterge panelinin gur{n{z{

* Gerfek zekil resimdekinden farklL olabilir.
1. Gusterge tablosu                                                                                       4-61
2. Korna                                                                                                           4-55
3. S{r{c{ un hava yastL:L                                                                               3-54
4. AydLnlatma Kontrol{/Dun{z sinyalleri                                         4-131, 4-135
5. Silecek/YLkayLcL                                                                                          4-138
6. Kontak* ya da MOTOR FALIyTIRMA/DURDURMA d{:mesi           6-10, 6-14
7. Sabit hLz kontrol sistemi                                                                           6-94
8. Ses                                                                                                                5-7
9. Durtl{ flazur d{:mesi                                                                                  7-3
10.Merkezi kapL kilitleme d{:mesi                                                                 4-21
11.Klima kontrol sistemi                                                                4-148, 4-158
12.HavalandLrmalL koltuk                                                                               4-183
13.Koltuk LsLtLcL                                                                                             4-181

OCDW019005
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Bir bakLzta aracLnLz Gusterge panelinin gur{n{z{

14.Direksiyon simidi LsLtma d{:mesi                                                            4-55
15.Vites kolu                                                                                6-21, 6-25, 6-32
16.SPORT D{:mesi                                                                                      6-129
17.ISG sistemi Afma/Kapama d{:mesi                                                      6-124
18.Un park mesafesi uyarLsL On/Off (Afma/Kapama) d{:mesi                4-103
19.Park yardLmL sistemi d{:mesi                                                                 4-108
20.Elektronik el freni d{:mesi                                                                     6-49
21.Auto Hold d{:mes                                                                                    6-53
22.Orta konsol saklama bulmesi                                                                  4-175
23.Torpido guz{                                                                                            4-146
24.Yolcu un hava yastL:L                                                                               3-54
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Motor bulmesi

Motor bulmesi

Kappa 1.0L T-GDI Motor (Benzinli)

Kappa 1.4L MPI Motor (Benzinli)

* AracLnLzLn motor kapa:L zekilde gusterilenden farklL olabilir.
1. Motor so:utma suyu haznesi                                                                    8-39
2.Motor ya: deposu kapa:L                                                                            8-34
3. Fren/debriyaj hidroli:i kabL                                                                          8-43
4. Hava filtresi                                                                                                8-47
5. Sigorta kutusu                                                                                            8-68
6. Negatif ak{ kutbu                                                                                7-6, 8-53
7. Pozitif ak{ kutbu                                                                                 7-6, 8-53
8.Motor ya:L seviye fubu:u                                                                           8-34
9. Radyatur kapa:L                                                                                 7-8, 8-39
10.Un cam yLkama suyu haznesi                                                                   8-45

OCDW079001
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Bir bakLzta aracLnLz Motor bulmesi

Kappa 1.4L T-GDI Motor (Benzinli)

Gamma 1.6L MPI Motor (Benzinli)

* AracLnLzLn motor kapa:L zekilde gusterilenden farklL olabilir.
1. Motor so:utma suyu haznesi                                                                    8-39
2.Motor ya: deposu kapa:L                                                                            8-34
3. Fren/debriyaj hidroli:i kabL                                                                        8-43
4. Hava filtresi                                                                                                 8-47
5. Sigorta kutusu                                                                                            8-68
6. Negatif ak{ kutbu                                                                              7-6, 8-53
7. Pozitif ak{ kutbu                                                                                   7-6, 8-53
8.Motor ya:L seviye fubu:u                                                                             8-34
9. Radyatur kapa:L                                                                                   7-8, 8-39
10.Un cam yLkama suyu haznesi                                                                   8-45

OCD078080
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Motor bulmesi

Gamma 1.6L T-GDI Motor (Benzinli)

SmartStream D 1.6 Motor (Dizel)

* AracLnLzLn motor kapa:L zekilde gusterilenden farklL olabilir.
1. Motor so:utma suyu haznesi                                                                   8-39
2.Motor ya: deposu kapa:L                                                               8-34, 8-37
3. Fren/debriyaj hidroli:i kabL                                                                         8-43
4. Hava filtresi                                                                                                  8-47
5. Sigorta kutusu                                                                                           8-68
6. Negatif ak{ kutbu                                                                                7-6, 8-53
7. Pozitif ak{ kutbu                                                                                7-6, 8-53
8.Motor ya: fubu:u                                                                             8-34, 8-37
9. Radyatur kapa:L                                                                                   7-8, 8-39
10.Un cam yLkama suyu haznesi                                                                     8-45

OCD078100
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AracLnLzLn g{venlik uzellikleri

Koltuklar ..................................................................................... 3-2

 Un koltu:un ayarlanmasL - elle ............................................ 3-6
 Elektrik ayarlL un koltuk......................................................... 3-7
 S{r{c{ konumu hafLza sistemi (elektrikli koltuk ifin) ....... 3-9
 Baz deste:i - Un koltuk ifin ................................................3-12
 Koltuk arkalL:L cebi................................................................3-15
 Arka koltu:un ayarlanmasL.................................................3-15
Emniyet kemerleri ..................................................................3-21

 Emniyet kemeri sistemi ......................................................3-21
 Emniyet kemeri gericisi.......................................................3-28
 Emniyet kemeri ile ilgili unlemler.......................................3-31
 Emniyet kemerlerinin bakLmL .............................................3-33
Focuk emniyet (kemeri) sistemi (CRS)................................3-34

 Unerimiz: Focuklar her zaman arkada oturmalLdLr .........3-34
 Focuk Koltu:u Sistemi (CRS) Sefimi ..................................3-35
 Focuk Koltu:u Sisteminin TakLlmasL (CRS) .......................3-37
 Focuklar ifin ISOFIX sabitleme parfasL ve {st ba:lantL    
sabitleme (ISOFIX sabitleme sistemi) parfasL..................3-38

Hava yastL:L - yardLmcL g{venlik sistemi............................3-45

 Hava yastL:L sisteminin izleyizi...........................................3-46
 Hava yastL:L uyarL lambasL..................................................3-49
 SRS parfalarL ve izlevleri......................................................3-51
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Koltuklar

ARACINIZIN G[VENLIK UZELLIKLERI
S{r{c{ ve araftaki yolcularLn g{venli:i ifin aracLn g{venlik uzelliklerini         
tanLmanLz gerekir.

Koltuklar

* AracLnLzdaki koltuklar zekilde gusterilenden farklL olabilir.

S{r{c{ koltu:u
1. S{r{c{ konumu hafLza sistemi*
2. Kleri ve geri
3. Koltuk arkalL:L afLsL
4. Koltuk minderi y{ksekli:i
5. Bel deste:i*
6. Baz deste:i

Un yolcu koltu:u
7. Kleri ve geri

8. Koltuk arkalL:L afLsL
9. Koltuk minderi y{ksekli:i
10.Bel deste:i*
11.Baz deste:i

Arka koltuk
12.Kol dayana:L*
13.Baz deste:i

* : Mevcutsa

OCDW039001
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AracLnLzLn g{venlik uzellikleri Koltuklar

UYARI
Sabitlenmemiz nesneler
Yerlerine sabitlenmemiz nesneler 
s{r{c{n{n ayaklarLnLn dibine          
yuvarlanLp gaz, fren veya debriyaj 
pedallarLnLn kullanLmLnL engelleyebilir 
ve kazaya neden olabilir. Un koltuklarLn 
altLna hifbir zey yerleztirmeyiniz.

UYARI
Koltu:u dik konuma getirme
Arka koltuk arkalLklarLnL yeniden dik 
konuma getirirken, koltuk arkalL:LnL 
tutunuz ve yavazfa eski konumuna 
getiriniz ve bu esnada koltu:un         
yakLnLnda bazka kimsenin olmadL:Lndan 
emin olunuz. Koltuk arkalL:L sa:lam bir 
zekilde tutularak ve kontroll{ bir 
zekilde dik konuma getirilmezse,         
koltu:un sLrt kLsmL un tarafa do:ru 
yaylanarak koltuktaki kiziye zarar 
verebilir.

UYARI
S{r{c{n{n yolcularla ilgili                  
sorumluluklarL
Un koltuk arkalL:L yatLrLlmLz bir zekilde 
araf kullanmak veya yolculuk yapmak 
bir kaza anLnda ciddi yaralanma veya 
ul{m riskiyle karzL karzLya kalmanLza 
neden olabilir. Kaza anLnda bir koltuk 
yatLrLlmLz haldeyse, bu koltukta oturan 
kizinin kalfa kLsmL emniyet kemerinin 
kucak kLsmLnLn altLndan kayabilir ve 
korunmasLz durumda olan karLn          
bulgesine azLrL kuvvet uygulanabilir. Bu 
durum if organlarLn ciddi zekilde zarar 
gurmelerine neden olabilir. S{r{c{, 
araf hareket halindeyken koltu:unu 
dik konumda tutmasL konusunda        
yolcuyu uyarmalLdLr.

UYARI
Koltuk ve yolcu arasLndaki s{rt{n-
meyi azaltan bir oturma yastL:L kul-
lanmayLnLz. Kaza veya ani duruz 
sLrasLnda yolcunun kalfalarL emni-
yet kemerinin kucak kLsmLnLn altLnda 
kayabilir. Emniyet kemeri d{zg{n 
izlevini yapamadL:L ifin ciddi veya 
hayati dahili yaralanmalar meydana 
gelebilir.
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Koltuklar

UYARI
S{r{c{ koltu:u

Araf hareket halindeyken koltu:u
ayarlamayL asla denemeyiniz. Bu,
aracLn kontrol{n{ yitirmenize,
dolayLsLyla da ciddi yaralanmalara,
ul{me ve maddi hasara yol afan
kazalara neden olabilir.
Hifbir zeyin koltuk arkalL:LnLn
normal konumda sabitlenmesini
engellemesine izin vermeyiniz.
ArkalL:Ln uygun zekilde sabitlenmesine
engel olacak zekilde koltuk arkalL:LnLn
fevresine nesneler yerleztirmek, ani
bir fren veya farpLzma esnasLnda ciddi
yaralanma veya hayati riskle karzL
karzLya  kalmanLza neden olabilir.
AracLnLzL daima koltuk arkalL:L dik ve
emniyet kemerinin kucak kLsmL
kalfanLzLn alt kLsmLnL sLkL bir zekilde
kavrayacak zekilde kullanLnLz. Bu
konum sizi kaza anLnda en etkili
zekilde koruyacak olan konumdur.
Hava yastL:Lndan kaynaklanan 
gereksiz ve belki de ciddi               
yaralanmalara engel olmak ifin, 
daima aracLn kontrol{n{ rahatfa 
sa:layacak zekilde direksi-
yon          simidinden m{mk{n 
oldu:unca uzak oturunuz.  Gu:s{-
n{z{n direksiyon simidinden en az 
250 mm uzakta olmasL tavsiye 
edilmektedir.

UYARI
Arka koltuk arkalLklarL

Arka koltuk sLrtlL:L sa:lam bir
zekilde sabitlenmelidir. Sabitlenmemesi
durumunda, ani fren veya kaza
esnasLnda yolcular ve ezyalar un
tarafa do:ru savrulabilir, bu da ciddi
yaralanmalara hatta ul{me neden
olabilir.
Valizler ve di:er ezyalar bagaj
bul{m{n{n zeminine yerleztirilmelidir.
Ezyalar fok b{y{k veya a:Lr iseler ya
da {st {ste konmalarL gerekiyorsa
sabitlenmelidirler. Bagaj bul{m{ndeki
ezyalarLn y{ksekli:i hifbir kozulda
koltuk arkalLklarLnLn y{ksekli:ini
azmamalLdLr. Bu uyarLlara uymamanLz
durumunda ani fren, kaza veya takla
anLnda ciddi bir zekilde yaralanabilir
hatta hayatLnLzL kaybedebilirsiniz.
Yolcular bagaj bul{m{nde veya       
katlanmLz bir koltu:un {ze-
rinde       oturarak veya yatarak 
araf hareket halindeyken yolcu-
luk yapmamalLdLr.  Yolculuk esna-
sLnda t{m yolcular         
koltuklarLnda do:ru bir zekilde          
oturmalLdLr. 
Koltuk arkalLklarLnL yeniden dik
konuma getirdi:inizde, g{venli bir
zekilde sabitlenip sabitlenmediklerini
kontrol etmek ifin koltuk arkalLklarLnL
ileriye ve geriye do:ru hareket
ettirmeye falLzLnLz.
YanLk ihtimaline karzL bagaj
bul{m{ndeki halLyL kaldLrmayLnLz.
Bagaj bul{m{n{n alt kLsmLnda yer
alan emisyon kontrol sistemi
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AracLnLzLn g{venlik uzellikleri Koltuklar

parfalarL, sLcaklL:Ln fok y{ksek
seviyelere fLkmasLna neden olmaktadLr.

UYARI
Koltu:u ayarladLktan sonra, serbest 
bLrakma kolunu kullanmadan koltu:u 
ileriye ve geriye do:ru hareket 
etmeye zorlayarak koltu:un yerine 
sabitlendi:inden emin olun. S{r{c{ 
koltu:unun ani veya beklenmedik bir 
zekilde hareket etmesi, aracLn         
kontrol{n{zden fLkmasLna ve kazaya 
neden olabilir.

UYARI
Koltuk hareket ederken ellerin 
veya di:er nesnelerin koltuk 
mekanizmalarLna sLkLzmamasL ifin 
fok dikkat gusteriniz. 
Yere veya koltu:a sigara fakma:L 
koymayLnLz. Koltu:u falLztLrdL:LnLzda 
fakmaktan gaz fLzkLrLp yangLna sebep 
olabilir.
Arka koltuklarda oturanlar varsa 
un koltuklarL ayarlarken dikkatli 
olunuz. 
KoltuklarLn altLnda veya koltuk ve 
orta konsol arasLnda sLkLzmLz 
k{f{k cisimleri alLrken fok dikkatli 
olunuz.  Koltuk mekanizmasLnLn 
keskin kenarlarLndan elleriniz 
kesilebilir veya yaralanabilir.

Deri Koltuk Uzellikleri
Koltuk derisi, kullanLma uygun 
hale gelmesi ifin uzel bir s{reften 
gefen hayvan dLz derisinden yapLlLr. 
Do:al bir madde oldu:u ifin, her 
bir parfa kalLnlLk veya yo:unluk 
anlamLnda farklLlLk gusterir.        
Esnemenin ve daralmanLn do:al 
bir sonucu olarak, sLcaklLk ve neme 
ba:lL olarak kLrLzLklLklar ortaya 
fLkabilir.
Koltuklar, konforu artLrmak ifin 
esneyebilen kumaztan yapLlmLztLr.
V{cuda temas eden parfalar kavislidir 
ve s{r{z konforu ve dengesini        
sa:layan yan destek bulgesi       
y{ksektir.
Do:al kullanLmdan kaynaklanan 
kLrLzLklLklar ortaya fLkabilir. Bu 
{r{nden kaynaklanan bir arLza 
de:ildir.

KKAZ
Do:al olarak kullanLmdan              
kaynaklanan kLrLzLklLklar veya            
azLnmalar garanti kapsamLna girmez.
Metalik aksesuarlL, fermuarlL          
kemerler veya arka cepteki          
anahtarlar koltuk kumazLna zarar 
verebilir.
Koltu:un LslanmadL:Lndan emin        
olunuz. Do:al derinin yapLsLnL          
de:iztirebilir.
A:arabilen kotlar veya kumazlar  
koltuk kumazLnLn y{zeyini kirletebilir.
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Koltuklar

Un koltu:un ayarlanmasL - elle

Kleri ve geri

Koltu:u ileri ya da geri hareket  
ettirmek ifin:
1. Koltuk kaydLrma ayar kolunu fekin 

ve tutun.
2. Koltu:u arzu etti:iniz konuma 

gelene kadar kaydLrLn.
3. Kolu bLrakLn ve koltu:un bu 

konumda kilitlendi:inden emin 
olun.

Koltu:u yola fLkmadan unce ayarlayLnLz 
ve kolu kullanmadan koltu:u ileri 
geri hareket ettirmeye falLzarak  
koltu:un g{venli bir zekilde kilitlenip 
kilitlenmedi:ini kontrol ediniz. Koltuk 
hareket ediyorsa, yeterince sa:lam 
bir zekilde kilitlenmemiz demektir.

Koltuk arkalL:L afLsL

Koltuk arkalL:Lna arzu etti:iniz 
e:imi vermek ifin kontrol d{:mesini 
ileri ya da geri itiniz.

Koltuk minderi y{ksekli:i (mevcut 
ise)

Koltuk minderinin y{ksekli:ini de:iztirmek 
ifin, koltuk minderinin dLz tarafLna  
yerleztirilmiz olan kolu yukarLya do:ru 
fekiniz veya aza:Lya itiniz.

Koltuk minderini alfaltmak ifin 
kolu bir kaf kez aza:Lya do:ru       
itiniz.
Koltuk minderini y{kseltmek ifin 
kolu bir kaf kez yukarLya do:ru 
fekiniz.

OCDW039002
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AracLnLzLn g{venlik uzellikleri Koltuklar

Bel deste:i (mevcut ise)

Bel deste:i koltu:un yanLndaki bel 
deste:i koluna basLlarak ayarlanabilir.
1. D{:menin un kLsmLna basarak 

deste:i artLrabilir veya arka kLs-
mLna basarak azaltabilirsiniz.

2. Kstenen konuma geldi:inde kontrol 
d{:mesini serbest bLrakLnLz.

Elektrik ayarlL un koltuk (mevcut 
ise)

Un koltuk, koltuk minderinin dLz 
tarafLna yerleztirilmiz olan kumanda 
d{:meleri kullanLlarak ayarlanabilir. 
Yola fLkmadan unce koltu:u, direksi-
yonu, pedallarL ve gusterge panelin-
deki kumandalarL rahatfa 
kullanmanLza imkan sa:layacak 
do:ru konuma getiriniz.

UYARI
Elektrik kumandalL koltuklar kontak 
kapalLyken de kullanLlabilir.
Bu nedenle, focuklarLn araf iferisinde 
kesinlikle yalnLz bLrakLlmamalarL             
gerekir.

KKAZ
Elektrikli koltuklar elektrik            
motoruyla falLzLr. Ayarlama             
izlemini tamamladLktan sonra 
elektrikli koltuklarL falLztLrmayL 
durdurunuz. AzLrL falLztLrLlan 
elektrik ekipmanL zarar gurebilir.
Elektrikli koltuklar, falLzLr             
konumdayken araf elektri:inin 
b{y{k bir kLsmLnL kullanLrlar.       
Sistem zarjLnL gereksiz harcamayL 
unlemek ifin, motor falLzmadL:L 
zaman elektrikli koltuklarL            
gere:inden uzun s{re                    
ayarlamayLnLz. 
Kki veya daha fazla elektrikli koltuk 
kontrol d{:mesini aynL anda  
falLztLrmayLnLz. Aksi takdirde, 
elektrikli koltuk motoru veya di:er 
elektrikli parfalar arLzalanabilir.

OCDW039055
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Koltuklar

Kleri ve geri (mevcut ise)

Koltu:u arzu etti:iniz konuma 
almak ifin kontrol d{:mesini ileri 
ya da geri itiniz. Koltuk istenen 
konuma geldi:inde kontrol          
d{:mesini serbest bLrakLn.

Koltuk arkalL:L afLsL

Koltuk arkalL:Lna arzu etti:iniz 
e:imi vermek ifin kontrol            
d{:mesini ileri ya da geri itiniz.
Koltuk istenen konuma geldi:inde 
kontrol d{:mesini serbest bLrakLn.

Koltuk y{ksekli:i

Koltuk minderinin un kLsmLnL aza:L 
indirmek ya da yukarL kaldLrmak 
ifin kontrol d{:mesinin un kLsmLnL 
aza:L do:ru bastLrLnLz. Koltuk  
minderinin arka kLsmLnL aza:L 
indirmek ya da yukarL kaldLrmak 
ifin kontrol d{:mesinin arka            
kLsmLnL yukarL do:ru fekiniz.
Koltuk istenen konuma geldi:inde 
kontrol d{:mesini serbest bLrakLn.

Bel deste:i (mevcut ise)

Bel deste:i koltu:un yanLndaki bel 
deste:i koluna basLlarak                      
ayarlanabilir.

OCDW039005
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1. D{:menin un kLsmLna basarak 
deste:i artLrabilir veya arka         
kLsmLna basarak azaltabilirsiniz.

2. Kstenen konuma geldi:inde kontrol 
d{:mesini serbest bLrakLnLz.

S{r{c{ konumu hafLza sistemi 
(elektrikli koltuk ifin) (mevcut ise)

S{r{c{ konumu hafLza sistemi 
sadece tek bir d{:meye basarak 
s{r{c{ koltu:unun konumunun  
kaydedilmesini ve hatLrlanLp tekrar 
aynL zekilde ayarlanmasLnL sa:lar. 
AynL aracL kullanan farklL s{r{c{ler 
istedikleri konumu sistem hafLzasLna 
kaydederek, s{r{c{ koltu:unun 
konumunu kendi tercihlerine gure 
yeniden ayarlayabilirler. Ak{n{n 
ba:lantLsL kesilirse konum hafLzasLnda 
kayLtlL olan veriler silinecektir dolayLsLyla 
s{r{z konumunun hafLzaya yeniden 
kaydedilmesi gerekir.

UYARI
S{r{c{ konumu hafLza sistemini asla 
araf hareket halindeyken ayarlamaya 
falLzmayLnLz. 
Bu, aracLn kontrol{n{ yitirmenize, 
dolayLsLyla da ciddi yaralanmalara, 
ul{me ve maddi hasara yol afan 
kazalara neden olabilir.

KapL {zerindeki d{:meler              
kullanLlarak konumlarLn hafLzaya 
kaydedilmesi

S{r{c{ koltu:u konumunun               
kaydedilmesi
1.MOTOR START/STOP d{:mesi ON 

konumunda veya kontak anahtarL 
ON konumundayken vites kolunu 
P veya N konumuna (Otomatik 
zanzLman ifin) veya Boz konuma 
(manuel zanzLman ifin) getirin. 

2. S{r{c{ koltu:unu s{r{c{ ifin 
rahat olacak zekilde ayarlayLnLz.

3. Kontrol panelindeki SET                 
d{:mesine basLn. Bir "bip" sesi 
duyulacaktLr.

4. SET d{:mesine bastLktan sonraki 
4 saniye iferisinde hafLza         
d{:melerinden birine (1 veya 2) 
basLn. Kstedi:iniz konumlar          
hafLzaya bazarLlL bir zekilde               
kaydedildi:inde iki kez "bip" sesi 
duyulacaktLr.

OCDW039009
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KayLtlL olan konumlarLn hafLzadan 
fa:rLlmasL
1.MOTOR START/STOP d{:mesi ON 

konumunda veya kontak anahtarL 
ON konumundayken vites kolunu 
P veya N konumuna (Otomatik 
zanzLman ifin) veya Boz konuma 
(manuel zanzLman ifin) getirin. 

2. KayLtlL konumlarL hafLzadan         
fa:Lrmak ifin istedi:iz hafLza  
d{:mesine basLn (1 veya 2).      
Sistem bir defa bip sesi               
fLkartacaktLr, ardLndan s{r{c{  
koltu:u hafLzaya alLnmLz konuma 
otomatik olarak ayarlanacaktLr.

Sistem kayLtlL konumu geri          
fa:LrLrken s{r{c{ koltu:u ifin            
kontrol d{:mesini ayarlamak          
hareketin durmasLna ve kontrol  
d{:mesinin hareket ettirildi:i yunde 
hareket etmesine sebep olacaktLr.

UYARI
AracLn ifinde otururken, kayLtlL 
konumlarL hafLzadan fa:LrLrken       
dikkatli olunuz.  Koltuk bir yune 
do:ru fok fazla hareket ederse  
istedi:iniz yune do:ru derhal koltuk 
konumu kontrol d{:mesine basLnLz.

S{r{c{ konumu hafLza sistemini 
bazlatma

Sistem d{zg{n falLzmazsa, s{r{c{ 
konumu hafLza sistemini zu zekilde 
bazlatLn.

Bazlatma yuntemi
1. AracL tamamen durdurun, konta:L 

(ON) ve vites kolunu P (Park) 
konumuna getirin. ArdLndan 
s{r{c{ tarafLndaki kapLyL afLn.

2. Kumanda d{:melerini ileri ya da 
geri ve koltuk sLrtlL:L afLsL ifin          
kullanarak koltu:u ve koltuk  
arkasLnL en sonuna kadar une 
do:ru fekin.

3. Hem (SET) hem de ileri hareket 
kontrol d{:mesine iki saniye 
boyunca aynL anda basLn.

Bazlatma s{reci
1. Alarm sesleri ve bazlatma s{reci 

bazlar.
2. S{r{c{ koltu:u ve koltuk arkalL:L 

otomatik olarak geriye do:ru 
hareket eder. Alarm hareket         
sLrasLnda falmaya devam eder.

3. Koltuk ve koltuk arkalL:L merkeze 
hareket eder  alarm falar ve        
bazlatma tamamlanLr.

Bununla birlikte, aza:Ldaki              
durumlarda bazlatma izlemi ve 
alarm sesi durma noktasLna gelir.

S{r{z pozisyonu hafLza sistemi 
d{:mesine basLldL:Lnda
S{r{c{ koltu:u kontrol             
d{:melerine basLldL:Lnda
Vites kolu (P) konumundan bazka 
bir yere getirildi:inde
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Araf 3km/s veya daha hLzlL bir 
hLzda falLztLrLldL:Lnda
S{r{c{ koltu:u tarafLndaki kapL 
kapandL:Lnda

UYARI
Bazlatma s{reci esnasLnda alarm 
sesi ya da bazlatma durursa           
bazlatma s{recini tekrarlayLn. 
S{r{c{ pozisyonu hafLza                
sistemini bazlatmadan unce hifbir 
zeyin s{r{c{ koltu:unun                 
yanLndaki yeri engellemedi:inden 
emin olun.
Bazlatma izlemi tamamlandLktan 
sonra, koltu:u s{r{c{n{n tercih 
etti:i zekilde ayarlamayL ve s{r{z 
pozisyonunu unutmayLn.

Kolay erizim fonksiyonu (mevcut 
ise) 
Sistem s{r{c{ koltu:unu otomatik 
olarak zu zekilde hare-
ket                     ettirecektir:

AkLllL anahtar sistemi olmadan
- Bu, kontak anahtarL                  

fLkarLldL:Lnda ve s{r{c{ kapLsL 
afLldL:Lnda s{r{c{ koltu:unu 
geriye do:ru hareket ettirecektir.

- Kontak anahtarL yuvasLna             
takLldL:Lnda s{r{c{ koltu:u une 
do:ru hareket eder.

AkLllL anahtar sistemi ile
- Bu, MOTOR START/STOP                 

d{:mesi OFF konumuna            
getirildi:inde ve s{r{c{ kapLsL 
afLldL:Lnda s{r{c{ koltu:unu 
geriye do:ru hareket ettirecektir

- MOTOR START/STOP d{:mesi 
ACC veya START konumuna 
getirildi:inde s{r{c{ koltu:unu 
ileriye do:ru hareket ettirecektir.

Bu uzelli:i etkinleztirebilir veya          
devreden fLkartabilirsiniz. Kulla-
nLcL ayarlarL modu  sayfa 4-78              
bul{m{ne bakLn.

DUYURU
S{r{c{ koltu:u ile arka koltuk          
arasLnda yeterli yer yoksa veya 
yolcu s{r{c{ koltu:unun hemen 
arkasLnda oturuyorsa, s{r{c{             
koltu:u geriye do:ru hareket          
edemeyebilir.
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Baz deste:i - Un koltuk ifin

Yolcu g{venli:i ve konforu ifin 
s{r{c{ ve un yolcu koltuklarL baz 
deste:ine sahiptir.

Baz deste:i, un koltukta oturan   
yolcuya ve s{r{c{ye rahatlLk       
sa:lamakla kalmaz aynL zamanda bir 
farpma anLnda boynun ve bazLn 
korunmasLna de yardLmcL olur.

UYARI
Kaza anLnda baz deste:inden en 
{st seviyede yararlanabilmek ifin 
baz deste:ini, orta kLsmL koltukta 
oturan kizinin baz hizasLnda olacak 
zekilde ayarlayLnLz.. 
 Genelde fo:u insanLn bazLnLn 
a:LrlLk merkezi guz hizalarLyla aynL 
y{ksekliktedir. AyrLca baz deste-
:ini bazLnLza m{mk{n oldu:unca 
yakLn olacak zekilde ayarlayLnLz. 
Bu nedenle, v{cudu koltuk arkalL-
:Lndan uzaklaztLran koltuk min-
derlerinin kullanLlmasL tavsiye 
edilmez.

Kaza esnasLnda yolcularLn a:Lr 
zekilde yaralanmalarLna neden      
olabilece:inden aracL, baz destekleri 
suk{lm{z ya da fevrilmiz bir zekilde 
kullanmayLnLz. D{zg{n bir zekilde 
ayarlandLklarLnda baz destekleri, 
boyun incinmelerine karzL koruma 
sa:lar.
Araf hareket halindeyken s{r{c{ 
koltu:unun baz deste:ini            
ayarlamayLnLz. 

KKAZ
Arka koltuklarda yolcu olmadL:Lnda, 
baz deste:inin y{ksekli:ini en d{z{k 
seviyeye ayarlayLnLz. Arka koltuk 
baz deste:i arka kLsmLn gur{z alanLnL 
daraltabilir.

OCDW039065
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Baz deste:inin y{kseltilip             
alfaltLlmasL

Baz deste:ini y{kseltmek ifin,  
deste:i istedi:iniz seviyeye kadar 
yukarL do:ru kaldLrLnLz (1).
Baz deste:ini alfaltmak (2) ifin ise, 
baz deste:i dayana:L    {zerindeki 
d{:meye basLp (3), d{:meyi basLlL 
tutarak baz     deste:ini istedi:iniz 
seviyeye kadar alfaltLnLz.

KKAZ
Baz deste:i ve koltuk minderi y{kseltilmiz 
haldeyken koltuk arkalL:LnL yatLrLrsanLz, 
baz deste:i g{nezlik veya aracLn di:er 
parfalarL ile temas edebilir.

Sukme ve takma

Tip A

Tip B

Baz deste:ini fLkarmak ifin:
1. Koltuk arkalL:LnL (2) yatLrma kolu 

veya d{:mesi (1) ile yatLrLnLz.
2. Baz deste:ini gidebildi:i yere 

kadar kaldLrLnLz.
3. Baz deste:i bLrakma d{:mesine 

basLnLz (3)  Baz deste:ini yukarL 
fekerken (4).

OCDW039010
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UYARI
Koltu:a oturdu:unuzda veya koltu:u 
ileriye ya da geriye do:ru hareket 
ettirdi:inizde, koltuk ile   koltuk baz 
deste:i afma d{:mesi arasLnda bozluk 
oluzabilir.  Parma:LnLzL vs. bozlu:a 
sLkLztLrmamaya dikkat ediniz.

Tip A

Tip B

Baz deste:ini geri takmak ifin:
1. Serbest bLrakma d{:mesine 

basarken (1) baz deste:i kutuplarLnL 
deliklere yerleztirin. 

2. Koltuk arkalL:LnL (4) yatLrma kolu 
veya d{:mesi (3) ile yatLrLnLz.

3. Baz deste:ini uygun y{ksekli:e 
ayarlayLnLz.

UYARI
Koltu:a oturdu:unuzda veya           
koltu:u ileriye ya da geriye do:ru 
hareket ettirdi:inizde, koltuk ile        
koltuk baz deste:i afma d{:mesi 
arasLnda bozluk oluzabilir. Parma:LnLzL 
vs. bozlu:a sLkLztLrmamaya dikkat  
ediniz.

Kleri ve geri ayarL (un koltuk ifin)

Baz deste:i ileriye do:ru istenilen 
konuma fekilerek, ileri konumda 4 
farklL pozisyonda ayarlanabilir.

Baz deste:ini geri konumda          
ayarlamak ifin unce olabildi:ince 
ileri fekiniz daha sonra serbest 
bLrakLnLz. Baz deste:ini bazLnLzL ve 
boynunuzu d{zg{n bir zekilde 
destekleyecek konumda ayarlayLn.

OCDW039015
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UYARI
Koltu:a oturdu:unuzda veya koltu:u 
ileriye ya da geriye do:ru hareket 
ettirdi:inizde, koltuk ile koltuk baz 
deste:i afma d{:mesi arasLnda bozluk 
oluzabilir. Parma:LnLzL vs. bozlu:a  
sLkLztLrmamaya dikkat ediniz.

Koltuk arkalL:L cebi (mevcut ise)

Un yolcu ve s{r{c{ koltuklarLnLn sLrt 
kLsmLnLn arka tarafLnda birer adet 
koltuk arkalL:L cebi bulunmaktadLr.

UYARI
Koltuk arkalL:L cepleri
Koltuk arkalL:L ceplerine a:Lr veya 
sivri nesneler koymayLnLz. Bunlar, bir 
kaza anLnda cepten fLrlayabilir ve 
yolcularLn yaralanmasLna neden  
olabilir.

Arka koltu:un ayarlanmasL

Baz deste:i

Arka koltuk oturan kizinin g{venli:i 
ve konforu ifin baz desteklerine 
sahiptir.

Baz deste:i yolculara rahatlLk           
sa:lamakla kalmaz aynL zamanda bir 
farpma anLnda boynun ve bazLn 
korunmasLna da yardLmcL olur.

UYARI
Kaza anLnda baz deste:inden en 
{st seviyede yararlanabilmek ifin 
baz deste:ini, orta kLsmL koltukta 
oturan kizinin baz hizasLnda olacak 
zekilde ayarlayLnLz. Genelde fo:u 
insanLn bazLnLn a:LrlLk merkezi guz 
hizalarLyla aynL y{ksekliktedir. Baz 
deste:i bazLnLza m{mk{n            
oldu:unca yakLn olacak zekilde 
ayarlanmalLdLr. Bu nedenle, 
v{cudu koltuk arkalL:Lndan         
uzaklaztLran koltuk minderlerinin 
kullanLlmasL tavsiye edilmez.

OCDW039016
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AracLnLzL baz destekleri fLkarLlmLz 
ya da fevrilmiz halde kullanmayLnLz. 
Bu durum kaza halinde ciddi zekilde 
yaralanmaya sebep olabilir. Baz 
destekleri d{zg{n bir zekilde 
ayarlandLklarLnda ciddi boyuttaki 
boyun incinmelerine karzL koruma 
sa:lar.

Baz deste:inin y{kseltilip                 
alfaltLlmasL

Baz deste:ini y{kseltmek ifin,
YukarLya fekerek istenilen            
pozisyona getiriniz (1). Baz          
deste:ini alfaltmak ifin ise, baz 
deste:i dayana:L {zerindeki          
d{:meye basLp, d{:meyi basLlL       
tutarak (2) baz deste:ini            
istedi:iniz seviyeye kadar           
alfaltLnLz (3).

Sukme ve takma

Baz deste:ini sukmek ifin, unce 
olabildi:ince y{kse:e kaldLrLnLz 
daha sonra yukarL do:ru fekerken 
(2) baz deste:i {zerindeki         
d{:meye basLnLz (1). 
Baz deste:ini tekrar takmak ifin 
bLrakma d{:mesine (3) basarken 
baz deste:i kutuplarLnL (A)         
deliklere yerleztiriniz.  ArdLndan 
uygun y{ksekli:e ayarlayLnLz.

UYARI
YolcularL tam olarak korumasL ifin 
ayarladLktan sonra baz deste:inin 
yerine oturdu:undan emin olunuz.

OCDW039017
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Kol dayana:L (mevcut ise)

Kol dayana:LnL kullanmak ifin,
koltuk arkasLndan une do:ru fekin.

Arka koltu:un katlanmasL

Arka koltuk arkalLklarL, uzun           
ezyalarLn tazLnmasLnL sa:lamak veya          
aracLn y{k tazLma kapasitesini           
arttLrmak ifin katlanabilir.

UYARI
Arka koltuk arkalLklarLnLn katlanabilmesinin 
amacL normalde aracLnLzLn bagaj bulmesine 
yerleztiremeyece:iniz kadar uzun              
ezyalarLn tazLnmasLnL sa:lamaktLr.
Araf hareket ederken yolcularLn 
katlanmLz koltuk sLrtlL:L {zerine 
oturmasLna asla izin vermeyiniz.  Bu 
uygun bir oturma pozisyonu de:ildir 
ve bu kullanLm ifin emniyet kemeri 
mevcut de:ildir. Bu durum, bir kaza 
veya ani bir frenleme esnasLnda ciddi 
yaralanmalara hatta ul{me yol afa-
bilir. KatlanmLz koltuk arkalLklarL {ze-
rinde tazLnan        nesnelerin y{ksekli:i 
un koltuklarLn        y{ksekli:ini azmama-

lLdLr. Bu, arkadaki ezyalarLn ani durma 
esnasLnda un tarafa do:ru kaymalarLna 
ve yaralanma veya hasara sebep 
olmalarLna neden olabilir.

Bagaj alanLnL genizletmek ve bagaj 
alanLna gefiz sa:lamak amacLyla 
arka koltuk arkalLklarL une do:ru 
katlanabilir.

Koltuk arkalL:LnL dik konuma almak 
ifin arkalL:L yukarL do:ru kaldLrLnLz 
ve yerine kilitlenene kadar itiniz.
Koltuk arkalL:LnL dik konuma aldL-
:LnLzda, yolcularLnLzLn emniyet 
kemerlerini kullanabilmesi ifin 
emniyet kemerlerini de yerlerine 
yerleztiriniz.

UYARI
S{r{c{n{n oturma konumu,          
s{r{c{n{n fiziksel yapLsLna gure 
ayarlanmamLzsa, arka koltu:u       
katlamayLnLz. Ani frenleme veya 
kaza halinde yaralanmalar oluzabilir.

KKAZ
Arka koltu:u katlarken veya afarken, 
un koltu:u tamamen ileri hareket 
ettirdi:inizden emin olunuz. Arka         
koltu:un katlanmasL ifin yeterli alan 
yoksa, asla koltu:u zorlayarak         
katlamaya falLzmayLnLz. Baz deste:i 
veya koltu:un di:er ilgili parfalarL 
hasar gurebilir.
Emniyet kemerini kullanmadan 
unce tutucusundan fLkarttL:LnLz-

OCDW039019
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dan emin olunuz. Emniyet kemerini 
tutucudayken fLkarLrsanLz, emniyet 
kemerine veya tutucuya zarar 
verebilirsiniz. 
Tutucuyu sadece arka koltukta 
yolcu olmadL:L zaman veya arka 
koltu:u katlamanLz gerekti:inde 
kullanLnLz.

Arka koltuk arkalL:LnL katlamak ifin
1. Un koltuk arkalL:LnL dik konuma 

getiriniz ve gerekiyorsa un koltu:u 
ileri kaydLrLnLz.

2. Arka baz desteklerini m{mk{n 
olan en alfak konuma getiriniz.

Arka dLz koltuk arkalLklarL

3. Arka dLz koltuk arkalLklarL Kilit 
bLrakma kolunu (1) fekiniz ve arka 
koltuk arkalL:LnL unce une ardLndan 
da aza:L do:ru katlayLnLz.

Bagaj bulmesinde

Bagaj bulmesinde (Vagon, SteyzLn 
Vagon ifin e:er varsa uzaktan 
katlama)

4. Koltuk arkalL:L katlama kolunu 
fekin (2), ardLndan arka koltuk 
arkalL:L katlanacaktLr.

KKAZ
Uzaktan katlama
Kilitlemek ifin koltu:u g{fl{ bir 
zeilde geriye itmeyin. Ktici bir g{f ile 
afLlarak geri dunebilir.

UYARI
Uzaktan katlama
YolcularLn, evcil hayvanlarLn veya 
bagajlarLn arka koltuklarda veya 
katlanmLz koltuklarda olmasL          
durumunda arka koltuklarL katlamayLn. 
Yolculara, evcil hayvanlara, bavullara 
zarar verebilir veya yaralanmaya 
sebep olabilir.

OCDW039021
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UYARI
2. sLra sa: yan koltuk katlama

Orta koltuk katlanmLzsa, 2. sLra sa: 
yan koltu:u katlarken dikkatli olun. 
YaralanmanLza ya da zarar gurme-
nize neden olabilir.

Arka koltu:u dik konuma almak ifin:

1. Arka koltu:u kullanmak ifin, koltuk 
arkalL:LnL kaldLrLnLz ve geriye do:ru 
fekiniz. Koltuk arkalL:LnL klik 
sesiyle yerine oturana kadar feki-
niz. Koltuk arkalL:LnLn yerine 
sabitlendi:inden emin olunuz. Kol-
tuk arkalL:LnL dik konuma getirdi-

:inizde, daima {st kLsmLndan 
bastLrarak koltuk arkalL:LnLn 
yerine tam olarak oturdu:undan 
emin olunuz.
E:er katlama kolunun altLndaki 
kLrmLzL hattL guremiyorsanLz, kol-
tuk arkalL:L tam olarak kilitlenmiz 
demektir.

2. Arka emniyet kemerini d{zg{n 
konumuna getiriniz.

3. Koltuk arkalL:L tam olarak takLldL-
:Lnda, koltuk arkalL:L katlama 
kolunu tekrar kontrol ediniz.

Arka orta koltuk arkalL:LnL ayrL  
olarak katlamak ifin (Vagon,     
SteyzLn vagon ve CUV ifin)          
(mevcut ise)

T{m arka koltuklarL katlamak zorunda 
kalmadan arka orta koltuk arkalL:LnL 
katlayarak uzun nesneler saklanabilir. 
Arka koltuk arkalL:LnL katlamak ifin 
aza:Ldaki adLmlarL izleyin.

OCDW039064
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1.  Baz deste:ini m{mk{n olan en 
alfak konuma getiriniz.

2. Kullanaca:LnLz zaman kol dayana:LnL 
koltuk arkalL:Lndan ileriye do:ru 
fekiniz.

3. Orta koltuk arkalL:LnLn kilidini 
afmak ifin kolu (1) fekin .

4. AftLktan sonra, orta koltuk arkalL:LnL 
une do:ru fekin ve daha sonra       
katlayLn.

UYARI
Koltu:u dik konuma getirme
Arka koltuk arkalLklarLnL yeniden dik 
konuma getirirken, koltuk arkalL:LnL 
tutunuz ve yavazfa dik konuma  
getiriniz. E:er koltuk arkalL:L tutmadan 
geri getirilirse, koltu:un arkasL ileri 
do:ru fLrlayarak farpabilir ve      
yaralanmaya sebep olabilir.

UYARI
Arka koltu:u katladL:LnLzda s{r{c{ 
oturma konumu, s{r{c{n{n fiziksel 
yapLsLna uyumlu olmuyorsa, arka 
koltu:u katlamayLnLz. Ani bir fren-
leme veya farpLzmada sakatlanma-
larL arttLrabilir.

UYARI
Arka koltuk arkalL:LnL katladLktan 
sonra tekrar dik konuma getirirken:
Emniyet kemeri kayLzLna ve tokasLna 
zarar vermemek ifin dikkatli olunuz. 
Emniyet kemeri kayLzLnLn ve tokasLnLn 
arka koltu:a takLlmamasLna veya 
sLkLzmamasLna uzen gusteriniz. [st 
kLsmLna bastLrarak, koltuk arkalL:LnLn 
dik konumda yerine tam olarak       
oturdu:undan emin olunuz. Aksi takdirde, 
bir kaza veya ani bir frenleme esnasLnda 
koltuk katlanabilir ve arkadaki ezyalarLn 
yolcularLn yaralanmasLna hatta         
ulmesine yol afacak zekilde yolcu       
bulmesine  fLrlamasLna neden olabilir.

KKAZ
Arka emniyet kemeri tokalarLnLn 
zarar gurmesi
Arka koltuk sLrtlL:LnL katladL:LnLzda, 
emniyet kemeri kilidini arka koltuk 
sLrtlL:L ile minder arasLna yerleztiriniz. 
Bu zekilde, kemer kilitlerinin katlanan 
arka koltuk arkalL:L ya da koltu:a 
yerleztirilen ezyalardan dolayL hasar 
gurmesini engelleyebilirsiniz.

KKAZ
Arka emniyet kemerleri
Arka koltuk arkalLklarLnL dik konuma 
alLrken, arka emniyet kemerlerini eski 
konumlarLna getirmeyi unutmayLnLz.
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UYARI
Bagaj
Bir farpLzma esnasLnda ezyalarLn      
savrulup araftaki yolculara ve       
s{r{c{ye zarar vermesini engellemek 
ifin ezyalar yerlerine sabitlenmelidir. 
Do:ru zekilde sabitlenemeyece:inden 
ve kaza anLnda unde oturan yolculara 
farpabilece:inden arka koltu:a        
herhangi bir ezya yerleztirmeyiniz.

UYARI
Ezya y{kleme
AracLnLza ezya y{klerken veya         
aracLnLzdan ezya bozaltLrken,         
motorun falLzmadL:Lndan, d{z vitesli 
araflarda vitesin 1. konumda          
oldu:undan ve el freninin devrede 
oldu:undan emin olunuz. E:er vites 
yanlLzlLkla bazka bir konuma alLnLrsa, 
bu adLmlarLn uygulanmamasL aracLn 
hareket etmesine neden olabilir.

Emniyet kemerleri

Emniyet kemeri sistemi

UYARI
En {st seviyede koruma sa:lamak ifin, 
araf hareket halinde oldu:u s{rece 
daima emniyet kemerleri kullanLlmalLdLr.
Emniyet kemerleri en fok, koltuk        
arkalLklarL dik konumdayken ize yarar.
13 ve daha k{f{k yaztaki focuklar 
daima d{zg{n bir zekilde takLlmLz bir 
focuk koltu:una oturtulmalLdLr.        
FocuklarLn un yolcu koltu:unda yolculuk 
yapmalarLna kesinlikle izin vermeyiniz. 
13 yazLnL gefmiz bir focu:un un koltu:a 
oturtulmasL  durumunda, focu:un  
emniyet kemeri d{zg{n bir zekilde       
ba:lanmalL ve koltuk m{mk{n oldu:unca 
geriye  alLnmalLdLr.
Bir omuz kemerini asla kolunuzun          
altLndan veya boynunuzun arkasLndan 
gefecek zekilde takmayLnLz. D{zg{n 
zekilde takLlmamLz olan emniyet  
kemerleri kaza esnasLnda a:Lr       
yaralanmalara neden olabilir. Omuz 
kemeri omzunuzun orta kLsmLnda       
kupr{c{k kemi:inizin {zerinden gefecek 
zekilde takLlmalLdLr.
Narin ezyalarLn {zerinden emniyet 
kemerini gefirmeyiniz. Ani bir fren ya da 
kaza durumunda kemer ezyaya zarar 
verecektir.
KLvrLlmLz emniyet kemeri takmayLnLz. 
KLvrLlmLz bir emniyet kemeri izlevini tam 
olarak yerine getiremez. Bir farpLzma 
anLnda, sizi yaralamasL dahi m{mk{nd{r. 
Emniyet kemeri kayLzLnLn d{z ve           
kLvrLlmamLz oldu:undan emin olunuz.
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Emniyet kemeri kayLzLna ve              
donanLmLna zarar vermemek ifin dikkatli 
olunuz. Emniyet kemeri kayLzL veya 
donanLmL zarar gurm{zse, de:iztiriniz.

UYARI
Emniyet kemerleri insan v{cudunun 
kemikli yapLsLna uygun olarak   
tasarlanmLztLr ve le:en kemi:inin, 
gu:s{n ve omuzlarLn {zerinden          
gefirilerek takLlmalLdLr, uygun olanL 
emniyet kemerinin kucak kLsmLnL      
karnLn {zerinden gefecek zekilde        
takmamaktLr.
Emniyet kemerleri, sa:lamak {zere 
tasarlandLklarL korumayL sa:layabilmeleri 
ifin, m{mk{n oldu:unca sLkL bir zekilde 
ayarlanmalLdLr.
Kemerin gevzek olmasL, koltukta oturan 
kiziye sa:lanan korumayL unemli ulf{de 
azaltLr.
Emniyet kemeri kayLzLna cila, ya:, 
kimyasal madde ve uzellikle de ak{ asidi 
bulazmamasL ifin dikkat edilmelidir.
Temizlik, yumuzak sabun ve su       
kullanLlarak g{venli bir zekilde        
gerfekleztirilmelidir. KayLzlarL kirlenmiz, 
yLpranmLz ve hasar gurm{z ise 
emniyet kemerleri de:iztirilmelidir.
yiddetli bir farpLzma esnasLnda         
kullanLlmLz olan emniyet kemerleri, 
hasar gur{p gurmedikleri net olarak 
belli olmasa da grup halinde               
de:iztirilmelidir. Emniyet kemerleri 
kayLzlarL b{k{lm{z bir zekilde          
takLlmamalLdLr. Her bir emniyet kemeri 

grubu tek bir yolcu tarafLndan          
kullanLlmalLdLr, emniyet kemerinin        
koltukta oturan bir yetizkinin kuca:Lnda 
oturan bir focu:un {zerinden gefirilmesi 
oldukfa tehlikelidir.

UYARI
KullanLcL tarafLndan, emniyet kemeri 
ayar mekanizmasLnLn veya emniyet 
kemeri grubunun emniyet kemerini 
sLkmak {zere falLzmasLnL engelleye-
cek hifbir modifikasyon veya 
ekleme yapLlmamalLdLr.
Emniyet kemerini ba:ladL:LnLzda, 
di:er koltu:un tokalarLna               
ba:lamadL:LnLza dikkat ediniz. Bu 
fok tehlikelidir ve emniyet kemeri 
tarafLndan d{zg{n korunmayabilirsiniz.
Emniyet kemerini s{r{z sLrasLnda 
s{rekli olarak fuz{p takmayLnLz. 
Bu, araf kontrol{n{ yitirmenize, dolayL-
sLyla da ciddi yaralanmalara, ul{me 
ve maddi hasara yol afan kazalara 
neden olabilir.
Emniyet kemerini ba:larken, sert 
veya kolay kLrLlabilecek nesnelerin 
{zerinden gefmedi:inden emin         
olunuz.
Tokada hifbir zeyin bulunmadL:Lndan 
emin olunuz. Emniyet kemeri 
g{venli bir zekilde ba:lanmayabilir.
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S{r{c{ emniyet kemeri uyarLsL

S{r{c{ye emniyet kemerini takma-
sLnL hatLrlatmak ifin, kontak her  
afLldL:Lnda emniyet kemeri takLlL olsa 
da olmasa da s{r{c{ emniyet 
kemeri uyarL lambasL yaklazLk 6 
saniye boyunca yanacaktLr. Emniyet 
kemeri takLlmamLzsa, uyarL sesi 
yaklazLk 6 saniye boyunca falacaktLr.

Emniyet kemerinizi takmadan s{rmeye 
bazlarsanLz ya da 20 km/s hLzdan 
daha yavaz bir hLzda seyrederken 
veya durdu:unuzda emniyet kemerinizi 
afarsanLz buna karzLlLk uyarL LzL:L 
yanacaktLr.

Emniyet kemerinizi takmadan        
s{rmeye bazlarsanLz ya da 20 km/s 
hLzdan daha yavaz bir hLzda           
seyrederken emniyet kemerinizi 
afarsanLz, buna karzLlLk uyarL LzL:L ve 
uyarL sesi yaklazLk 100 saniye 
boyunca yanacak ve falacaktLr.

Emniyet kemeri s{r{z sLrasLnda      
afLlLrsa, uyarL LzL:L 20km/s hLzLn 
altLndayken yanmaya bazlayacaktLr.

HLzLnLz 20km/s ve {st{ndeyse, uyarL 
LzL:L ve uyarL sesi yaklazLk 100 saniye 
boyunca yanacak ve falacaktLr.

Un yolcu emniyet kemeri uyarLsL

S{r{c{ye emniyet kemerini takmasLnL 
hatLrlatmak ifin, kontak her afLldL:Lnda 
emniyet kemeri takLlL olsa da olmasa 
da s{r{c{ emniyet kemeri uyarL 
lambasL yaklazLk 6 saniye boyunca 
yanacaktLr.

Emniyet kemerinizi takmadan        
s{rmeye bazlarsanLz ya da 20km/s 
hLzdan daha yavaz bir hLzda         
seyrederken veya durdu:unuzda 
emniyet kemerinizi afarsanLz buna 
karzLlLk uyarL LzL:L yanacaktLr.

Emniyet kemerinizi takmadan        
s{rmeye bazlarsanLz ya da 20 km/s 
hLzdan daha yavaz bir hLzda         
seyrederken emniyet kemerinizi 
afarsanLz, buna karzLlLk uyarL LzL:L ve 
uyarL sesi yaklazLk 100 saniye 
boyunca yanacak ve falacaktLr.

Emniyet kemeri s{r{z sLrasLnda      
afLlLrsa, uyarL LzL:L 20km/s hLzLn 
altLndayken yanmaya bazlayacaktLr. 
HLzLnLz 20km/s ve {st{ndeyse, uyarL 
LzL:L ve uyarL sesi yaklazLk 100 saniye 
boyunca yanacak ve falacaktLr.

UYARI
Arabada uygun olmayan bir            
pozisyonda oturmak un yolcunun 
emniyet kemeri uyarL sistemini 
olumsuz etkiler. S{r{c{n{n yolcuyu 
bu kLlavuzda bulunan d{zg{n oturma 
talimatlarL konusunda uyarmasL 
unemlidir.

ODEEV068095NR
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DUYURU
Un koltukta yolcu olmasa da, 
emniyet kemeri uyarL lambasL 6 
saniye boyunca yanacaktLr.
Un yolcu koltu:una ezya                
yerleztirildi:inde un yolcu koltu:u 
emniyet kemeri uyarLsL devreye 
girebilir.

Arka yolcu emniyet kemeri uyarLsL 
(mevcut ise)

Arka sol (3) ve sa: (5) yan koltuk 
ifin

S{r{c{ye emniyet kemerini takmasLnL 
hatLrlatmak ifin, kontak her afLldL:Lnda 
emniyet kemeri takLlL olsa da olmasa da 
arka yolcu emniyet kemeri uyarL lambasL 
yaklazLk 6 saniye boyunca yanacaktLr.

Emniyet kemerinizi takmadan            
s{rmeye bazlarsanLz ya da 20 km/s 
hLzdan daha yavaz bir hLzda seyrederken 
emniyet kemerinizi afarsanLz buna 
karzLlLk emniyet kemerinizi takana kadar 
uyarL LzL:L yanacaktLr.

Emniyet kemerinizi ba:lamadan 
aracLnLzL kullanmaya devam etti:inizde 
veya aracLnLzLn hLzL 20 km/s ve        
{zerindeyken emniyet kemerini 
fLkardL:LnLzda, emniyet kemeri uyarL 
sinyali yaklazLk 35 saniye boyunca 
falacak ve ilgili uyarL lambasL yanacaktLr.

Emniyet kemeri s{r{z sLrasLnda       
afLlLrsa, uyarL LzL:L 20km/s hLzLn 
altLndayken yanmaya bazlayacaktLr.

HLzLnLz 20km/s ve {st{ndeyse, uyarL 
LzL:L ve uyarL sesi yaklazLk 35 saniye 
boyunca yanacak ve falacaktLr.

Arka orta (4) koltuk ifin

S{r{c{ye emniyet kemerini takmasLnL 
hatLrlatmak ifin, kontak her afLldL:Lnda 
emniyet kemeri takLlL olsa da olmasa 
da arka yolcu emniyet kemeri uyarL 
lambasL yaklazLk 6 saniye boyunca 
yanacaktLr.

Kontak ON (AFIK) konumuna            
getirildi:inde s{r{c{ emniyet kemeri 
ba:lanmamLz durumdaysa, emniyet 
kemeri uyarL lambasL yaklazLk 70 
saniye boyunca yanLp suner.

E:er emniyet kemerini takmadan 
s{rmeye bazlarsanLz buna karzLlLk 
uyarL lambasL hLzLnLzL guzetmeksizin 
yaklazLk olarak 70 saniye boyunca 
yanacaktLr.

AracLnLzLn hLzL 20 km/s nin altLndayken 
emniyet kemerinizi aftL:LnLzda, 
emniyet kemeri uyarL lambasL yaklazLk 
70 saniye boyunca yanacaktLr.

OCDW039025
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Emniyet kemerinizi ba:lamadan 
aracLnLzL kullanmaya devam           
etti:inizde, aracLnLzLn hLzL 20 km/
snin {zerine ilk fLktL:Lnda, emniyet 
kemeri uyarL sinyali yaklazLk 35 
saniye boyunca falacak ve ilgili uyarL 
lambasL yanacaktLr.

 20Km/s hLzLn altLna seyrederken 
arka kapL afLldL:Lnda, uyarL lambasL 
ve uyarL sesi 20 km/s hLzLn {zerinde 
bile olsanLz falLzmayacaktLr.

Kucak/omuz kemeri

Y{kseklik ayarL (un koltuk) (mevut 
ise)

En {st seviyede rahatlLk sa:layabilmek 
ifin omuz kemerini ba:lantL noktasLnLn 
3 ayar kademesinden birine               
ayarlayabilirsiniz.

Un koltuk

Emniyet kemeri y{ksekli:i boynunuza 
fok yakLn olmamalLdLr. Kemerin omuz 
kLsmL, omzunuzun orta kLsmLndan, 

boynunuza de:il kapLya yakLn olacak 
zekilde gefip gu:s{n{z{ saracak 
zekilde ayarlanmalLdLr.

Emniyet kemeri ba:lantL noktasLnLn 
y{ksekli:ini ayarlayabilmek ifin,  
y{kseklik ayarlama kLsmLnL yukarL 
veya aza:L do:ru hareket ettirerek 
uygun konuma getiriniz.
Y{kseklik ayarlama mekanizma-
sLnL y{kseltmek ifin, mekanizmayL 
yukarL do:ru kaldLrLnLz (1). Kndir-
mek ifin y{kseklik ayar d{:mesine 
basarken (2) aza:L do:ru bastLrLn (3).

Ba:lantL noktasLnL istedi:iniz konumda 
sabitlemek ifin d{:meyi bLrakLnLz. 
Yerine sabitlendi:inden emin olmak 
ifin y{kseklik ayarlama mekanizmasLnL 
kaydLrmayL deneyiniz.

UYARI
Emniyet kemeri omuz ba:lantL noktasL-
nLn uygun y{kseklikte sabitlendi:inden 
emin olunuz. Omuz kemerini asla boy-
nunuza veya y{z{n{ze gelecek sevi-
yede ayarlamayLnLz. Do:ru 
ayarlanmamLz emniyet kemerleri kaza 
sLrasLnda a:Lr yaralanmalara neden ola-
bilir.
Kaza sonrasLnda emniyet kemerlerinin 
de:iztirilmemesi, hasarlL emniyet 
kemerlerinin bazka bir kazada sizi        
koruyamamasLna, dolayLsLyla da kizisel 
yaralanmalara veya ul{me neden        
olabilir. Kaza sonrasLnda emniyet 
kemerlerini m{mk{n oldu:unca kLsa bir 
s{re iferisinde de:iztiriniz.

ODEEV058027NR
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Emniyet kemerinizi takmak ifin:

Emniyet kemerinizi ba:lamak ifin, 
kemeri toplayLcL mekanizmadan 
fLkarLnLz ve metal dili (1) tokanLn 
(2) ifine yerleztiriniz. Kemer dili 
tokaya kilitlendi:inde "klik" sesi 
duyulacaktLr.
Kemeri, kalfanLzL kavrayacak zekilde 
ayarlamanLzLn ardLndan emniyet 
kemerinin boyu otomatik olarak 
ayarlanacaktLr. Yavaz ve sakin bir 
zekilde une e:ilmeniz durumunda 
kemer uzayarak rahat bir zekilde 
hareket etmenize olanak sa:laya-
caktLr. Ancak, ani bir fren ya da kaza 
durumunda kemer kilitlenecektir. 
AynL zamanda hLzlLca une e:ilmeniz 
durumunda da kemer kilitlenecektir.

DUYURU
Emniyet kemerini toplayLcLdan dLzarL 
fekemiyorsanLz, kemeri sLkLca fekiniz 
ve serbest bLrakLnLz. Bu zekilde 
kemer serbest kalacak ve dLzarLya 
do:ru fekilebilecektir.

UYARI
Emniyet kemerinin kucak kLsmLnL, m{mk{n 
oldu:unca alfak ve belinizi de:il kalfalarLnLzL 
sLkLca saracak bir zekilde takLnLz. Kucak 
kemeri belinizin {zerinde ve fok          
y{ksekteyse, bir farpLzma esnasLnda 
yaralanma riskinizi artLracaktLr. Her iki kol 
da emniyet kemerinin altLnda ya da {st{nde 
olmamalLdLr. yekilde gusterildi:i gibi kollarLn 
biri emniyet kemerinin altLnda di:eri 
ise {zerinde olmalLdLr.
Emniyet kemerini asla kapL tarafLnda olan 
kolunuzun altLndan gefecek zekilde 
takmayLnLz.

ODEEV058025NR
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D{zg{n zekilde ba:lanmasL ifin 
emniyet kemeri tokaya kilitlenmelidir.
1. Arka sa: koltuk emniyet kemeri 

ba:lama tokasL
2. Arka Orta emniyet kemeri tokasL
3. Arka sol koltuk emniyet kemeri 

ba:lama tokasL

Arka orta koltu:un emniyet kemerini 
kullanLrken, {zerinde "CENTER" (ORTA) 
yazLsL olan tokayL kullanLnLz.

KKAZ
Sol veya sa: koltuk emniyet kemerini 
orta koltuk emniyet kemeri tokasLna 
kilitlemeye falLzmayLnLz. 
Arka orta emniyet kemerini orta 
emniyet kemeri tokasLna taktL:LnLz-
dan emin olun.
Aksi durumda, d{zg{n zekilde               
ba:lanmamLz olan emniyet kemeri 
koruma sa:layamaz.

Arka orta emniyet kemeri

Metal tLrna:L (3) fekiniz ve tLrna:L 
(3) tokaya (4) yerleztiriniz. Kemer 
tLrna:L tokaya kilitlendi:inde "klik" 
sesi duyulacaktLr. Kemerin             
b{k{lmedi:inden emin olunuz.  
Arka orta koltu:un emniyet 
kemerini kullanLrken, {zerinde 
"CENTER" (ORTA) yazLsL olan 
tokayL kullanLnLz.

OCDW039027
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Emniyet kemerini afmak ifin

Emniyet kemeri, kilitleme tokasL 
{zerindeki serbest bLrakma           
d{:mesine (1) basLlarak afLlLr.
Emniyet kemeri afLldL:Lnda, otomatik 
olarak toplayLcL mekanizmanLn ifine 
fekilmelidir.
Bunun olmamasL durumunda 
kemerin b{k{l{p b{k{lmedi:ini 
kontrol ediniz ve yeniden deneyiniz.

Arka koltuk emniyet kemerinin  
toplanmasL

Arka koltuk emniyet kemeri tokalarL 
kullanLlmadLklarLnda, koltuk arkalL:L 
ile koltuk minderi arasLnda bulunan 
cebe toplanabilir.

Emniyet kemeri gericisi (mevcut 
ise)

AracLnLz un ve arka oturma konumla-
rLnda un gerdirici emniyet kemerleri ile 
donatLlmLztLr.

Emniyet kemeri gericilerinin amacL, 
unden alLnan belirli tipteki darbeler 
esnasLnda emniyet kemerlerinin         
koltukta oturan kizinin bedenini sLkL bir 
zekilde kavramasLnL sa:lamaktLr.

Unden alLnan darbe ziddetinin belirli bir 
seviyeyi azmasL durumunda emniyet 
kemeri un gerdiricileri devreye girebilir.

Araf aniden durdu:unda ya da koltukta 
oturan kizi ani bir zekilde aracLn un{ne 
do:ru e:ildi:inde, emniyet kemeri         
toplama mekanizmasL kilitlenecektir. 
Bununla birlikte unden alLnan belirli        
tipteki darbelerde emniyet kemeri       
gericisi de devreye girecek ve kemeri 
koltukta oturan kizinin bedenine daha 
sLkL temas edecek zekilde gerecektir.

Emniyet kemeri gericisi aktif konumday-
ken, sistem s{r{c{ veya yolcu emniyet 
kemerinin azLrL gergin oldu:unu algLlarsa, 
emniyet kemeri gericisi ifinde yer alan 
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y{k sLnLrlayLcL, ilgili kemeri biraz gevzetir. 
(mevcut ise)

UYARI
G{venli:iniz ifin, kemer kayLzLnLn 
bozta veya dolanmLz olmadL:Lndan 
emin olunuz ve her zaman                 
koltu:unuzda d{zg{n oturunuz.

DUYURU
Arafta yan ya da perde hava yastL:L 
varsa, EFD sistemi sadece unden 
farpma durumunda de:il yandan 
farpma durumunda da faaliyete 
gefecektir.

Emniyet kemeri un gergi sistemi 
aza:Ldaki temel bilezenlerden oluzur. 
Bu bilezenlerin yerleri zekilde            
gusterilmiztir:
1. SRS hava yastL:L uyarL lambasL
2. ToplayLcL mekanizmasL gerdirici 

grubu
3. SRS kontrol mod{l{

UYARI
Emniyet kemeri gericisinden en {st 
seviyede fayda sa:layabilmek ifin:
1. Emniyet kemeri do:ru zekilde  

kullanLlmalL ve uygun konumda 
ayarlanmalLdLr. L{tfen bu el kita-
bLnda yer alan t{m unemli bilgileri 
ve aracLnLzdaki yolcularLn g{venli:i 
ile ilgili unlemleri - emniyet            
kemerleri ve hava yastLklarL da dahil 
olmak {zere - okuyunuz ve bunlara 
uyunuz.

2. Daima emniyet kemerinizi d{zg{n 
bir zekilde ba:layLnLz ve aracLnLzdaki 
di:er yolcularLn da emniyet 
kemerlerini d{zg{n bir zekilde  
ba:ladL:Lndan emin olunuz.

DUYURU
Un ve arka dLz oturma konumlarLna 
yerleztirilen gerdiriciler farpLzma 
durumunda aktif hale gelir. Unden       
alLnan darbe ziddetinin belli bir          
seviyeyi azmasL durumunda  emniyet 
kemeri un gerdiricileri hava             
yastLklarLyla birlikte devreye girebilir.
Emniyet kemeri gergileri devreye        
girdi:inde, y{ksek bir ses duyulabilir 
ve duman benzeri ince bir tozun kabin 
ifinde yayLldL:L gur{lebilir. Bunlar         
normal falLzma kozullarLdLr, tehlikeli 
de:ildir.
Bu toz her ne kadar zararsLz olsa da 
cildinizin tahriz olmasLna yol afabilir ve 
uzun bir s{re boyunca teneff{s           
edilmemelidir. Emniyet kemeri         
gerdiricilerinin devreye girdi:i bir 

OON039121NR
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kazanLn ardLndan cildinizin tozla 
temas eden kLsLmlarLnL iyice yLkayLnLz.
SRS hava yastL:LnL harekete gefiren 
sensur emniyet gericisi ile ba:lL          
oldu:undan, gusterge paneli {zerindeki 
SRS hava yastL:L uyarL LzL:L,  kontak 
anahtarL afLldLktan sonra yaklazLk 6 
saniye yanar ve sonra suner.

KKAZ
Emniyet kemeri gericileri d{zg{n bir 
zekilde falLzmLyorsa, SRS hava yastL:L 
sisteminde hif bir arLza olmasa da 
hava yastL:L uyarL lambasL yanacaktLr. 
E:er SRS hava yastL:L uyarL lambasL 
kontak anahtarL ON (afLk) konuma 
getirildi:inde yanmazsa veya yaklazLk 
6 saniye boyunca yandLktan sonra 
yanar halde kalLrsa, veya araf s{r{z 
halindeyken yanarsa,  Kia, yetkili bir 
Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.

UYARI
Emniyet kemeri gergileri yalnLzca 
bir kez kullanLlacak zekilde            
tasarlanmLztLr. Bir kaza esnasLnda 
kullanLlan emniyet kemeri gericilerinin 
de:iztirilmesi gerekir. Hangi tipte 
olursa olsun b{t{n emniyet 
kemerleri, farpLzma sLrasLnda 
azLndLktan sonra mutlaka            
de:iztirilmelidir.
Emniyet kemeri gergi grubu 
mekanizmasL devreye girdi:inde 
LsLnacaktLr. Devreye girdikten  

sonraki birkaf dakika boyunca 
emniyet kemeri gergi mekanizmalarLna 
dokunmayLnLz.
Emniyet kemeri gergilerini kendi 
kendinize kontrol etmeye ya da 
de:iztirmeye falLzmayLnLz. Sis-
temi profesyonel bir atulyede 
kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.
Emniyet kemeri gergi grubuna 
vurmayLnLz.
Herhangi bir durumda emniyet 
kemeri gergi sistemini onarmaya 
veya bakLmLnL yapmaya kalkLzmayLnLz.
Emniyet kemeri gergi grubunun 
uygunsuz bir zekilde kullanLlmasL ve 
emniyet kemeri gergi mekanizmasLna 
vurulmamasL, parfalarL {zerinde 
herhangi bir de:iziklik, bakLm ve 
onarLm izlemi yapLlmamasL 
yun{ndeki uyarLlarLn dikkate        
alLnmamasL, emniyet kemeri       
gerdirici grubunda sorun fLkmasLna 
ve ciddi yaralanma riskleriyle karzL 
karzLya kalLnmasLna neden olur.
Motorlu bir araf kullanLrken veya 
motorlu bir arafta yolculuk 
yaparken mutlaka emniyet 
kemeri takLnLz.
Araf ya emniyet kemeri gerdiricisinin 
atLlmasL gerekiyorsa profesyonel bir 
atulye ile irtibata gefiniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.
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KKAZ
AracLn un tarafLndaki kaporta izfili:i 
emniyet kemeri gerici sistemine 
zarar verebilir. Bu y{zden sisteminizi 
profesyonel bir atulyeye kontrol 
ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.

Emniyet kemeri ile ilgili unlemler

UYARI
Araftaki t{m yolcular daima 
emniyet kemerlerini takmalLdLr. 
Emniyet kemerleri ve focuk         
koltuklarL bir kaza veya ani bir    
frenleme durumunda araftaki t{m 
yolcularLn ciddi hatta ul{mc{l bir 
zekilde yaralanmasL riskini azaltLr. 
Emniyet kemeri kullanLlmamasL 
durumunda yolcular zizmekte olan 
hava yastL:Lna fok yaklazabilir ve 
araf ifindeki yapLlara farpabilir veya 
aracLn dLzLna fLrlayabilir. D{zg{n bir 
zekilde takLlmLz emniyet kemerleri 
bu tehlikeleri azaltabilir.
Bu el kitabLnda yer alan, emniyet 
kemerleri, hava yastLklarL ve          
koltuklarla ilgili unlemlere mutlaka 
uyunuz.
Narin ezyalarLn {zerinden emniyet 
kemerini gefirmeyiniz. Ani bir fren 
ya da kaza durumunda kemer 
ezyaya zarar verecektir.

Bebek veya k{f{k focuk

[lkenizdeki uzel gereklilikler         hak-
kLnda bilgi sahibi olmalLsLnLz. Focuk ve/
veya bebek koltuklarL d{zg{n bir 
zekilde yerleztirilmeli ve arka  koltu:a 
takLlmalLdLr. Bu koltuklarLn kullanLmL ile 
ilgili daha fazla bilgi ifin, "Focuk emni-
yet (kemeri) sistemi (CRS)" sayfa: 3-
34 bakLnLz.

UYARI
Bebekler ve focuklar da dahil olmak 
{zere aracLnLzdaki her birey gere:i gibi 
emniyet altLna alLnmalLdLr. Araf s{rer-
ken asla kuca:LnLza ya da       kollarL-
nLza focuk almayLnLz. FarpLzma 
esnasLnda ortaya fLkan ziddetli          
darbelerin etkisiyle focuk kuca:LnLzdan 
kayLp aracLn ifine fLrlayabilir.          
Focu:unuzun boyuna ve a:LrlL:Lna 
uygun bir focuk koltu:u kullanLnLz.

DUYURU
K{f{k focuklarL kaza sLrasLnda  
yaralanmalara karzL korumanLn en iyi 
yolu onlarL, {lkenizdeki G{venlik 
StandartlarLnL karzLlayan ve arka 
koltu:a d{zg{n bir zekilde takLlmLz bir 
focuk koltu:una oturtmaktLr. Bir focuk 
koltu:u almadan unce, {zerinde {lkenizin 
G{venlik StandartlarLnL karzLladL:LnL 
gusteren bir etiket oldu:undan emin 
olunuz. Focuk koltu:u, focu:unuzun 
boyuna ve a:LrlL:Lna uygun olmalLdLr. 
Uygun olup olmadL:LnL anlamak ifin focuk 
koltu:unun {zerindeki etikete bakLnLz. 
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"Focuk emniyet (kemeri) sistemi 
(CRS)" sayfa: 3-34 bul{m{ne bakLn.

Daha b{y{k focuklar

Focuk koltu:una oturtulamayacak 
kadar b{y{m{z olan focuklar mutlaka 
arka koltukta ve kucak/omuz 
kemerleri ba:lanmLz bir zekilde 
seyahat etmelidir. Emniyet kemerinin 
kucak kLsmL, kalfalarL saracak ve 
m{mk{n oldu:unca alfak olacak 
zekilde takLlmalLdLr. Kemerin tam        
oturup oturmadL:LnL d{zenli olarak 
kontrol ediniz. Focu:un hareketleri 
emniyet kemerinin ideal konumunu 
bozabilir. Focuklar arka koltu:a takLl-
mLz sa:lam bir focuk koltu:unda 
seyahat ettikleri m{ddetfe, olasL bir 
kazadan en az seviyede etkileneceklerdir. 
Daha b{y{k bir focu:un (13 yazLn 
{zerinde) un koltu:a oturtulmasL 
gerekiyorsa, focuk mevcut kucak/
omuz kemeri ile emniyet altLna         
alLnmalL ve koltuk m{mk{n oldu:unca 
geri konuma alLnmalLdLr. 13 yazLndan 
k{f{k focuklar arka koltukta g{venli 
bir zekilde oturtulmalLdLr. 13 yazLndan 
k{f{k bir focu:u ASLA un koltu:a 
oturtmayLnLz. AracLn un koltu:una, 
arkaya bakan bir focuk koltu:unu 
ASLA yerleztirmeyiniz.

Kemerin omuz kLsmL focu:un boy-
nuna ya da y{z{ne hafiffe temas 
ediyorsa, focu:u aracLn orta kLsmLna 
oturtunuz.  Kemer hala focu:un 
y{z{ne ya da boynuna temas edi-

yorsa, focu:un focuk koltu:u kul-
lanmaya devam etmesi gerekebilir.

UYARI
K{f{k focuklarda omuz kemeri

Araf hareket halindeyken kemerin 
omuz kLsmLnLn focu:un boynuna 
ya da y{z{ne temas etmesine 
kesinlikle izin vermeyiniz. 
Emniyet kemerleri do:ru takLlmazsa 
ya da ayarlanmazsa, focuk ciddi 
bir zekilde yaralanabilir ya da 
hayati riskle karzL karzLya kalabilir.

Hamile kadLnlar

Bir kaza esnasLnda yaralanma riskini 
azaltmak ifin hamile kadLnlarLn 
emniyet kemeri takmalarL tavsiye 
edilmektedir. Emniyet kemeri k         
ullanLldL:Lnda, kemerinin kucak kLsmL 
karnLn {zerinde de:il, m{mk{n  
oldu:un alfak ve kalfalarL sLkLca  
kavrayacak konumda olmalLdLr. Uzel 
uneriler ifin bir hekime danLzLnLz.

UYARI
Hamile kadLnlar
Hamile kadLnlarLn kemerin kucak  
kLsmLnL asla bebe:in bulundu:u karLn 
bulgesi {zerinden ya da bir kaza 
anLnda kemerin bebe:in ciddi zarar 
gurmesine yol afabilece:i bir alan 
olan karLn {st{ bulgeden gefirme-
meleri gerekir.
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YaralLlar

YaralL bir kizi tazLnLrken emniyet 
kemeri kullanLlmalLdLr. Bunun gerekli 
oldu:u durumda, tavsiye almak ifin 
bir hekime danLzmalLsLnLz.

Kizi bazLna tek emniyet kemeri

Kki kizi (focuklar da dahil olmak 
{zere) bir emniyet kemerini asla 
ortak olarak kullanmamalLdLr. Bu, 
kaza anLnda oluzabilecek yaralanmalarLn 
ziddetini artLrabilir.

Dik konumda oturmak

Bir kaza sLrasLnda yaralanma riskini 
azaltmak ve emniyet sisteminden en 
{st seviyede fayda sa:layabilmek ifin, 
araf hareket halindeyken t{m         
yolcular koltuklarLnda dik bir zekilde 
oturmalL ve un ve arka koltuklar dik 
konumda olmalLdLr.

Yolcunun arka koltukta yatmasL veya 
un ya da arka koltu:un yatLrLlmLz 
olmasL durumunda emniyet kemeri 
gereken korumayL sa:layamaz.

UYARI
Koltuk arkalLklarL yatLrLlmLz bir 
zekilde yolculuk yapmak bir kaza 
veya ani frenleme esnasLnda ciddi 
hatta ul{mc{l zekilde yaralanma  
riskini artLrLr. Koltuk arkalLklarLnLn 
yatLrLlmasL aracLnLzdaki emniyet       
sisteminin (emniyet kemerleri ve 
hava yastLklarL) sa:ladL:L korumayL 

b{y{k ulf{de azaltLr. Emniyet 
kemerlerinin d{zg{n falLzabilmesi ifin 
kemerler kalfalarLnLzL ve gu:s{n{z{ 
sLkL bir bifimde kavrayacak zekilde 
ayarlanmalLdLr. Koltuk arkalL:L ne kadar 
yatLrLlLrsa, koltukta oturan kizinin        
kalfalarLnLn kucak kemerinin altLndan 
kayma riski de o kadar artar. Bu durum, 
ciddi if yaralanmalar ve yolcunun        
boynunun omuz kemerine takLlmasLna 
neden olabilir.  S{r{c{ler ve yolcular 
koltuklarLnda daima, arkalarLna        
yaslanmLz, emniyet kemerlerini takmLz 
ve koltuk arkalLklarL dik konuma        
getirilmiz bir zekilde oturmalLdLr.

Emniyet kemerlerinin bakLmL

Emniyet kemerleri asla suk{lmemeli ve 
modifiye edilmemelidir. AyrLca, emniyet 
kemerleri ve emniyet kemeri donanLmLnLn 
koltuk mentezeleri, kapLlar veya di:er 
yanlLz kullanLm nedeniyle zarar             
gurmemesi ifin dikkat edilmelidir.

UYARI
Arka koltuk arkalL:LnL katladLktan 
sonra tekrar dik konuma getirirken 
emniyet kemerinin kayLzLna ve 
tokasLna zarar vermemeye dikkat 
ediniz. Emniyet kemeri kayLzLnLn ve 
tokasLnLn arka koltu:a takLlmadL:Lndan 
ve koltu:un arasLna sLkLzmadL:Lndan 
emin olunuz. Zarar gurm{z bir 
emniyet kemeri kayLzL veya kilidi, bir 
kaza veya ani bir frenleme esna-
sLnda gerekli korumayL sa:layamayLp 
ciddi yaralanmalara neden olabilir. 

Safety_features_of_your_vehicle.fm  Page 33  Thursday, January 9, 2020  11:20 AM



AracLnLzLn g{venlik uzellikleri

343

Focuk emniyet (kemeri) sistemi (CRS)

KayLz veya kilitler hasarlL ise derhal 
de:iztirilmelerini sa:layLnLz.
G{nezli havalarda kapalL kalan aracLn 
emniyet kemerleri LsLnmLz olabilir. 
Bu LsLnmalar bebeklerde ve   
focuklarda yanLklara sebep olabilir.

D{zenli kontrol

T{m emniyet kemerleri azLnma ve 
hasara karzL d{zenli olarak kontrol 
edilmelidir. HasarlL t{m parfalar en 
kLsa s{re iferisinde de:iztirilmelidir.

Emniyet kemerlerinin temiz ve kuru 
tutulmasL

Emniyet kemerleri temiz ve kuru         
tutulmalLdLr. Kirlenen emniyet kemerleri 
yumuzak sabun sol{syonu ve LlLk su        
kullanLlarak temizlenebilir. FamazLr suyu, 
boya, g{fl{ deterjanlar veya azLndLrLcL 
maddeler kullanLlmamalLdLr; bunlar 
kumazLn zarar gurmesine ve azLnmasLna 
neden olabilir.

Emniyet kemerleri ne zaman  
de:iztirilmelidir?

AracLn bir kazaya karLzmasL duru-
munda, kullanan emniyet kemeri 
grubu veya gruplarL tamamen 
de:iztirilmelidir. Guzle gur{l{r hif bir 
hasar olmasa da bu yapLlmalLdLr. Bu 
durumda, sistemi profesyonel bir 
atulyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini aramanLzL 
tavsiye  eder.

Focuk emniyet (kemeri) sistemi 
(CRS)

Unerimiz: Focuklar her zaman 
arkada oturmalLdLr

UYARI
FocuklarL araf iferisinde her zaman 
d{zg{n bifimde oturtunuz. T{m yaz 
gruplarLndaki focuklar arka koltu:a 
oturtulduklarLnda fok daha g{vende 
olurlar. Hava yastL:L kapalL de:ilken, un 
yolcu koltu:una arkaya bakan bir Focuk 
Koltu:u Sistemini asla yerleztirmeyiniz.

13 yazLn altLndaki focuklar daima 
arka koltuklara oturmalL ve kaza, ani 
fren veya ani manevralarda yara-
lanma riskini en aza indirmek ifin her 
zaman uygun zekilde sabitlenmelidir.  

Kaza istatistiklerine gure, focuklar arka 
koltukta gerekli koruyucu  donanLm        
kullanLlarak oturtulduklarLnda, un koltu:a 
oranla fok daha d{z{k risk altLndadLrlar. 
Focuk Koltu:u Sistemini kullanmak ifin 
fok b{y{k olan focuklar, arafta temin 
edilen emniyet kemerlerini kullanmalLdLr.

Birfok {lkede, focuklarLn onaylL Focuk 
Koltu:u Sistemlerinde seyahat etmelerini 
zorunlu kLlan d{zenlemeler mevcuttur.

Focuk Emniyet Sistemi yerine emniyet 
kemerinin kullanLlmasL gereken boy/kilo 
kLsLtlamalarLna ilizkin yasalar {lkelere 
gure de:iziklik gustermektedir;  
dolayLsLyla {lkenizin ve seyahat  
edece:iniz {lkenin uzel gereksinimleri 
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hakkLnda bilgi sahibi olmanLz          
gerekmektedir.

Focuk Koltuk Sistemleri d{zg{n bir 
zekilde yerleztirilmeli ve araf         
koltu:una takLlmalLdLr. Piyasada 
bulunan ve {lkenizdeki G{venlik 
StandartlarLnL karzLlayan bir Focuk 
Koltu:u Sistemi kullanmalLsLnLz.

Focuk Koltu:u Sistemi (CRS)

Bebekler ve k{f{k focuklar, aracLn 
koltu:una sLkLca sabitlenmiz ileri 
veya geriye do:ru bakan bir Focuk 
Emniyet sistemine oturtulmalLdLr. 
Focuk Koltu:u [reticisinin montaj ve 
kullanLm talimatlarLnL okumalL ve 
bunlarL uygulamalLsLnLz.

UYARI
Focuk Koltuk Sistemini takarken 
ve kullanLrken daima koltuk {reti-
cisinin talimatlarLnL dikkate alLnLz.
Araf iferisindeyken focu:unuzun 
her zaman d{zg{n bifimde Focuk 
Koltu:u Sistemine oturdu:undan 
emin olun.
Koltuk arkalL:Lna asLlan t{rden bir 
bebek veya focuk koltu:u kullan-
mayLnLz; bunlar kaza anLnda 
yeterli emniyeti sa:layamayabilir.
Bir kazadan sonra, sistemi          
profesyonel bir atulyede kontrol 
ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.

Focuk Koltu:u Sistemi (CRS) Sefimi

Focu:unuz ifin Focuk Koltu:u          
Sistemi seferken, her zaman:

Focuk Koltu:u Sistemi {zerinde 
{lkenizin G{venlik StandartlarLnL 
karzLladL:LnL gusteren bir etiket 
oldu:undan emin olunuz.
Bir Focuk Koltu:u Sistemi yalnLzca 
ECE-R44 veya ECE-R129         
gereksinimleri uyarLnca onaylan-
mLzsa kurulabilir.
Focu:unuzun boyuna ve a:LrlL:Lna 
uygun bir Focuk Koltu:u Sistemi 
kullanLnLz. Zorunlu etiket veya     
kullanLm talimatlarL genellikle bu 
bilgiyi iferir.
KullanLlaca:L araf koltu:u       
pozisyonuna uygun bir Focuk 
Emniyet Sistemi sefiniz.
"AB mevzuatLna gure ISOFIX her 
bir kemerli koltuk konumu & Focuk 
Emniyet Sistemlerine (CRS) 
uygunluk" sayfa: 3-43 bakLnLz.
Focuk Koltu:u [reticisinin montaj 
ve kullanLm talimatlarLnL ve          
uyarLlarLnL okuyun ve bunlara 
uyun.
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Focuk Koltu:u Sistemi t{rleri

[f temel Focuk Emniyet (kemeri) 
Sistemi vardLr: bunlar arkaya dun{k, 
une dun{k ve destekli Focuk         
Emniyet (kemeri) Sistemleridir.

Focu:un yazL, boyu ve kilosuna gure 
sLnLflandLrLlmLzlardLr.

Arkaya bakan Focuk Koltu:u          
Sistemi

Arkaya bakan Focuk Koltu:u           
Sistemi, koltuk y{zeyi focu:un sLrt 
kLsmLnda olacak zekilde bir konum 
sa:lar. KayLz takLmL focu:u sabitler 
ve kaza durumunda focu:un koltukta 
kalmasLnL sa:layarak hassas boyun 
ve omurilik bulgesinde oluzabilecek 
baskLyL azaltLr.

Bir yazLn altLndaki t{m focuklar geriye 
bakan bir Focuk Koltu:u Sistemi  
kullanmalLdLr. [f temel arkaya dun{k 
Focuk Emniyet (kemeri) Sistemi var-
dLr: bebek Focuk Emniyet (kemeri)    
Sistemleri sadece arkaya dun{k olarak 
kullanLlabilir. Dun{zt{r{lebilir ve 3{ bir 
arada Focuk Emniyet Sistemlerinde 

geriye bakan pozisyon ifin genellikle 
daha y{ksek boy ve a:LrlLk limitleri 
vardLr; bu zekilde, focu:unuzu 
geriye bakan pozisyonda daha uzun 
s{re boyunca tutabilirsiniz.

Focu:unuz Focuk Koltu:u Sistemi 
{reticisi tarafLndan belirlenen boy ve 
kilo limitleri iferisinde oldu:u s{rece 
geriye bakan Focuk Koltu:u Sistemleri 
kullanmaya devam edin.

Une bakan Focuk Emniyet Sistemi

Une bakan Focuk Koltu:u Sistemi bir 
kayLz takLmL ile focu:un v{cudunu 
emniyete alLr. KullandL:LnLz Focuk 
Koltu:u Sisteminin {reticisi tarafLndan 
belirlenen azami boy ve a:LrlL:a        
ulazana kadar, focuklarLnLz ifin une 
bakan Focuk Koltu:u Sistemleri       
kullanmaya devam edin.

Focu:unuzun boy ve a:LrlL:L une 
bakan Focuk Koltu:u Sistemleri ifin 
belirlenen azami limiti aztL:Lnda, 
destekli koltu:a gefebilirsiniz.

ODEEV058035NR

ODEEV058036NR
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Destekli koltuklar

Destekli bir koltuk, aracLn emniyet 
kemeri sisteminin uygunlu:u geliz-
tirmek {zere tasarlanmLz bir Focuk 
Emniyet Sistemidir. Destekli koltuk, 
emniyet kemerini focu:un g{fl{ 
kLsLmlarLna d{zg{n bifimde uyacak 
zekilde konumlandLrLr. Focu:unuz bir 
emniyet kemeri ifin uygun b{y{k-
l{:e gelene kadar destekli koltuklar 
kullanmaya devam edin.

Bir emniyet kemerinin d{zg{n 
bifimde oturabilmesi ifin, kucak 
kemerinin karLn {zerinde de:il, 
bacaklarLn {st kLsmLnda durmasL 
gerekir. Omuz kemeri ise boyun veya 
y{zde de:il, omuz veya gu:s{n   
{zerinde olmalLdLr. 13 yazLn altLndaki 
focuklar kaza, ani fren veya ani 
manevralarda yaralanma riskini en 
aza indirmek ifin her zaman uygun 
zekilde sabitlenmelidir.  

Focuk Koltu:u Sisteminin TakLlmasL 
(CRS)

UYARI
Focuk Koltu:u Sistemini kurmadan 
unce, daima aza:Ldakileri uygulayLnLz:
Focuk Koltu:u Sisteminin {reticisinin 
montaj ve kullanLm talimatlarLnL 
okuyunuz ve bunlara uyunuz.
Bu uyarLlarL dikkate almamanLz, bir 
kaza anLnda CKDDK YARALANMA ve 
UL[M riskini artLrabilir.

UYARI
Araf baz deste:i Focuk Koltuk Siste-
minin d{zg{n zekilde takLlmasLnL 
unl{yorsa, ilgili koltuk baz deste:inin 
pozisyonu yeniden ayarlanmalL veya 
tamamen fLkartLlmalLdLr.

Focu:unuza uygun bir Focuk Koltu:u 
Sistemi seftikten ve Focuk Koltu:u 
Sisteminin koltuk pozisyonuna       
d{zg{n bifimde oturdu:undan emin 
olduktan sonra, kurulum ifin {f 
genel adLm vardLr:

Focuk Koltuk Sistemini araca d{z-
g{n bifimde sabitleyin. T{m Focuk 
Koltu:u Sistemleri; kucak kemeri 
veya kucak/omuz kemerinin kucak 
kLsmLyla ya da ISOFIX {st ba:lantL 
ve/veya ISOFIX sabitleme ve/veya 
destek koluyla araca sLkLca          
sabitlenmelidir.
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Focuk Koltuk Sisteminin sLkL 
bifimde ba:landL:Lndan emin olun. 
Focuk Koltu:u Sistemini araca 
taktLktan sonra, araf koltu:unu 
ileri-geri ve sa:a-sola do:ru  
hareket ettirerek sa:lamca      
sabitlendi:ini do:rulayLn. Emniyet 
kemeriyle sabitlenen bir Focuk 
Emniyet Sistemi olabildi:ince sLkL 
bifimde kurulmalLdLr. Ancak, bir 
miktar yatay hareket beklenebilir. 
Bir Focuk Koltu:u Sistemini   
kurarken, araf koltu:unu ve koltuk 
arkalL:LnL focu:unuzun Focuk        
Koltu:u Sistemine rahat bifimde 
oturabilece:i zekilde ayarlayLn 
(yukarL-aza:L, ileri-geri).
Focu:u Focuk Koltu:u Sistemine 
oturtun. Focu:un, Focuk Koltu:u 
Sistemi {reticisinin talimatlarLna 
uygun bifimde kayLzlar aracLlL:Lyla 
sabitlendi:inden emin olun.

KKAZ
KapalL bir araf ifindeki Focuk Koltu:u 
Sistemi azLrL LsLnabilir. YanLk oluzmasLnL 
unlemek ifin, focu:unuzu Focuk  
Koltu:u Sistemine yerleztirmeden 
unce koltuk y{zeyini ve kemer  
tokalarLnL kontrol edin.

Focuklar ifin ISOFIX sabitleme par-
fasL ve {st ba:lantL sabitleme (ISO-
FIX sabitleme sistemi) parfasL

ISOFIX sistemi s{r{z esnasLnda ve 
bir kaza durumunda Focuk Koltu:u 
Sistemi'ni tutar. Bu sistem, Focuk 
Emniyet Sistemi kurulumunu daha 
kolay bir hale getirmek ve Focuk 
Emniyet Sistemi'nin yanlLz kurulma 
riskini azaltmak ifin tasarlanmLztLr. 
ISOFIX sistemi arafta kancalar ve 
Focuk Emniyet Sistemi {zerinde 
eklenti parfalarL kullanLr. ISOFIX    
sistemi, Focuk Emniyet Sisteminin 
arka koltu:u takLlmasLnda emniyet 
kemeri kullanma ihtiyacLnL ortadan 
kaldLrLr.

ISOFIX sabitleme parfalarL araca 
kurulan metal fubuklardan oluzur. 
T{m ISOFIX koltuk pozisyonlarLnda, 
bir Focuk Koltu:u Sistemi'ni alt       
ba:lantL parfalarLna ba:layacak iki 
adet alt kanca bulunur.

AracLnLzda ISOFIX sistemini                
kullanabilmek ifin, ISOFIX ba:lantL  
parfalarLna sahip bir Focuk Koltu:u 
Sistemi'ne sahip olmanLz gerekir.

Focuk Koltu:u Sistemi {reticisi, ba:-
lantL parfalarL ve ISOFIX sabitleme 
parfalarLyla birlikte Focuk Koltu:u 
Sistemi'nin kullanLmLyla ilgili talimatlarL 
temin edecektir.
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Arka koltuklarLn sa: ve sol kLsLmlarL 
ifin ISOFIX sabitleme parfalarL temin 
edilmiztir. Bu bilezenlerin yerleri 
zekilde gusterilmiztir.

UYARI
Arka koltuk merkez pozisyonunda  
ISOFIX sabitleme parfalarL kullanarak 
bir Focuk Koltu:u Sistemi kurmayLn.  
Bu koltuk ifin ISOFIX sabitleme parfasL 
temin edilmemektedir. DLz koltuk 
sabitleme parfalarLnLn kullanLlmasL, 
arka orta oturma pozisyonunda CRS 
kurulumunda kullanLlacak sabitleme 
parfalarLna zarar verebilir. 

ISOFIX sabitleme parfalarL,          
sembollerde gusterildi:i gibi, sa: ve 
sol arka koltuk arkalLklarL ve koltuk 
minderi arasLnda bulunur.
1. * ISOFIX(i-Size) Ba:lantL Konum 

Gustergesi ( )

2. ISOFIX(i-Size) Ba:lantL

ISOFIX (i-Size) Ba:lantL Sistemi  ile 
bir Focuk G{venlik Sistemini           
sabitleme

i-Boyutunda- ISOFIX uyumlu bir 
Focuk Koltu:u Sistemini sa: veya sol 
arka koltu:a kurmak ifin:
1. Emniyet kemeri tokasLnL ISOFIX  

(i-Size) ba:lantLlarLndan              
uzaklaztLrLn.

2. Focuk G{venlik Sistemi ile ISOFIX 
(i-Size) kancalarL arasLndaki         
ba:lantLyL unleyebilecek di:er 
nesneleri uzaklaztLrLn.

3. Focuk G{venlik Sistemi ni araf       
koltu:una yerleztirin, daha sonra 
CRS {reticisi tarafLndan verilen 
talimatlar uyarLnca koltu:u        
ISOFIX (i-Size) kancalarLna takLn.

4. ISOFIX (i-Size) ba:lantL parfalarL 
ve Focuk G{venlik Sitemi nin       
ISOFIX (i-Size) sabitleme parfalarLna 
d{zg{n zekilde ba:lamak ifin CRS 
{reticisinin talimatlarLnL uygulayLn.

OCDW039056

OCDW039029
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UYARI
ISOFIX (i-Size) sistemi kullanLrken 
aza:Ldaki unlemleri alLnLz:

Focuk G{venlik Sistemi ile birlikte 
verilen t{m kurulum talimatlarLnL 
okuyunuz ve uygulayLnLz.
Focu:un bozta kalan kemerlere 
uzanLp fekmesini engellemek ifin, 
kullanLlmayan t{m arka emniyet 
kemerlerini toplayLn ve emniyet 
kemeri kayLzLnL focu:un arkasLna 
do:ru fekin. Omuz kemeri boyun 
etrafLnda dolazLr ve sLkLlLrsa 
bo:ulma riski oluzabilir.
Tek bir ba:lantL noktasLna ASLA 
birden fazla Focuk G{venlik Sistemi 
sabitlemeyin. Bu, sabitleme veya 
ba:lantL parfasLnLn gevzemesine 
veya kLrLlmasLna yol afabilir.
Bir kaza sonrasL daima ISOFIX        
(i-Size) sisteminizi bayinizde 
kontrol ettirin. Kaza ISOFIX (i-Size) 
sistemine zarar verebilir ve         
dolayLsLyla Focuk G{venlik Sistemini 
d{zg{n zekilde tutmayabilir.

Focuk G{venlik Sisteminin "[st 
Ba:lantL AskLsL" sistemiyle               
sabitlenmesi

Focuk Koltu:u Sistemi {st askL    
tutucularL arka koltuk sLrtlLklarLnda 
yer almaktadLr.

1. Focuk Koltu:u Sistemi kayLzlarLnL 
koltuk arkalL:LnLn {zerinden gefiri-
niz. [st ba:lantL kayLzlarLnL yer-
leztirirken l{tfen Focuk Koltu:u 
Sistemi {reticisinin talimatlarLnL 
uygulayLn.

OCDW039030
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2. [st ba:lantL kayLzLnL {st ba:lantL 
askLsLna gefirin, daha sonra {st 
ba:lantL kayLzLnL Focuk Koltu:u 
Sisteminin {reticisinin talimatlarL 
uyarLnca sLkLn ve Focuk Koltu:u 
Sistemini araf koltu:una sLkLca 
yerleztirin.

UYARI
Ba:lantL kayLzLnL takarken aza:Ldaki 
unlemleri alLnLz:

Focuk G{venlik Sistemi ile birlikte 
verilen t{m kurulum talimatlarLnL 
okuyunuz ve uygulayLnLz.
Tek bir ISOFIX {st ba:lantL askLsLna 
ASLA birden fazla Focuk G{venlik 
Sistemi sabitlemeyin. Bu durum, 
sabitleme veya ba:lantL parfasLnLn 
gevzemesine veya kLrLlmasLna yol 
afabilir.
[st ba:lantL kayLzLnL do:ru {st 
ba:lantL askLsL dLzLnda hifbir zeye 
ba:lamayLn. Aksi takdirde do:ru 
falLzmayabilir.
Focuk Koltu:u Sistemi ba:lantLlarL 
sadece do:ru zekilde takLlmLz 
focuk koltuklarLnLn y{k{n{         
kaldLrmak {zere tasarlanmLztLr. Bu 
ba:lantLlar hif bir zekilde, yetizkinler 
tarafLndan kullanLlan emniyet 
kemerleri veya fezitli malzeme ya 
da donanLmlarL araca ba:lamak 
{zere kullanLlan kayLzlar ifin       
kullanLlmamalLdLr.

Bir Focuk G{venlik Sisteminin 
kucak/omuz kemeri ile                
sabitlenmesi.

ISOFIX sistemi kullanLlmLyorken, t{m 
Focuk Koltu:u Sistemleri kucak/
omuz kemerinin kucak kLsmLyla arka 
koltu:a sabitlenmelidir.

Bir kucak/omuz kemeri olan Focuk 
Koltu:u Sisteminin takLlmasL.

Focuk Koltu:u Sistemini arka koltu:a 
takmak ifin aza:Ldaki talimatlarL takip 
ediniz:
1. Arka koltu:a bir CRS yerleztirin ve 

CRS {reticisinin talimatlarLnL takip 
ederek, kucak/omuz kemerini CRS 
fevresinden veya {zerinden         
yunlendirin.

ODEEV058041NR
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2. Kucak/omuz kemeri dilini tokaya 
takLnLz. Kemerin kilitlendi:ini izaret 
eden "klik" sesini duyunuz. Kilit 
afma d{:mesini, acil bir durumda 
rahatlLkla erizebilece:iniz zekilde 
yerleztiriniz.
Emniyet kemeri kayLzLnLn         
b{k{lmedi:inden emin olunuz.

3. Omuz kemeri toplanLrken Focuk 
Emniyet Sistemi'ni bastLrarak 
kemerdeki gevzekli:i giderin. 

4. Focuk Emniyet Sistemine baskL 
uygulayarak emniyet kemerinin 
koltu:u sLkLca tuttu:unu do:rulayLn.

Focuk Koltuk Sistemi {reticisi, 
kucak/omuz kemeriyle birlikte bir 
{st ba:lantL kayLzL kullanLlmasLnL 
uneriyorsa.

Focuk G{venlik Sistemini fLkarmak 
ifin, tokadaki d{:meye basLn ve 
daha sonra kucak/omuz kemerini 
Focuk G{venlik Sisteminden fLkarLn 
ve kemerin tamamen toplanmasLna 
izin verin.

ODEEV058042NR
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AB mevzuatLna gure ISOFIX her bir kemerli koltuk konumu & Focuk Emniyet 
Sistemlerine (CRS) uygunluk

(Araf kullananlar ve CRS {reticileri ifin kullanLlacak bilgi) 

- Evet: Belirlenmiz CRS kategorisinin yerleztirilmesi ifin uygundur 

- HayLr: Belirlenmiz CRS kategorisinin yerleztirilmesi ifin uygun de:ildir 

- -  : Uygulanamaz 

- Tablo LHD aracLna dayanmaktadLr. Un yolcu koltu:u harif, tablo RHD aracL 
ifin geferlidir.                                                                                                                    
RHD aracLndaki un yolcu koltu:u ifin, l{tfen oturma pozisyonu 3 teki bilgi-
leri kullanLn.

CRS kategorileri

Oturma Pozisyonları

ADıklamalar
1 2

3

4 5 6Hava 
Yastıwı 
A*IK

Hava 
Yastıwı 
KAPALI

[niversal kemerli CRS - - HayLr Evet Un/
Arka

Evet Un/
Arka

Evet*1 
Un/Arka

Evet Un/
Arka

Un: Une dun{k
Arka: Arkaya 

dun{k

i-size CRS - - HayLr HayLr
Evet Un/
Arka*2

HayLr
Evet Un/

Arka*2

Puset(ISOFIX yana 
dun{k CRS)

ISOFIX CRF : 
L1, L2 - - HayLr HayLr HayLr HayLr HayLr

ISOFIC bebek CRS (urn. 
bebek ifin CRS)

ISOFIX CRF : 
R1 - - HayLr HayLr Evet 

Arka HayLr Evet 
Arka

ISOFIX toddler (yeni 
y{r{meye bazlayan 
focuk) CRS - k{f{k

ISOFIX CRF 
:F2, F2X, R2, 

R2X
- - HayLr HayLr

Evet Un/

Arka*2
HayLr

Evet Un/

Arka*2

* ISOFIX toddler (yeni 
y{r{meye bazlayan 
focuk) CRS  b{y{k

(*: destekli koltuklardan 
de:il)

ISOFIX CRF : 
F3, R3 - - HayLr HayLr

Evet Un/

Arka*2
HayLr

Evet Un/

Arka*2

Destekli koltuk - azaltLl-
mLz genizlik ISO CRF : B2 - - HayLr HayLr Evet HayLr Evet

Destekli koltuk - tam 
genizlik ISO CRF : B3 - - HayLr HayLr HayLr HayLr HayLr

*1. 5 numaralL oturma pozisyonu, destek ayaklL:L olan focuk destek sistemini kullanLcLlarL ifin uygun de:ildir.
*2. 5 numaralL oturma pozisyonu, destek ayaklL:L olan focuk destek sistemini kullanLcLlarL ifin uygun de:ildir.

* S{r{c{ Koltu:u: S{r{c{ koltu:unu orta konuma getirmeli ve koltu:un y{ksekli:ini en y{ksek konuma ayarlamalLsLnLz.
* Un yolcu koltu:u : Yolcu koltu:unu en ileri konuma ittirmelisiniz.
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Tavsiye edilen focuk koltuklarL - Avrupa ifin

CRS [retici Bilgileri

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

Britax Rumer http://www.britax.com

Graco http//www.gracobaby.com

Koltuk 
numarası

Aracın iDindeki konum

1 Sol un

OBD038066L

2 Un orta

3 Sa: un

4 2. SLra sol

5 2. sLra orta

6 2. SLra sa:

Koltuk 
numarası

Aracın iDindeki konum

Awırlık Grubu Ad <retici Sabitleme Tipi
ECE-R44
Onay No.

Grup 0+
Cabriofix & 
Familyfix

Maxi Cosi ISOFIX E4 04443907

Grup I Duo Plus Britax Rumer
ISOFIX ve [st AskL Ba:lantL 

sistemi
E1 04301133

Grup II KidFix II XP Britax Rumer ISOFIX ve araf KayLzL E1 04301323

Grup III Junior III Graco Araf KayLzL
E11 03.44.164
E11 03.44.165
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Hava yastL:L - yardLmcL g{venlik sistemi (mevcut ise)

* AracLnLzdaki hava yastLklarLnLn yer-
leri zekilde gusterilenden farklL 
olabilir.

1. S{r{c{ un hava yastL:L
2. Yolcu un hava yastL:L
3. Yan hava yastL:L*
4. Perde hava yastL:L*
5. Un yolcu hava yastL:L ON/OFF 

(AFMA/KAPAMA) d{:mesi

* : Mevcutsa

OCDW039031

OCDW039063

Safety_features_of_your_vehicle.fm  Page 45  Thursday, January 9, 2020  11:20 AM



AracLnLzLn g{venlik uzellikleri

463

Focuk emniyet (kemeri) sistemi (CRS)

UYARI
AracLnLzda hava yastL:L olsa bile 
siz ve aracLnLzdaki di:er yolcular, 
farpma veya devrilme anLndaki 
yaralanma riskini ve ziddetini en 
aza indirmek ifin mutlaka her 
zaman emniyet kemerlerinizi 
ba:lamalLsLnLz. 
SRS ve ungergili emniyet kemerleri 
patlayLcL kimyasallar iferir. SRS ve 
ungergili emniyet kemerlerini 
araftan sukmeden araf hurdaya 
fLkarLlLrsa, yangLn meydana gelebilir. 
Bir araf hurdaya fLkarLlmadan 
unce, profesyonel bir atulyeyle 
temasa gefiniz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.
SRS parfalarLnL ve kablolarLnL 
sudan ve di:er sLvLlardan uzak 
tutunuz. SRS parfalarLnLn sLya 
veya bazka sLvLlara maruz kalma 
nedeniyle devre dLzL kalmasL  
durumunda, yangLn veya ciddi 
yaralanmalar meydana gelebilir.

Hava yastL:L sisteminin izleyizi
Hava yastLklarL sadece kontak anahtarL 
ON veya START konumundayken 
etkinlezir (gerekti:inde zizmesi        
m{mk{n olur).
Hava yastLklarL, unden veya yandan 
(yan veya perde hava yastLklarL varsa) 
gelen ziddetli darbelerde yolcularL ciddi 
fiziksel yaralanmalardan korumak ifin 
afLlLr.

DUYURU
Devrilme sensur{ mevcut ise
Hava yastLklarL devrilme durumunda 
yolcularL ciddi fiziksel yaralanmalardan 
korumak ifin unden veya yandan (yan 
veya perde hava yastLklarL varsa) afLlLr.

Normal zartlarda, hava yastL:L belirli 
bir afLyla ve farpLzma ziddetine dayalL 
olarak afLlacak zekilde tasarlanmLztLr. 
Bu iki faktur, hava yastL:L da:LtLm        
sinyali iletmek veya elektrikli izlemi          
bazlatLp bazlatmamaya karar vermek 
ifin unemli unsurlardLr.
Hava yastL:L afL ve farpLzma ziddetine 
ba:lL olarak afLlLr. Her kaza veya 
farpLzmada afLlmaz.
Un hava yastLklarL fok kLsa bir s{re 
iferisinde zizecek ve sunecektir.
Kaza anLnda un hava yastLklarLnLn 
zizti:ini gurebilmeniz neredeyse 
imkansLzdLr.
Muhtemelen gurebilece:iniz tek zey 
kazanLn ardLndan aza:L sarkan        
sunm{z hava yastLklarL olacaktLr.
A:Lr darbelerde koruma            
sa:lamaya yardLmcL olabilmek ifin 
hava yastLklarLnLn hLzlL bir zekilde 
zizmesi gerekir. FarpLzma fok kLsa 
bir s{re ifinde gerfeklezti:inden 
ve s{re esnasLnda yolcuyla             
yolcunun farpabilece:i yapLlar 
arasLna hava yastL:L girmesi 
gerekti:inden hava yastLklarL son 
derece hLzlL afLlLr.
Hava yastLklarLnLn zizme hLzL zid-
detli farpLzmalar esnasLnda 

Safety_features_of_your_vehicle.fm  Page 46  Thursday, January 9, 2020  11:20 AM



47

3

3

AracLnLzLn g{venlik uzellikleri Focuk emniyet (kemeri) sistemi (CRS)

ortaya fLkan ciddi yaralanma veya 
ul{m riskini azaltLr, dolayLsLyla 
hava yastL:L tasarLmLnLn unemli bir 
parfasLdLr.
Ancak, hava yastL:LnLn hLzla           
zizmesi aynL zamanda yastL:Ln 
b{y{k bir kuvvetle afLlmasLna 
neden oldu:undan, s{r{c{n{n ve 
yolcularLn y{zlerinin sLyrLlmasLna, 
v{cutlarLnLn morarmasLna ve 
kemiklerinin kLrLlmasLna yol afabilir.
BazL durumlarda, uzellikle           
s{r{c{n{n direksiyon simidine fok 
yakLn oturmasL halinde,               
direksiyondaki hava yastL:L ile 
temas hayati riske yol afabilecek 
yaralanmalara neden olabilir.

UYARI
Hava yastLklarLnLn farpLzma 
anLnda afLlmasLndan kaynaklanan 
yaralanma ve ul{m riskini             
azaltmak ifin, s{r{c{ direksiyon 
simidinden m{mk{n oldu:unca 
uzak (en az 250 mm) oturmalLdLr. 
Un koltuktaki yolcular daima         
koltu:u m{mk{n oldu:unca 
geriye fekilmiz halde ve sLrtL         
koltu:a dayalL bir zekilde         
oturmalLdLr.
FarpLzma esnasLnda hava yastL:L 
fok hLzlL bir zekilde afLlLr ve         
yolcular d{zg{n bir zekilde         
oturmuyorlarsa hava yastL:LnLn 
zizme kuvvetinden dolayL          
yaralanabilirler.

Hava yastL:LnLn afLlmasL, y{zde ve 
v{cutta tahriz, kLrLk camlar         
nedeniyle yaralanma veya          
yanLklara neden olabilir.

G{r{lt{ ve duman

Hava yastLklarL b{y{k bir g{r{lt{yle 
afLlLr ve aracLn ifine duman ve toz 
yayLlmasLna neden olur. Bu normaldir 
ve hava yastL:L ziziricisinin           
atezlenmesine ba:lL olarak ortaya 
fLkar. Hava yastLklarLnLn afLlmasLnLn 
ardLndan, emniyet kemeri ve hava 
yastL:LnLn gu:s{n{zde oluzturdu:u 
baskL ve teneff{s edilen duman ve 
toz nedeniyle nefes almakta g{fl{k 
fekebilirsiniz. Nefes alma g{fl{:{n{ 
unlemek ve toz ve dumana maruz 
kalLnan s{reyi m{mk{n oldu:unca 
kLsaltmak ifin kazanLn hemen            
ardLndan aracLnLzLn kapLlarLnL ve/
veya camlarLnL afLnLz.

AfL:a fLkan toz ve duman zehirli 
olmasa da, ciltte (guzlerde, burunda 
ve bo:azda vs.) kazLntLya neden     
olabilir. Buyle bir durumla karzL        
karzLya kalLrsanLz, kazLnan yerlerinizi 
derhal so:uk suyla yLkayLnLz,         
kazLntLlar devam ederse bir doktora 
bazvurunuz.
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UYARI
Hava yastLklarL afLldL:Lnda, direksiyon 
simidindeki ve/veya gusterge          
panelindeki ve/veya her iki taraftaki un 
ve arka kapLlarLn {zerindeki tavan      
raylarLnda yer alan ve hava yastLklarLyla 
ba:lantLlL olan parfalar fok sLcak olur. 
YaralanmalarL unlemek ifin hava yastLklarL 
afLldLktan hemen sonra hava yastL:L 
tertibatLnLn bulundu:u alandaki if 
aksama el s{rmeyiniz.
Gusterge paneli, pencereler, destek 
direkleri ve tavan dire:i gibi hava        
yastL:LnLn civarLndaki bulgelere         
herhangi bir aksesuar kurmayLn veya 
koymayLn.

Focuk koltu:u sistemi ifin un yolcu 
hava yastL:L uyarL etiketi

Un yolcu koltu:una asla arkaya bakan 
bir focuk koltu:u yerleztirmeyiniz. 
Hava yastL:L afLldL:Lnda, arkaya bakan 
focuk koltu:una sert bir zekilde farpacak 
ve ciddi yaralanmalara ya da hayati  
riskin ortaya fLkmasLna neden olacaktLr.

AyrLca, un yolcu koltu:una une bakan 
bir focuk koltu:u da yerleztirmeyiniz. 
Un hava yastL:LnLn afLlmasL, focu:un 
ciddi bir zekilde yaralanmasLna ya da 

hayati riskle karzL karzLya kalmasLna 
neden olabilir.

AracLnLzda yolcu un hava yastL:L ON/
OFF d{:mesi mevcutsa, gerekti:inde 
un yolcu hava yastL:LnL devreye alabilir 
veya devre dLzL bLrakabilirsiniz.

UYARI
B{y{k Tehlike! Un tarafLnda yer 
alan bir hava yastL:Lyla korunan 
koltuklara arkaya bakan bir focuk 
koltu:u takmayLnLz!
Un{nde AKTKF HAVA YASTI9I ile 
korunan bir koltu:a ASLA arkaya 
bakan focuk koltu:u yerleztirmeyiniz, 
FOCUK ifin UL[M veya CKDDK 
YARALANMA meydana gelebilir.
Un yolcu koltu:una kesinlikle 
focuk koltu:u takmayLnLz. Un 
hava yastL:LnLn afLlmasL, focu:un 
ciddi bir zekilde yaralanmasLna ya 
da hayati riskle karzL karzLya       
kalmasLna neden olabilir.
Yan ve/veya perde hava yastLklarLnLn 
bulundu:u araflarda focuklar arka 
koltuklara oturtuldu:unda, focuk 
koltu:unu kapLdan m{mk{n        
oldu:unca uza:a takLnLz ve sa:lam 
bir zekilde yerine sabitleyiniz.
Yan veya perde hava yastLklarLnLn 
afLlmasL, bebek ya da focuklarLn 
ciddi zekilde yaralanmasLna veya 
ul{m{ne neden olabilir.

OSP2I039031
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Hava yastL:L uyarL lambasL

Gusterge panelinde yer alan hava 
yastL:L uyarL lambasLnLn gurevi, sizi 
hava yastL:Lyla -YardLmcL G{venlik 
Sistemi (SRS)- ilgili olasL sorunlara 
karzL uyarmaktLr.

Kontak anahtarL ON konumuna             
getirildi:inde, uyarL lambasL 6 saniye 
boyunca yanacak sonra da sunecektir.

Aza:Ldaki durumlarda sistemi kontrol 
ettirmeniz gerekir:

Konta:L aftL:LnLzda lamba kLsa bir 
s{re ifin yanmLyorsa.
Lamba, yaklazLk altL saniye            
yandLktan sonra sunm{yorsa.
Araf hareket halindeyken lamba 
yanar. 
Kontak anahtarL ON konumundayken 
lamba yanLp sun{yorsa.

Yolcu un hava yastL:L ON (AFIK) 
gustergesi

Tip A

Tip B

Yolcu un hava yastL:L ON 
gustergesi, kontak anahtarL 
ON konumuna getirildikten 

sonra yaklazLk 4 saniye yanar.

Un yolcu hava yastL:L ON/OFF 
(AFMA/KAPAMA) d{:mesi ON         
konumuna getirildi:inde un yolcu 
hava yastL:L ON gustergesi yanar      
ve yaklazLk 60 saniye sonra suner.

ODEEV068100NR
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Yolcu un hava yastL:L OFF (KAPALI) 
gustergesi

Tip A

Tip B

Yolcu un hava yastL:L OFF 
(KAPALI) gustergesi, kontak 

anahtarL ON konumuna getirildikten 
sonra yaklazLk 4 saniye yanar.

Yolcu un hava yastL:L devre dLzL         
gusterge lambasL ayrLca yolcu un 
hava yastL:L ON/OFF (AFMA/
KAPAMA) d{:mesi OFF (KAPALI) 
konumuna getirildi:inde yanar ve 
yolcu un hava yastL:L ON/OFF 
(AFMA/KAPAMA) d{:mesi ON (AFIK) 
konumuna getirildi:inde suner.

KKAZ
Yolcu un hava yastL:L ON/OFF 
(AFMA/KAPAMA) d{:mesinde bir 
arLza varsa, yolcu un hava yastL:LnLn 
OFF (kapalL) konumda oldu:unu iza-
ret eden gustergenin LzL:L yanmaya-
caktLr (Yolcu un hava yastL:L ON 
(AFIK) gustergesi yanar ve yaklazLk 
60 saniye sonra suner) ve yolcu un 
hava yastL:L ON/OFF d{:mesi OFF 
(KAPALI) konumunda olsa da unden 
bir darbe alLnmasL durumunda hava 
yastL:L afLlabilecektir.
Bunun gerfeklezmesi durumunda, 
s{r{c{ un hava yastL:L ON/OFF  
d{:mesinin ve SRS hava yastL:L      
sisteminin profesyonel bir atulye 
tarafLndan kontrol edilmesi gerekir.
Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

OCDW039059

OCDW039033
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SRS parfalarL ve izlevleri

SRS aza:Ldaki parfalardan oluzur:
1. S{r{c{ un hava yastL:L mod{l{
2. Yolcu un hava yastL:L mod{l{
3. Yan hava yastL:L mod{lleri*
4. Perde hava yastL:L mod{lleri*
5. ToplayLcL gergi mekanizmasL*
6. Hava yastL:L uyarL lambasL
7. SRS kontrol mod{l{ (SRSCM)/ 

Devrilme sensur{*
8. Un darbe sensurleri
9. Yan darbe sensurleri
10.Yan basLnf sensurleri
11.Yolcu un hava yastL:L ON/OFF 

(afma/kapama) d{:mesi
12.Yolcu un hava yastL:L ON/OFF 

(AFIK/KAPALI) gustergesi

* : Mevcutsa

Kontak anahtarL ON konumundayken 
SRSCM, farpLzma sonucunda oluzan 
darbenin hava yastLklarLnLn veya 
emniyet kemeri un gericisinin devreye 
girmesini gerektirecek kadar ziddetli 
olup olmadL:Lna karar vermek ifin t{m 
SRS parfalarLnL devamlL olarak izler.

Gusterge paneli {zerindeki SRS hava 
yastL:L uyarL lambasL         kontak 
anahtarL ON konumuna getirildikten 
sonra yaklazLk 6 saniye boyunca 
yanacak, daha sonra da sunecektir.

UYARI
Aza:Ldaki durumlardan herhangi 
birinin oluzmasL, SRS'de bir arLza  
oldu:unu gusterir. Bu durumda,       
sistemi profesyonel bir atulyede  
kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.

Konta:L aftL:LnLzda lamba kLsa bir 
s{re ifin yanmLyorsa.
Lamba, yaklazLk altL saniye yandLktan 
sonra sunm{yorsa.
Araf hareket halindeyken lamba 
yanar. 
Kontak anahtarL ON konumundayken 
lamba yanLp sun{yorsa.

S{r{c{ un hava yastL:L (1)

 

OCDW039058
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Hava yastL:L mod{lleri hem direksiyon 
simidinin ortasLna hem de torpido 
guz{n{n {st kLsmLna denk gelecek 
zekilde un yolcu paneline yerleztirilmiztir. 
SRSCM, aracLn un tarafLnda, hava  
yastLklarLnLn afLlmasLnL gerektirecek 
kadar ziddetli bir darbe algLladL:Lnda 
un hava yastLklarLnL otomatik olarak 
zizirir.

S{r{c{ un hava yastL:L (2)

Hava yastLklarL afLldL:Lnda, do:rudan 
yastLk y{zlerinin ifine yerleztirilmiz 
olan dikizli kLsLm hava yastLklarLnLn 
zizmesinden kaynaklanan basLnfla 
ayrLlLr. YastLk y{zlerinin daha fazla 
afLlmasL hava yastL:LnLn tam olarak 
zizmesini sa:layacaktLr.

S{r{c{ un hava yastL:L (3)

D{zg{n bir zekilde takLlmLz emniyet 
kemerinin yanL sLra, tam olarak afLlmLz 
bir hava yastL:L s{r{c{n{n veya un 
koltukta oturan yolcunun ileri do:ru 
hareketini yavazlatLr ve baz ve gu:{s 
yaralanmasL riskini azaltLr.

Hava yastL:L, tamamen afLldLktan 
fok kLsa bir s{re sonra s{r{c{n{n 
ileriyi gurebilmesini, direksiyonu ve 
di:er kumandalarL idare edebilmesini 
sa:lamak {zere sunmeye bazlar.

Yolcu un hava yastL:L

ODEEV058049NR
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UYARI
Yolcu hava yastL:L olan araflarda 
torpido guz{n{n {st kLsmLndaki 
yolcu panelinin {zerine aksesuar 
(bardak tutucusu, fLkartma vs.) monte 
etmeyiniz veya yerleztirmeyiniz. 
Yolcu hava yastL:LnLn afLlmasL 
durumunda bu t{r nesneler tehlikeli 
bir zekilde yerlerinden fLrlayabilir ve 
yaralanmaya neden olabilir.
Oto kokularLnL gusterge panelinin 
yakLnLna veya {zerine monte 
etmeyiniz. Yolcu hava yastL:LnLn 
afLlmasL durumunda kutu tehlikeli 
bir zekilde yerinden fLrlayabilir ve 
yaralanmaya neden olabilir.

UYARI
Hava yastL:LnLn afLlmasLyla birlikte 
y{ksek bir ses duyulabilir ve aracLn 
ifine ince bir toz yayLlabilir. Bunlar 
normal falLzma kozullarLdLr, herhangi 
bir tehlike arz etmez - hava         
yastLklarL bu ince toz tabakasLyla 
kaplLdLr. Hava yastL:LnLn afLlmasL 
esnasLnda afL:a fLkan bu toz, 
astLm hastalarLnLn nefes almasLnL 
g{fleztirmenin yanL sLra, deri veya 
cildin tahriz olmasLna neden olabilir. 
Hava yastL:LnLn devreye girdi:i bir 
kazanLn ardLndan, v{cudunuzun 
tozla temas eden kLsLmlarLnL 
so:uk su ve yumuzak bir sabun ile 
yLkayLnLz.
SRS, ancak, kontak anahtarL ON 
konumundayken devreye girer. 

SRS (       )  uyarL lambasL kontak 
anahtarL ON  konumuna getirildi:inde 
veya motor falLztLrLldL:Lnda yanmazsa 
veya yaklazLk 6 saniye yandLktan 
sonra yanmaya devam ederse ya 
da s{r{z esnasLnda yanarsa, bu 
SRS nin d{zg{n falLzmadL:LnL     
gusterir.  Bu durumda, sistemi 
profesyonel bir atulyede kontrol 
ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.
Bir sigortayL de:iztirmeden veya 
ak{ ucunu sukmeden unce, kontak 
anahtarLnL LOCK konumuna getiriniz 
ve kontak anahtarLnL fLkarLnLz. 
Hava yastL:Lyla ilgili sigorta veya 
sigortalarL asla kontak anahtarL 
ON konumundayken sukmeyiniz 
veya de:iztirmeyiniz. Bu uyarLyL 
dikkate almamanLz SRS "       " 
uyarL lambasLnLn yanmasLna 
neden olacaktLr.
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S{r{c{ ve yolcu un hava yastL:L

S{r{c{ un hava yastL:L

Yolcu un hava yastL:L

AracLnLzLn hem s{r{c{ hem de yolcu 
oturma konumlarLnda YardLmcL 
G{venlik (Hava YastL:L) Sistemi ve 
kucak/omuz kemerleri bulunmaktadLr.

Direksiyon simidinin ve yolcu        
tarafLndaki torpido guz{n{n {st 
tarafLndaki panelin {zerindeki hava 
yastL:L kaplamasLnLn {zerindeki AIR-
BAG" yazLsL aracLnLzda bu          siste-
min bulundu:una izaret eder.

SRS, direksiyon simidinin ortasLnda 
yer alan kaplamalarLn altLna             
yerleztirilmiz hava yastLklarLndan 
oluzmaktadLr. 

SRS'in amacL, un taraftan alLnan belli 
bir seviyenin {zerindeki darbelerde 
aracLn s{r{c{s{ne ve/veya un koltukta 
oturan yolcuya emniyet kemerleri ile 
sa:lanan korumaya ilave bir koruma 
sa:lamaktLr.

UYARI
S{r{c{n{n elleri direksiyon simidinin 
{zerinde 9:00 ve 3:00 konumlarLnda 
olmalLdLr. YolcularLn elleri ve kollarL ise 
dizlerinin {zerinde olmalLdLr.

UYARI
Her yolculukta, her zaman ve herkes 
ifin mutlaka emniyet kemeri ve focuk 
koltu:u kullanLnLz! Hava yastLklarL 
oldukfa b{y{k bir kuvvetle ve bir guz 
afLp kapama s{resi kadar kLsa bir s{re 
iferisinde zizer. Emniyet kemerleri, 
s{r{c{ ve yolcularLn hava yastLklarLndan 
azami ulf{de faydalanabilmeleri ifin 
uygun konumda oturmalarLna yardLmcL 
olur. Arafta hava yastL:L olsa bile, 
emniyet kemerlerini takmamLz veya 
d{zg{n takmamLz yolcular hava yastLklarL 
afLldL:Lnda a:Lr bir zekilde yaralanabilir. Bu el 
kitabLnda yer alan, emniyet kemerleri, hava 
yastLklarL ve koltuklarla ilgili unlemlere 
mutlaka uyunuz.
Ciddi veya ul{mc{l bir zekilde yaralanma 
riskini azaltmak ve aracLnLzLn g{venlik 
sisteminden en {st seviyede            
yararlanabilmek ifin:
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Asla un koltu:a bir focuk koltu:u veya 
y{kseltici koltuk yerleztirmeyiniz.
FocuklarL daima arka koltu:a 
kemerleri ba:lL bir zekilde oturtunuz 
Arka koltuk, her yaztaki focuk ifin 
en g{venli yolculuk alanLdLr.
Un ve yan hava yastLklarL, un koltukta 
d{zg{n bir zekilde oturmayan s{r{c{ 
ve yolcularLn yaralanmasLna neden 
olabilir.
Koltu:unuzu un hava yastLklarLn-
dan m{mk{n oldu:unca uzakta ola-
cak ve aracLn kontrol{n{ 
kaybetmeyece:iniz zekilde geride 
tutunuz. 
Siz ve aracLnLzdaki yolcular, asla hava 
yastLklarLnLn fok yakLnLna oturmamalL 
veya yaslanmamalLsLnLz. D{zg{n bir 
zekilde oturmayan s{r{c{ ve yolcular 
hava yastLklarLnLn afLlmasLnLn etkisiyle 
a:Lr bir zekilde yaralanabilir.
Asla kapLya veya orta konsola 
do:ru e:ilmeyiniz.  - her zaman 
dik bir zekilde oturunuz.
Yolcu un hava yastL:LnLn devre dLzL 
OFF oldu:unu gusteren uyarL      
lambasL yanarken bir yolcunun un 
koltukta seyahat etmesine izin       
vermeyiniz, f{nk{ unden orta      
ziddette veya ziddetli bir darbe 
gelmesi durumunda hava yastL:L 
afLlmayacaktLr.
Direksiyon simidinde, gusterge 
panelinde ve torpido guz{n{n {st 
tarafLndaki un yolcu panelinde 
bulunan hava yastL:L mod{llerinin 
{zerine veya yakLnLna asla her-
hangi bir nesne yerleztirmeyiniz, 
f{nk{ araf hava yastLklarLnLn       
afLlmasLnL gerektirecek ziddette bir 

darbe aldL:Lnda bu t{r nesneler 
yaralanmaya ve hasara neden olabilir.
SRS elektrik tesisatLnL veya SRS      
sisteminin di:er parfalarLnL       
de:iztirmeyiniz veya sukmeyiniz. 
Bunu yapmak, hava yastLklarLnLn 
yanlLzlLkla afLlmasLna veya SRS'in 
falLzmaz hale gelmesine ba:lL olarak 
yaralanmalara neden olabilir.
 SRS hava yastL:L uyarL lambasL araf 
hareket halindeyken yanmaya 
devam ediyorsa hava yastL:L sistemini 
profesyonel bir atulyede kontrol 
ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.
Hava yastLklarL yalnLzca bir kez       
kullanLlabilir - sistemi profesyonel 
bir atulyede yeniletiniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini ziyaret  
etmenizi tavsiye  eder.
SRS sadece, araf un tarafLndan hava 
yastLklarLnLn afLlmasLnL gerektirecek 
kadar ziddetli bir darbe aldL:Lnda ve 
darbe aracLn dikey eksenine 30 derecenin 
altLnda bir afLyla geldi:inde un hava 
yastLklarLnL zizirmek {zere         
tasarlanmLztLr. AyrLca, hava yastLklarL 
sadece bir kez afLlLr. Emniyet kemerleri 
daima takLlmalLdLr.
Un hava yastLklarL, aracLn yan veya 
arka tarafLndan alLnan farpmalarda 
ya da takla atLlan kazalarda afLlmama 
e:ilimi gusterir. AyrLca, aracLn un 
tarafLndan alLnan darbenin hava  
yastL:L afLlma ezi:inin altLnda olmasL 
durumunda un hava yastLklarL  
afLlmayacaktLr.
Focuk koltu:u asla un koltu:a        
yerleztirilmemelidir. Bir kaza anLnda 
hava yastL:LnLn afLlmasLyla focuk 
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ciddi bir zekilde yaralanabilir hatta 
hayatLnL kaybedebilir.
13 ve daha k{f{k yaztaki focuklar 
daima d{zg{n bir zekilde takLlmLz bir 
focuk koltu:una oturtulmalLdLr. 
FocuklarLn un yolcu koltu:unda      
yolculuk yapmalarLna kesinlikle izin 
vermeyiniz. 13 yazLnL gefmiz bir 
focu:un un koltu:a oturtulmasL 
durumunda, focu:un emniyet kemeri 
d{zg{n bir zekilde ba:lanmalL ve 
koltuk m{mk{n oldu:unca geriye 
alLnmalLdLr.
Her t{rl{ kazada en {st seviyede 
koruma sa:lamak ifin, farpLzma 
esnasLna a:Lr yaralanma veya 
ul{m riskini en d{z{k seviyeye 
tahsis etmek {zere oturma pozis-
yonlarLna tahsis edilmiz bir hava 
yastL:L olsun ya da olmasLn araf-
taki t{m yolcular ve s{r{c{ daima 
emniyet kemeri takmalLdLr.  Araf 
hareket halindeyken, gerekmedikfe 
hava yastLklarLnLn fok yakLnLna 
oturmayLnLz veya              yaslan-
mayLnLz 
Kdeal oturma pozisyonuna aykLrL 
bir zekilde oturmak a:Lr hatta 
ul{mc{l yaralanmalara neden olabi-
lir.  Araftaki t{m yolcular, araf park 
edilene ve anahtar kontaktan 
fLkarLlana kadar, arkalLklarL dik 
konuma getirilmiz olan koltukla-
rLnda dik, koltuk minderinin orta-
sLnda, emniyet kemerleri takLlL, 
bacaklarL d{zg{nce uzatLlmLz ve 
ayaklarL zemine basacak zekilde 
oturmalLdLr.

SRS hava yastL:L sistemi, farpLzma 
esnasLnda gerekli olan korumayL 
sa:layabilmek ifin fok kLsa bir s{re 
iferisinde devreye girmek durumundadLr. 
Bir yolcunun,  emniyet kemerinin 
takmamasLndan dolayL uygun oturuz 
pozisyonun dLzLna fLkmLz olmasL         
durumunda hava yastL:L ziddetle 
yolcuya farpLp a:Lr bir zekilde        
yaralanmasLna hatta ulmesine neden 
olabilir.

Yolcu un hava yastL:L ON/OFF 
(afma/kapama) d{:mesi (mevcut 
ise)

Un yolcu koltu:una bir focuk koltu:u 
takLldLysa veya koltukta kimse        
oturmuyorsa, yolcu un hava yastL:L, 
yolcu un hava yastL:Lndaki ON/OFF 
d{:mesiyle devre dLzL bLrakLlabilir.

SLra dLzL durumlarda focuk koltu:unu 
un yolcu koltu:una takmak zorunda 
kalLrsanLz, yolcu un hava yastL:LnL 
mutlaka devre dLzL bLrakLnLz.
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Yolcu un hava yastL:LnL devreye 
sokmak veya devre dLzL bLrakmak:

Tip A

Tip B

Yolcu un hava yastL:LnL yeniden aktif 
hale getirmek ifin, ana anahtarL 
yolcu un hava yastL:L ON/OFF  
d{:mesi kilidine sokunuz ve     
d{:meyi OFF konumuna getiriniz.
Yolcu un hava yastL:L OFF 
(KAPALI) gustergesi  yolcu un 
hava yastL:L tekrar devreye girene 
kadar yanmaya devam eder.
Yolcu un hava yastL:LnL yeniden 
aktif hale getirmek ifin, ana anahtarL 
yolcu un hava yastL:L ON/OFF 

d{:mesi kilidine sokunuz ve d{:-
meyi ON konumuna getiriniz.

Un yolcu hava yastL:L OFF gustergesi 
suner ve un yolcu hava yastL:L ON 
gustergesi (      ) yaklazLk 60 saniye 
boyunca yanar.

UYARI
Un hava yastL:L ON/OFF d{:mesi 
benzer sa:lam bir alet kullanLlarak 
dund{r{lebilir. Un hava yastL:L ON/
OFF d{:mesinin durumunu ve yolcu 
un hava yastL:LnLn ON/OFF gustergesini 
daima kontrol ediniz.

DUYURU
Yolcu un hava yastL:L ON/OFF 
d{:mesi ON konumundayken, 
yolcu un hava yastL:L devrede 
demektir ve bu durumda un koltu:a 
kesinlikle bebek veya focuk koltu:u 
takmamalLsLnLz.
Yolcu un hava yastL:L ON/OFF 
d{:mesi OFF konumundayken, 
yolcu un hava yastL:L devre dLzL 
demektir.
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KKAZ
Yolcu un hava yastL:L ON/OFF  
d{:mesi d{zg{n bir zekilde         
falLzmLyorsa, gusterge paneli {zerindeki 
hava yastL:L uyarL lambasL (      ) 
yanacaktLr. Ve yolcu un hava yastL:L 
OFF gustergesi (      ) yanmayacaktLr 
(Yolcu un hava yastL:L ON gustergesi 
yanar ve yaklazLk 60 saniye sonra 
suner), SRS Kontrol Mod{l{ yolcu un 
hava yastL:LnL yeniden aktif eder ve 
yolcu un hava yastL:L ON/OFF d{:mesi 
OFF konuma ayarlanmLz olsa bile 
unden darbeli farpmalarda zizer
Bu durumda, sistemi profesyonel 
bir atulyede kontrol ettiriniz. Kia, 
yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.
Kontak anahtarL ON konumundayken 
SRS hava yastL:L LzL:L yanLp sun{yor 
veya yanmLyorsa ya da araf  
hareket halindeyken yanLyorsa 
sistemi profesyonel bir atulyede 
kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.

UYARI
Yolcu un hava yastL:L ON/OFF          
d{:mesinin do:ru konumda  
olmasLndan s{r{c{ sorumludur.
Yolcu un hava yastL:LnL sadece 
kontak anahtarL OFF konumundayken 
devre dLzL bLrakLnLz, aksi takdirde 
SRS Kontrol Mod{l{'nde arLza 
meydana gelebilir.
S{r{c{ ve/veya un yolcu hava 
yastL:LnLn ve/veya yan ve perde 
hava yastL:LnLn farpLzma anLnda 
d{zg{n afLlmamasL ve hif afLlmamasL 
gibi bir tehlike tezkil edebilir.
Un yolcu koltu:una, yolcu un hava 
yastL:L devre dLzL bLrakLlmadLkfa 
arkaya do:ru zekilde bir focuk 
koltu:u asla yerleztirmeyin. Buyle 
bir durum, bebeklerde veya 
focuklarda bir kaza anLnda hava 
yastL:LnLn afLlmasLyla ciddi zekilde 
yaralanmalara ve ul{mlere         
sebebiyet verebilir.
AracLnLzda yolcu un hava yastL:L 
ON/OFF d{:mesi olsa da, un yolcu 
koltu:una focuk koltu:u yerleztir-
meyiniz. Focuk koltu:u asla un 
koltu:a yerleztirilmemelidir. Focuk 
koltu:una oturtulamayacak kadar 
b{y{m{z olan focuklar mutlaka 
arka koltukta ve kucak/omuz 
kemerleri ba:lanmLz bir zekilde 
seyahat etmelidir. Focuklar arka 
koltu:a takLlmLz sa:lam bir focuk 
koltu:unda seyahat ettikleri  
m{ddetfe, olasL bir kazadan en az 
seviyede etkileneceklerdir.
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Un yolcu koltu:una focuk koltu:u 
takLlmadL:L s{rece un yolcu hava 
yastL:LnL tekrar devreye sokunuz.
Araf koltuklarLnda bulunan kenar 
hava yastL:L etiketlerine yakLn 
yerlerdeki k{f{k delikere herhangi 
bir nesne yerleztirmeyin veya 
koymayLn. Hava yastL:L falLztL:Lnda 
buyle bir nesne hava yastL:LnLn 
falLzmasLnL etkileyebilir ve        
beklenmedik bir kazaya veya 
fiziksel yaralanmaya yol afabilir.

UYARI
Ezya konmamasL gereken yerler
Direksiyondaki, gusterge panelindeki, 
un cam ve torpido {st{ndeki un 
yolcu panelindeki hava yastL:L 
mod{llerinin {zerine veya etrafLna 
(farpma tamponu, cep telefonu 
tutucusu, bardak tutucu, parf{m 
veya yapLztLrLcL gibi) ezya koymayLnLz.  
Bu t{r ezyalar hava yastL:LnLn afLl-
masLnL gerektirecek kadar ciddi bir 
kazalarda zarara neden olabilir. Hava 
yastL:LnLn {zerine veya hava yastL:L ile 
aranLza herhangi bir ezya koymayLnLz.

Yan hava yastL:L (mevcut ise) 
Un

* AracLnLzdaki hava yastLklarLnLn  
yerleri zekilde gusterilenden farklL 
olabilir.

AracLnLzLn un koltuklarL ifin birer adet 
yan hava yastL:L mevcuttur. Hava 
yastLklarLnLn amacL aracLn s{r{c{s{ne 
ve/veya un koltukta oturan yolculara 
emniyet kemerlerinin sa:ladL:L 
korumaya ilave koruma sa:lamaktLr.

Yan hava yastLklarL sadece yandan 
gelecek belirli tipteki darbelerde 
darbe ziddetine, afLsLna, hLzLna ve 
darbenin geldi:i noktaya ba:lL olarak 
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afLlacak zekilde tasarlanmLztLr. Yan 
hava yastLklarL yandan gelebilecek 
her t{rl{ darbede veya devrilme 
durumlarLnda afLlacak zekilde  
tasarlanmamLztLr.

UYARI
YolcularLn bazlarLnL veya v{cutlarLnL 
kapLlara yaslamalarLna, ellerini kapLlara 
dayamalarLna, kollarLnL camlardan 
fLkarmalarLna ya da yan ve/veya perde 
hava yastLklarLnLn mevcut oldu:u 
araflarda oturduklarL koltukla kapLlar 
arasLna ezya koymalarLna izin          
vermeyiniz.

DUYURU
Devrilme sensur{ mevcut ise

AyrLca, belli devrilme durumlarLnda 
yan hava yastLklarLnLn iki tarafL da 
afLlLr.
Yan hava yastL:L devrilme sensur{ 
bir durumu devrilme olarak tespit 
ederse afLlabilir.

UYARI
Yan hava yastL:L, s{r{c{ ve un 
yolcu koltuklarLndaki emniyet 
kemeri sistemine yardLmcL olmak 
{zere tasarlanmLztLr, onlarLn yerini 
tutmaz. Bu y{zden araf hareket 
halindeyken emniyet kemerleri daima 
takLlmalLdLr.  Yan hava yastLklarL,

*1. Sadece devrilme sensur{ bulunan 
araf

sadece araftaki yolcularLn        
yaralanmasLna neden olabilecek 
kadar ziddetli yan farpLzma veya 
devrilme kozullarLnda afLlLr.*1

Yan hava yastL:L sisteminden en 
{st seviyede faydalanabilmek ve 
yan hava yastL:LnLn afLlmasL 
nedeniyle yaralanmamak ifin, 
hem unde hem de arka koltukta 
(mevcut ise) oturan yolcu emniyet 
kemerleri takLlL bir zekilde dik 
konumda oturmalLdLr.
Aksesuar koltuk kLlLflarL kullanmayLnLz.
Koltuk kLlLflarLnLn kullanLmL sistemin 
etkisini azaltabilir veya falLzmasLnL 
engelleyebilir.
Yan hava yastL:LnLn beklenmedik 
bir zekilde afLlmasLnL ve araftakilerin 
yaralanmasLna neden olmasLnL 
unlemek ifin, kontak anahtarL 
afLkken yan darbe sensurlerinin 
darbe almamasLna dikkat ediniz.
Koltuk veya koltuk kLlLfL zarar 
gur{rse, sistemin bakLmLnL           
profesyonel bir atulyede yaptLrL-
nLz.
Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

*1.
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UYARI
Ezya konmamasL gereken yerler

Hava yastL:LnLn {zerine veya hava 
yastL:L ile aranLza herhangi bir 
ezya koymayLnLz. KapL, yan kapL 
camlarL, un ve arka direkler gibi 
hava yastL:LnLn zizece:i alanlara 
ezya koymayLnLz.
Hava yastL:L ile aranLza herhangi 
bir ezya koymayLnLz. Bu ezyalar 
yan hava yastLklarLnLn zizmesi 
durumunda tehlikeli cisimlere 
dun{zebilir.
Hava yastL:LnLn yan tarafLna veya 
bulundu:u bulgeye aksesuar         
takmayLnLz.
G{venlik gerekliklileri bakLmLndan 
kancalar {zerine a:Lr maddeler 
asmayLn.

Perde hava yastL:L (mevcut ise)

* AracLnLzdaki hava yastLklarLnLn yerleri 
zekilde gusterilenden farklL olabilir.

Perde hava yastLklarL merkez s{tunun 
{zerindeki tavan raylarLnLn her iki 
tarafLnda bulunur. 

Sistem, yandan gelecek belirli tipteki 
darbelerde un koltukta oturan yolcu 
ile s{r{c{n{n ve arka koltu:un       
yanlarLnda oturan yolcularLn bazlarLnL 
korumaya yardLmcL olacak zekilde 
tasarlanmLztLr.

Perde hava yastLklarL sadece yandan 
gelecek belirli tipteki darbelerde, darbe 
ziddetine, afLsLna, hLza ve darbeye 
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ba:lL olarak afLlLr. Perde hava yastLklarL, 
yandan alLnan t{m darbelerde, araca 
unden ya da arkadan farpLldL:Lnda ya 
da araf takla attL:Lnda afLlacak zekilde 
tasarlanmamLztLr.

DUYURU
Devrilme sensur{ mevcut ise

AyrLca, belli devrilme durumlarLnda 
perde hava yastLklarLnLn iki tarafL 
da afLlLr.
Perde hava yastL:L devrilme sensur{ 
bir durumu devrilme olarak tespit 
ederse afLlabilir.

UYARI
Yan ve perde hava yastLklarLnLn en 
iyi korumayL sa:layabilmeleri ifin, 
hem un taraftaki hem de arka  
koltu:un yan taraflarLndaki yolcularLn 
emniyet kemerleri d{zg{n bir 
zekilde takLlmLz olarak dik konumda 
oturmalarL gereklidir. Daha da unemlisi, 
focuklar aracLn arka koltu:una 
takLlmLz olan sa:lam bir focuk       
koltu:unda oturtulmalLdLr.
Arka koltu:un yan taraflarLna        
oturtulan focuklar mutlaka sa:lam 
bir focuk koltu:unda oturtulmalLdLr. 
Focuk koltu:unu kapLdan m{mk{n 
oldu:unca uza:a takLnLz ve sa:lam 
bir zekilde yerine sabitleyiniz.
YolcularLn bazlarLnL veya v{cutlarLnL 
kapLlara yaslamalarLna, ellerini 
kapLlara dayamalarLna, kollarLnL 
camlardan fLkarmalarLna ya da 

yan ve/veya perde hava yastLklarLnLn 
mevcut oldu:u araflarda oturduklarL 
koltukla kapLlar arasLna ezya         
koymalarLna izin vermeyiniz.
Perde hava yastL:L sisteminin hif-
bir parfasLnL kesinlikle afmaya ya 
da tamir etmeye falLzmayLnLz. 
E:er gerekirse, sistemin bakL-
mLnL           profesyonel bir atul-
yede yaptLrLnLz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.

YukarLda sLralanan talimatlarLn ve 
uyarLlarLn dikkate alLnmamasL bir kaza 
anLnda araftaki yolcularLn yaralanmasLna 
hatta hayatLnL kaybetmesine neden 
olabilir.

UYARI
Ezya konmamasL gereken yerler

Hava yastL:L {zerine herhangi bir 
ezya koymayLnLz. KapL, yan kapL 
camlarL, un ve arka direkler, tavan 
kenar korkulu:u gibi hava yastL:LnLn 
zizece:i alanlara da herhangi bir 
ezya koymayLnLz.
Elbise askLlarLna sert veya kLrLlabilir 
ezya asmayLnLz.
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Hava yastL:L farpLzma sensurleri

Tip A

* AracLnLzdaki hava yastLklarLnLn gerfek yerleri zekilde gusterilenden farklL 
olabilir.

1. SRS kontrol mod{l{/Devrilme 
sensur{ (mevcut ise)

2. Un darbe sensur{
3. Yan basLnf sensurleri
4. Yan darbe sensur{

OCDW039041

OCDW039042 OCDW039043 OCDW039044 OCDW039045
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Tip B

* AracLnLzdaki hava yastLklarLnLn gerfek yerleri zekilde gusterilenden farklL 
olabilir.

1. SRS kontrol mod{l{/Devrilme 
sensur{ (mevcut ise)

2. Un darbe sensur{
3. Yan basLnf sensurleri
4. Yan darbe sensur{

OCDW039069

OCDW039042 OCDW039083 OCDW039044 OCDW039045
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UYARI
Hava yastLklarLnLn veya sensurlerin 
monte edildi:i yerlere vurmayLnLz 
ve herhangi bir nesnenin bu yerlere 
farpmasLna izin vermeyiniz.
Aksi takdirde, hava yastLklarLnLn 
beklenmedik bir zamanda         
afLlmasLna ve buna ba:lL olarak 
ciddi yaralanmalara ya da hayati 
riskin ortaya fLkmasLna neden  
olabilirsiniz.
Sensurlerin montaj yerleri veya 
afLlarL herhangi bir zekilde           
de:iztirilirse, hava yastL:L afLlma-
masL gereken zamanlarda afLlabilir 
veya afLlmasL gereken zamanlarda 
afLlmayabilir ve bu zekilde ciddi 
yaralanmalar ve hayati riskle        
karzLlazmanLza neden olabilir.
DolayLsLyla, sensurler {zerinde ve 
fevresinde izlem yapmayLnLz.         
Sistemin bakLmLnL profesyonel bir 
atulyede yaptLrLnLz. Kia, yetkili bir 
Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.
Yan darbe sensurlerinin yerlezti-
rilmiz oldu:u un tampon, guvde 
veya B s{tununun zarar gurme-
sinden ut{r{ sensur montaj        
afLlarLnLn de:izmesi birtakLm 
sorunlarLn fLkmasLna neden olabilir. 
Bu durumda, sistemin bakLmLnL 
profesyonel bir atulyede yaptLrLnLz. 
Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.
AracLnLz belirli farpLzmalarda         
darbenin ziddetini azaltacak ve 

hava yastLklarLnLn afLlmasLnL         
sa:layacak zekilde tasarlanmLztLr. 
Tampon koruyucularL takmak 
veya tampon parfalarLnL orijinal 
olmayanlarla de:iztirmek aracLnLzLn 
farpLzma ve hava yastLklarLnLn 
afLlmasL esnasLndaki performansLnL 
olumsuz yunde etkileyebilir.

UYARI
Devrilme sensur{ mevcut ise
AracLnLzda yan ve perde hava yastL:L 
mevcutsa, araf fekilirken konta:L 
OFF ya da AC konumuna getirin.
Yan ve perde hava yastL:L, kontak 
ON konumundayken afLlabilir ve 
devrilme sensur{ durumu devrilme 
olarak algLlayabilir.
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Kaza esnasLnda hava yastL:Lm 
neden afLlmadL? (Hava yastL:LnLn 
afLldL:L ve afLlmadL:L durumlar)

Hava yastLklarLnLn ilave bir koruma 
sa:lamalarLnLn gerekmedi:i fok 
sayLda kaza t{r{ vardLr.

Bunlar arasLnda, d{z{k hLzla             
farpmalarLn yanL sLra, arkadan farpmalar 
ve birden fazla farpLzmanLn yazandL:L 
kazalardaki ikinci veya {f{nc{ farpmalar 
vardLr.

Hava yastL:LnLn afLldL:L durumlar

Un hava yastLklarL

Un hava yastLklarL, farpLzmanLn          
ziddetine, hLzLna ve afLsLna ba:lL          
olarak unden farpLzmalarda afLlacak 
zekilde tasarlanmLztLr.

* AracLnLzdaki hava yastLklarLnLn  
yerleri zekilde gusterilenden farklL 
olabilir.

OCDW039046

OCDW039047

OLM032311L
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Yan ve perde hava yastLklarL
Yan ve perde hava yastLklarL, aracLn 
yan tarafLndan aldL:L darbenin           
ziddetine, hLzLna veya geliz afLsLna 
ba:lL olarak yan farpLzma sensurleri 
tarafLndan algLlandL:Lnda afLlacak 
zekilde tasarlanmLztLr.
Un hava yastLklarL (s{r{c{ ve un 
yolcu hava yastLklarL) sadece unden 
darbe alLndL:Lnda afLlacak zekilde 
tasarlanmLz olsa da, un darbe         
sensurlerinin belli bir seviyedeki  
darbeyi algLlamasL durumunda farklL 
t{rlerdeki farpLzmalarda da afLlabilir. 
Yan hava yastLklarL, sadece yandan 
darbe aldLklarLnda afLlacak zekilde 
tasarlanmLz olsa da, yan darbe 
sensurlerinin belli bir seviyenin {zerindeki 
darbeyi algLlamasL durumunda farklL 
t{rlerdeki farpLzmalarda da afLlabilir.
AracLn zasisinin engebeli yollardaki 
t{mseklere farpmasL, hava yastLklarLnLn 
afLlmasLna neden olabilir. Hava        
yastL:LnLn gereksiz yere afLlmasLnL 
unlemek ifin, engebeli yollarda ve 
araf trafi:i ifin uygun olmayan 
zeminlerde aracLnLzL dikkatli s{r{n{z.

DUYURU
Devrilme sensur{ mevcut ise
AyrLca, yan darbe ve perde hava 
yastLklarL, devrilme sensur{ tarafLndan 
bir devrilme olayLnLn tespit edilmesi 
halinde afLlacak zekilde tasarlanmLztLr.

Hava yastL:LnLn afLlmadL:L durumlar

D{z{k hLzda gerfeklezen bazL  
farpLzmalarda hava yastLklarL  
afLlmayabilir. Hava yastLklarL, bu 
t{r farpLzmalarda emniyet 
kemerlerinin sa:ladL:L korumanLn 
utesinde bir koruma sa:lamaya-
ca:Lndan, bu t{r durumlarda        
afLlmamak {zere tasarlanmLztLr.

Darbenin etkisiyle araftaki yolcularLn 
arka tarafa do:ru kayma ihtimali 
oldu:undan, un hava yastLklarL        
arkadan farpmalarda afLlacak zekilde 
tasarlanmamLztLr. Bu durumda, zizmiz 
olan hava yastLklarL herhangi bir fayda 
sa:layamayacaktLr.

OCDW039048

OCDW039049
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Yandan darbe alLnan farpmalarda 
un hava yastLklarL afLlmayabilir, 
f{nk{ yolcular darbenin alLndL:L 
yune do:ru kayarlar ve dolayLsLyla 
bu durumda un hava yastLklarLnLn 
afLlmasL yolcular afLsLndan ilave 
bir koruma sa:layamaz.
Ancak yan veya perde hava          
yastLklarL darbenin ziddetine, geliz 
afLsLna ve aracLn hLzLna ba:lL olarak 
afLlabilir.

AfLlL bir farpLzmada, darbenin       
ziddetiyle aracLn ifindekiler hava 
yastLklarLnLn herhangi bir koruma 
sa:layamayaca:L bir yune savrulabilir 

ve bu y{zden sensurler hava yas-
tLklarLnL devreye sokmayabilir.

FarpLzmadan hemen unce s{r{c{-
ler sLklLkla ani fren yaparlar. Bu t{r 
bir ani frenleme aracLn un tarafLnL 
alfaltLr ve aracLn yerden y{ksekli:i 
daha fazla olan bazka bir aracLn 
altLna "girmesine" neden olur. 
Buylesi bir "alta girme" durumunda 
hava yastLklarL afLlmayabilir, 
f{nk{ sensurler tarafLndan tespit 
edilen yavazlama kuvveti bu t{r           
farpLzmalarda b{y{k ulf{de azalLr.

OCDW039047
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AraflarLn takla attL:L bir fok 
kazada, araflar yan darbe hava 
yastLklarL ve perde hava yastLklarL 
mevcut olsa bile hava yastLklarL 
afLlmamaktadLr.

DUYURU
Ancak, arafta yan ve/veya perde 
hava yastLklarL mevcutsa ve araf 
yandan aldL:L bir darbeden dolayL 
takla attLysa, yan ve/veya perde 
hava yastLklarL afLlabilir.

DUYURU
Devrilme sensur{ mevcut ise
Ancak, yan ve hava yastLklarL          
mevcutsa, hava yastLklarL devrilme 
sensur{n{n devrilme olayLnL saptamasL 
durumunda hava yastLklarL afLlabilir.

DUYURU
Devrilme sensur{ olmadan
Ancak, arafta yan ve/veya perde 
hava yastLklarL mevcutsa ve araf 
yandan aldL:L bir darbeden dolayL 
takla attLysa, yan ve/veya perde 
hava yastLklarL afLlabilir.

Araf elektrik dire:i veya a:af gibi 
nesnelere farptL:Lnda, darbenin 
t{m ziddeti tek bir noktada        
toplandL:Lndan ve sensurler bu 
ziddetin ne boyutta oldu:unu tam 
olarak algLlayamadL:Lndan hava 
yastL:L afLlmayabilir.

SRS BakLmL

SRS sisteminde bakLmLnL sizin            
yapabilece:iniz hifbir parfa yoktur. 
SRS hava yastL:L uyarL lambasL        
yanmLyorsa veya s{rekli olarak 
yanLyorsa hava yastL:L sistemini           
profesyonel bir atulyede kontrol ettiriniz.

Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

OCDW039053
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UYARI
Hava yastL:L kaplamalarLnLn {zerine 
marka amblemlerinin eklenmesi 
veya kaportada de:iziklik yapLlmasL 
da dahil olmak {zere SRS parfalarLnLn 
veya elektrik tesisatLnLn modifiye 
edilmesi, SRS'in performansLnL 
olumsuz yunde etkileyebilir ve 
yaralanmalara neden olabilir.
Hava yastL:L kaplamalarLnL            
temizlerken yumuzak, kuru veya 
saf suyla LslatLlmLz bir bez kullanLnLz. 
Solventler veya temizlik malzemeleri 
hava yastL:L kaplamalarLna zarar 
verebilir ve sistem d{zg{n bir 
zekilde afLlmasLna engel olabilir.
Direksiyon simidinde, gusterge 
panelinde ve torpido guz{n{n {st 
tarafLndaki un yolcu panelinde 
bulunan hava yastL:L mod{llerinin 
{zerine veya yakLnLna asla herhangi 
bir nesne yerleztirmeyiniz, f{nk{ 
araf hava yastLklarLnLn afLlmasLnL 
gerektirecek ziddette bir darbe 
aldL:Lnda bu t{r nesneler yaralanmaya 
ve hasara neden olabilir.
Hava yastLklarL afLlLrsa, sistemi 
profesyonel bir atulyede yeniletiniz. 
Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.
SRS elektrik tesisatLnL veya SRS         
sisteminin di:er parfalarLnL              
de:iztirmeyiniz veya sukmeyiniz. 
Bunu yapmak, hava yastLklarLnLn 
yanlLzlLkla afLlmasLna veya SRS'in 
falLzmaz hale gelmesine ba:lL       
olarak yaralanmalara neden olabilir.

Hava yastL:L sistemi parfalarLnLn 
atLlmasL veya aracLn hurdaya  
fLkarLlmasL gerekiyorsa, dikkate 
alLnmasL gereken bir takLm unlemler 
vardLr.  Yetkili Kia servisleri bu 
unlemler hakkLnda bilgiye sahiptir 
ve size gerekli olan bilgileri verebilir. 
Bu unlem ve prosed{rleri dikkate 
almamanLz durumunda, yaralanma 
riskiniz artar.
AracLnLz suya batmLzsa ve halLlarL 
LslanmLzsa veya aracLn zemininde 
su birikintisi varsa, motoru          
falLztLrmayL denememelisiniz; 
buyle bir durumda aracLnLzL               
profesyonel br atulyede kontrol 
ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.
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Klave g{venlik unlemleri
Asla, yolcularLn bagaj bulmesinde 
veya katlanmLz koltuklarLn {zerinde 
yolculuk yapmasLna izin vermeyiniz. 
Araftaki herkes koltuklarLnda dik, 
arkalarLna yaslanmLz, emniyet 
kemerleri takLlL ve ayaklarL zemine 
basacak zekilde oturmalLdLr.
Araf hareket halindeyken yolcular 
koltuklarLndan kalkmamalL veya 
yer de:iztirmemelidir. Emniyet 
kemeri takmayan bir yolcu, kaza 
veya ani bir frenleme esnasLnda 
aracLn ifinde, savrulabilir ya da 
di:er yolcularLn {zerine do:ru 
veya aracLn dLzLna fLrlayabilir.
Her emniyet kemeri bir yolcuyu 
korumak {zere tasarlanmLztLr. 
Birden fazla kizinin aynL emniyet 
kemerini kullanmasL durumunda, 
bir kaza esnasLnda bu kiziler a:Lr 
bir zekilde yaralanabilir hatta       
ulebilirler.
Emniyet kemerleri {zerine herhangi 
bir aksesuar takmayLnLz. Yolcunun 
rahatlL:LnL artLrmayL vaat eden veya 
emniyet kemerinin konumunu 
de:iztiren cihazlar emniyet kemerinin 
sa:ladL:L  korumayL azaltLr ve bir        
farpLzma esnasLnda yolcunun          
yaralanma riskini artLrLr.
Yolcular, hava yastLklarL ile kendilerinin 
arasLna sert veya sivri nesneler        
yerleztirmemelidir. Dizlerinizin         
{zerinde veya a:zLnLzda sert veya sivri 
nesneler tutmak bir hava yastL:LnLn 
afLlmasL durumunda yaralanmanLza 
neden olabilir.

AracLnLzdaki yolcularLn hava yastL:L 
kaplamalarLndan uzak  durmalarLnL 
sa:layLnLz. Araftaki herkes koltuklarLnda 
dik, arkalarLna yaslanmLz, emniyet 
kemerleri takLlL ve ayaklarL zemine 
basacak zekilde oturmalLdLr. Yolcular 
hava yastL:L kaplamalarLna fok yakLnsa, 
hava yastL:L afLldL:Lnda yaralanabilirler.
Hava yastL:L kaplamalarLn {zerine 
veya yakLnLna herhangi bir nesne 
yapLztLrmayLnLz veya yerleztirmeyiniz. 
Un veya yan hava yastL:L kaplamalarLn 
{zerine veya yakLnLna yapLztLrLlmLz 
veya yerleztirilmiz nesneler hava  
yastLklarLnLn d{zg{n bir zekilde            
afLlmasLnL engelleyebilir.
Un koltuklarL modifiye etmeyiniz. Un 
koltuklarLn modifiye edilmesi, yardLmcL 
g{venlik sistemi sensurlerinin ve hava 
yastLklarLnLn falLzmasLnL olumsuz 
yunde etkileyebilir.
Un koltuklarLn altLna herhangi bir 
nesne koymayLnLz. Un koltuklarLn 
altLna birtakLm nesneler yerleztirmek, 
yardLmcL g{venlik sistemi sensurlerinin 
ve elektrik tesisatL kablolarLnLn           
falLzmasLnL olumsuz yunde etkileyebilir.
Asla kuca:LnLzda bir bebek veya focuk 
tutmayLnLz. FarpLzma esnasLnda, 
kuca:LnLzda tuttu:unuz bebek veya 
focuk ciddi bir zekilde yaralanabilir 
hatta ulebilir. T{m bebek ve focuklar 
d{zg{n bir zekilde takLlmLz bir focuk 
koltu:una veya emniyet kemerleri 
takLlL bir zekilde arka koltu:a    
oturtulmalLdLr.
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UYARI
Kdeal oturma pozisyonuna aykLrL bir 
zekilde oturmak, yolcularL zizmekte 
olan hava yastL:Lna fok yaklaztLrabilir, 
araf ifindeki yapLlara farpmasLna 
veya aracLn dLzLna fLrlayarak ciddi bir 
zekilde yaralanmasLna veya ulmesine 
neden olabilir.
Daima, arkalL:L dik konuma getirilmiz 
olan koltu:unuzda dik, koltuk       
minderinin ortasLnda, emniyet 
kemerleriniz takLlL, bacaklarLnLz  
d{zg{nce uzatLlmLz ve ayaklarLnLz 
zemine basacak zekilde oturunuz.

Hava yastL:L sistemi ile donatLlmLz 
aracLnLza yeni donanLm eklemek ve 
aracLnLzL modifiye etmek

AracLnLzLn kaportasLnL, tampon        
sistemini, un ucunu veya yan metal 
levhalarLnL ya da s{r{z y{ksekli:ini 
de:iztirmek suretiyle aracLnLzL   
modifiye ediyorsanLz bu, aracLnLzdaki 
hava yastL:L sistemini etkileyebilir.

Hava yastL:L uyarL etiketi (mevcut 
ise)

Hava yastL:L uyarL etiketleri s{r{c{y{ 
ve yolcularL hava yastL:L sisteminin 
olasL tehlikelerine karzL uyarmak 
{zere yapLztLrLlmLztLr.

Bu yasal uyarLlar, hava yastLklarLnLn 
focuklar {zerinde yol afabilece:i 
tehlikelere yuneliktir, biz aynL zamanda 
sizleri yetizkinlerin maruz kalabilece:i 
tehlikeler konusunda da uyarmak 
istiyoruz. Bu uyarLlar ve nedenleri 
unceki sayfalarda afLklanmLztLr.

OCDW039054
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ARACINIZIN UZELLIKLERI

Anahtarlar

Anahtar numaranLzL kaydediniz

Anahtar kod numarasL 
anahtarlarla birlikte 
verilen kod etiketi {zerine 

basLlmLztLr. AnahtarlarLnLzL kaybetmeniz 
durumunda Kia, yetkili bir Kia servisi 
veya bayisi ile iletizime gefmenizi 
tavsiye eder.  Bu kod etiketini       
anahtarlarLnLzLn yanLndan ayLrLnLz ve 
emniyetli bir yerde saklayLnLz. AyrLca, 
kod numarasLnL kaydediniz ve numarayL 
araf dLzLnda, g{venli fakat kolayca 
bulunabilecek bir yerde saklayLnLz.

Anahtar izlemleri

KatlanLr anahtar

KatlanLr anahtar

AnahtarL afmak ifin serbest 
bLrakma d{:mesine basLnLz, anahtar 
otomatik olarak afLlacaktLr.
AnahtarL katlamak ifin serbest 
bLrakma d{:mesine basarak 
anahtarL elle katlayLnLz. 

KKAZ
Serbest bLrakma d{:mesine        
basmadan anahtarL katlamayLnLz. 
Bu, anahtarLn zarar gurmesine 
neden olabilir.

AkLllL anahtar

AkLllL anahtar

Mekanik anahtarL fLkarmak ifin, 
fLkarma d{:mesini (1) basLlL         
tutunuz ve mekanik anahtarL fLka-
rLnLz (2).
Mekanik anahtarL takmak ifin, 
anahtarL anahtar deli:ine sokunuz 
ve tam olarak yerine oturuncaya 
dek anahtarL itiniz.

OBDC049028RE
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UYARI
Kontak anahtarL (AkLllL anahtar)
Kontak anahtarL (akLllL anahtar) takLlLyken 
focuklarL tek bazlarLnda kimse olmadan 
araf ifinde bLrakmak, kontak anahtarL 
veya falLztLrma d{:mesi ACC veya ON 
konumunda oldu:unda dahi tehlikelidir.
Focuklar b{y{kleri taklit ederler ve 
daha unce gurd{kleri zekilde anahtarL 
konta:a sokabilir veya falLztLrma      
d{:mesine basabilirler. Kontak         
anahtarL (akLllL anahtar), focuklarLn 
camlara veya di:er kontrollere g{f 
vermelerine ve hatta aracL hareket 
ettirmelerine olanak sa:layacaktLr; bu, 
ciddi yaralanmalara ve hatta hayati 
risklerle karzL karzLya kalLnmasLna neden 
olabilir. Motor falLzLr durumdayken ve 
focuklar aracLn ifinde yalnLzken 
anahtarlarLnLzL asla arafta bLrakmayLnLz.

UYARI
Kia, de:izim ifin kullanLlacak parfalarL 
yetkili bir Kia servisini/bayisinden 
almanLzL tavsiye  eder. Piyasadan 
temin edilen orijinal olmayan kontak 
anahtarL kullanLlmasL durumunda 
anahtar START konumundan ON 
konumuna dunmeyebilir. Bu durumda, 
marz motoru falLzmaya devam edecek 
ve marz motorunda hasar meydana 
gelecektir, ayrLca kablo tesisatLnLn azLrL 
akLma maruz kalmasL nedeniyle yangLn 
ihtimali de ortaya fLkacaktLr.

Kmmobilizer durumlar

AracLnLz, falLnma riskini unlemek {zere 
elektronik immobilizer sistemi ile 
donatLlmLz olabilir.  

Kmmobilizer Kmmobilizer sisteminiz 
kontak anahtarL ifindeki k{f{k bir 
transponder ve aracLn ifindeki  
elektrikli aletlerden oluzmuztur.

AkLllL anahtar sistemi olmayan 
araflar

Kmmobilizer sistemi; kontak anahtarLnL 
yerleztirdi:iniz ve anahtarL ON  
konumuna getirdi:inizde kontak 
anahtarLnLn do:ru anahtar olup 
olmadL:LnL kontrol eder.

AnahtarLn do:ru oldu:u tespit        
edilirse, motor falLzacaktLr.

Anahtar geferli (do:ru) de:ilse, 
motor falLzmayacaktLr.

Kmmobilizer sistemini devre dLzL 
bLrakmak ifin  :

Kontak anahtarLnL kilit silindirine 
sokunuz ve ON konumuna feviriniz.

Kmmobilizer sistemini etkinleztir-
mek ifin  :

Kontak anahtarLnL OFF (KAPALI) 
konumuna getiriniz. Kmmobilizer  
sistemi otomatik olarak aktive olur.  
AracLnLzda do:ru kontak anahtarLnL 
kullanmadL:LnLzda, motor              
falLzmayacaktLr.
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AkLllL anahtar sistemine sahip          
araflar

Motor start/stop d{:mesini her ON 
(AFIK) konumuna getirildi:inde, 
immobilizer sistemi anahtarLn 
geferli olup olmadL:LnL kontrol eder 
ve onaylar. 

AnahtarLn do:ru oldu:u tespit         
edilirse, motor falLzacaktLr.

Anahtar geferli (do:ru) de:ilse, 
motor falLzmayacaktLr.

Kmmobilizer sistemini devre dLzL 
bLrakmak ifin 

MOTOR START/STOP d{:mesini ON 
(AFIK) konumuna getirin.

Kmmobilizer sistemini                         
etkinleztirmek ifin 

MOTOR START/STOP d{:mesini OFF 
(KAPALI) konumuna getirin. Kmmobilizer 
sistemi otomatik olarak aktive olur.        
AracLnLzda do:ru akLllL anahtarL            
kullanmadL:LnLzda, motor falLzmayacaktLr.

UYARI
AracLnLzLn falLnmasLnL engellemek 
ifin yedek anahtarlarL asla aracLnLzda 
bLrakmayLnLz.  Kmmobilizer zifreniz, 
m{zteriye uzel bir zifredir ve gizli 
tutulmalLdLr. Bu numarayL asla           
aracLnLzda bLrakmayLnLz.

DUYURU
Motoru falLztLrLrken, anahtarLnLzL 
etraftaki di:er immobilizer                 
anahtarlarla birlikte kullanmayLnLz.  
Aksi takdirde motor falLzmayabilir 
veya falLztLktan kLsa bir s{re sonra 
durabilir. Klk falLztLrma sorunlarLnLn 
unlemleri ifin anahtarlarL birbirinden 
ayrL tutunuz.

KKAZ
Kontak anahtarLnLn yakLnLna metal 
aksesuarlar yerleztirmeyiniz. Metal 
aksesuarlar verici sinyalini etkileyebilir 
ve motorun falLzmasLnL unleyebilir.

DUYURU
Yedek anahtara ihtiyacLnLz varsa 
veya anahtarL kaybederseniz, Kia 
yetkili servise bazvurmanLzL tavsiye  
eder.

KKAZ
Kontak anahtarLnda yer alan verici, 
immobilizer sistemin unemli bir  
parfasLdLr.  YLllarca sorunsuz hizmet 
verecek zekilde tasarlanmLz olsa da 
siz yine de neme, statik elektri:e ve 
sert darbelere maruz kalmasLnL 
unleyin.  Kmmobilizer sistemi arLzasL 
oluzabilir.
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KKAZ
Kmmobilizer sisteminde kendi bazLnLza 
de:iziklik ya da ayarlama yapmaya 
falLzmayLnLz. Aksi takdirde,                
immobilizer sisteminin arLzalanmasLna 
neden olabilirsiniz.  Bu durumda,       
sistemin bakLmLnL profesyonel bir  
atulyede yaptLrLnLz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.
Uygunsuz uyarlama, de:iziklik veya 
modifikasyonlardan kaynaklanan 
immobilizer sistemi arLzalarL  aracLnLzLn 
{retici garantisi kapsamLnda               
de:erlendirilmez.

Uzaktan kumandalL anahtarsLz 
giriz (e:er varsa)

Uzaktan kumandalL anahtarsLz giriz 
sisteminin falLzmasL

KatlanLr anahtar

AkLllL anahtar

OBDC049030RE
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Lock (Kilitleme) (1)

T{m kapLlar kapalLyken bu d{:meye 
basLldL:Lnda b{t{n kapLlar (ve bagaj 
kapa:L) kilitlenir. 

T{m kapLlarLn kilitlendi:ini gustermek 
ifin durtl{ flazur bir kez yanLp suner.

Kaputu kapatmadan unce aza:Ldakiler 
kontrol edin: Ancak, kapLlardan biri, 
motor kaputu ya da bagaj kapa:L, 
afLk kalLrsa, durtl{ flazur yanLp       
sunmez. kaput; Kilitleme d{:mesine 
basLldLktan sonra t{m kapLlar, bagaj 
ve kaput kapatLldL:Lnda durtl{           
flazurler yanLp suner.

Unlock (Kilit afma) (2)

Kilit afma d{:mesine basLldL:Lnda 
b{t{n kapLlarLn (ve bagaj kapa:LnLn) 
kilidi afLlLr.

KapLlarLn hifbiri kilitli de:ilse, durtl{ 
flazur iki kez yanLp suner.

Bu d{:meye bastLktan sonra, kapLlardan 
herhangi biri 30 saniye iferisinde afLlmazsa, 
otomatik olarak kilitlenecektir.

Bagaj kapa:L kilidini afma (3) (e:er 
varsa)

Bu d{:meye 1 saniyeden daha uzun 
bir s{re basLldL:Lnda bagaj kapa:LnLn 
kilidi afLlLr.

Bagaj kapa:L kilitli de:ilse, durtl{ fla-
zur iki kez yanLp suner.

Bu d{:meye bastLktan sonra, bagaj 
kapa:LnLn 30 saniye iferisinde afLl-
mamasL durumunda, bagaj kapa:L 
otomatik olarak tekrar kilitlenecek-
tir.

AyrLca, bagaj kapa:L unce afLlLp daha 
sonra kapatLldL:Lnda, otomatik ola-
rak kilitlenecektir.

Bagaj kapa:L kilitliyken ve akLllL 
anahtar elinizdeyken, bagaj kapa:L 
afma d{:mesine basLn. O zaman 
bagaj kapa:L afLlacaktLr.

* D{:menin {zerindeki HOLD  (basLlL 
tutun) kelimesi d{:meye basLp bir 
saniye boyunca basLlL tutmanLz 
gerekti:ini bildirmek ifin yazLlLdLr.

Verici ile ilgili unlemler

DUYURU
Aza:Ldaki durumlarda uzaktan 
kumanda falLzmayacaktLr:

Kontak anahtarL yuvasLndaysa.
KullanLm mesafesi sLnLrL (yaklazLk 
10 m) azLlLrsa.
Vericinin pili zayLfsa.
Di:er araflar ya da nesneler         
tarafLndan sinyal engelleniyorsa.
Hava azLrL derecede so:uksa.
Uzaktan kumanda radyo istasyonu 
ya da hava alanL gibi radyo vericilerinin 
bulundu:u bir alanda kullanLlLrsa, 
bu vericilerin sinyalleri uzaktan 
kumandanLn normal zekilde          
falLzmasLnL engelleyebilir.
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Uzaktan kumada d{zg{n bir zekilde 
falLzmLyorsa, kapLyL kontak anahtarLyla 
afLp kapayLnLz. Uzaktan verici radyo 
ile ilgili bir sorun yazLyorsanLz, bir Kia 
yetkili servisine bazvurmanLzL uneririz. 

E:er uzaktan kumanda cep         
telefonunuzun ya da akLllL            
telefonunuzun yakLnlarLndaysa, 
uzaktan kumandadan gelen sinyal 
cep telefonunuzun ya da akLllL 
telefonunuzun normal falLzmasLyla 
bloke olacaktLr. Bu, uzellikle arama 
yaparken, arama alLrken, mesaj 
gunderirken ve/veya e-posta 
gunderirken/alLrken oldu:u gibi 
telefon aktif durumdayken unemlidir.
Uzaktan kumandayL ve cep         
telefonunuzu ya da akLllL telefonunuzu 
pantolonunuzun ya da ceketinizin 
aynL cebine koymaktan kafLnLn ve 
iki cihaz arasLnda yeterli mesafeyi 
koruyun.

KKAZ
Uzaktan kumandayL sudan ve 
di:er sLvLlardan uzak tutunuz. 
AnahtarsLz giriz sisteminde uzaktan 
kumandaya su veya bazka bir sLvLnLn 
temas etmesinden kaynaklanan 
arLzalar aracLnLzLn {retici garantisi 
kapsamLnda de:ildir.
Uzaktan kumandayL elektromanyetik 
dalgalarLn anahtarLn y{zeyine ulazmasLnL 
engelleyen elektromanyetik nesnelerden 
uzak tutun.

KKAZ
Uygunluktan sorumlu taraffa yazLlL 
olarak onaylanmayan de:iziklikler 
veya modifikasyonlar, kullanLcLnLn 
ekipmanL kullanma yetkisini gefersiz 
kLlabilir. AnahtarsLz giriz sistemi, 
uygunluktan sorumlu kurum tarafLnca 
afLkfa onaylanmLz olmayan de:iziklikler 
veya modifikasyonlar nedeniyle 
falLzmaz duruma geldiyse, {retici 
tarafLndan sa:lanan araf garantisi 
kapsamLna girmeyecektir.

Ak{ de:izimi

Uzaktan kumanda 3 voltluk lityum 
pil kullanmaktadLr ve normalde bu 
pilin yLllarca de:iztirilmesine gerek 
yoktur. Pilin de:iztirilmesi gerekiyorsa 
aza:Ldaki prosed{rleri takip ediniz.
1. Kanala ince bir alet yerleztiriniz ve 

hafiffe esneterek kumandayL ya 
da akLllL anahtar kapa:LnL afLnLz.

2. Pili yenisiyle de:iztiriniz. 
(CR2032). Pili de:iztirirken do:ru 
konumda taktL:LnLzdan emin olunuz.

OBDC049032RE
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3. Pili, sukme izlemini sondan baza 
do:ru uygulayarak takLnLz.

Verici radyo de:izimi ifin Kia, yetkili 
bir Kia bayisini/Servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye eder. 

KKAZ
AnahtarsLz giriz uzaktan kumandasL 
size uzun yLllar sorunsuz hizmet 
verecek zekilde tasarlanmLztLr. 
Ancak neme ve statik elektri:e maruz 
kalmasL durumunda arLzalanabilir. Pili 
nasLl kullanaca:LnLzL veya de:iztire-
ce:inizi tam olarak bilmiyorsanLz, 
bir Kia yetkili bayisine/servisine 
danLzLnLz. 
HatalL pil kullanLmL uzaktan 
kumandanLn veya akLllL anahtarLn 
arLzalanmasLna neden olabilir. 
Do:ru pil kullandL:LnLzdan emin 
olunuz.
Zarar gurmesini unlemek ifin 
kumandayL veya akLllL anahtarL 
d{z{rmemeye, Lslatmamaya, LsLya 
ya da g{nez LzL:Lna maruz            
bLrakmamaya uzen gusteriniz.

KKAZ
Uygun zekilde atLlmayan ak{            
fevreye ve insan sa:lL:Lna zarar 
verebilir. Ak{y{, yerel kanunlara 
veya d{zenlemelere uygun olarak 
atLnLz.

AkLllL anahtar (e:er varsa)

AkLllL anahtar ile bir kapLyL (ve bagaj 
kapa:LnL) kilitleyebilir veya kilidini 
afabilir ve hatta anahtarL takmadan 
motoru falLztLrabilirsiniz.

AkLllL anahtar {zerindeki d{:melerin 
fonksiyonlarL uzaktan anahtarsLz 
girize benzerdir.

AkLllL anahtar fonksiyonlarL

AkLllL anahtar tazLyarak araf kapLlarLnL 
(ve bagaj kapa:LnL) kilitleyebilir ve 
kilitlerini afabilirsiniz. AyrLca, motoru 
falLztLrabilirsiniz. Daha fazla detay 
ifin aza:Ldakilere bakLnLz.

OBDC049031RE
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Lock (Kilitleme) (1)

T{m kapLlar (ve bagaj kapa:L) kapalL 
ve kilitli de:il iken un dLz kapL kulplarL 
d{:mesine basLlmasL t{m kapLlarL 
(ve bagaj kapa:LnL) kilitler. T{m  
kapLlarLn (ve bagaj kapa:LnLn) ve 
kaputun kilitli oldu:unu gustermek 
ifin, durtl{ flazur bir kez yanLp suner.

D{:me yalnLzca akLllL anahtar dLz 
kapL kolunun 0.7~1 m iferisinde 
oldu:unda falLzLr. Bir kapLnLn kilitli 
olup olmadL:Lndan emin olmak ifin 
araf ifindeki kapL kilit d{:mesini 
kontrol etmeniz ya da dLz kapL 
kolunu fekmeniz gerekir.

Aza:Ldaki durumlardan herhangi biri 
oldu:unda dLz kapL kolu d{:melerine 
basmanLza ra:men kapLlar kilitlenmez 
ve uyarL sesi 3 saniye boyunca 
duyulur:

AkLllL anahtar araf iferisinde iken.
MOTOR START/STOP d{:mesi ACC 
veya ON konumunda iken.
Bagaj dLzLndaki kapLlardan biri 
afLkken.

Unlocking (Kilit afma) (2)

T{m kapLlar (ve bagaj kapa:L) kapalL 
ve kilitli de:il iken un dLz kapL kulplarL 
d{:mesine basLlmasL t{m kapLlarL 
(ve bagaj kapa:LnL) kilitler. KapLlarLn 
(ve bagaj kapa:LnLn) hifbiri kilitli 
olmadL:LnL belirtmek ifin durtl{ flazur 
iki kez yanLp suner.

D{:me yalnLzca akLllL anahtar dLz 
kapL kolunun 0.7~1 m (28 ~ 40 in) 
iferisinde oldu:unda falLzLr.

 AkLllL anahtar un dLz kapL kolunun 0.7 
~ 1 m (28 ~ 40 in) yakLnLnda oldu:unda 
di:er kiziler akLllL anahtar olmadan 
kapLyL afabilir.

Bu d{:meye bastLktan sonra,        
kapLlardan herhangi birini 30 saniye 
iferisinde afmazsanLz, kapLlar          
otomatik olarak kilitlenecektir.

Bagaj kapa:L kilidini afma (3)

Anahtar yanLnLzdayken, bagaj          
kapa:LnLn dLz kLsmLnLn 0,7 m ila 1 m 
fevresindeyken, bagaj kapa:LnLn 
kilidi afLlLr ve bagaj kapa:L kolundaki 
d{:meye bastL:LnLzda kapak afLlLr.

Bagaj kapa:L kilitli de:ilse, durtl{ flazur 
iki kez yanLp suner.

AyrLca, bagaj kapa:L unce afLlLp daha 
sonra kapatLldL:Lnda, otomatik olarak 
kilitlenecektir.

Klk FalLztLrma

AnahtarL takmadan motoru              
falLztLrabilirsiniz. Daha detaylL bilgi 
ifin "AkLllL anahtar ile motorun falLz-
tLrLlmasL" sayfa: 6-19 bakLnLz,
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AkLllL anahtar uyarLlarL

DUYURU
Herhangi bir nedenle akLllL anahtarLnLzL 
kaybederseniz motoru falLztLra-
mazsLnLz. AracL fekin, gerekirse 
profesyonel bir atulyeyle iletizime 
gefin. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini aramanLzL tavsiye  eder.
Tek bir araca en fazla 2 anahtar 
kayLt edilebilir. AkLllL anahtarlarLnLzL 
kaybetmeniz durumunda Kia, 
yetkili bir Kia servisi veya bayisi ile 
iletizime gefmenizi tavsiye eder. 
Aza:Ldaki durumlarda akLllL anahtar 
falLzmayacaktLr:
- AkLllL anahtar radyo istasyonu 

ya da havaalanL gibi, radyo  
vericilerinin bulundu:u bir 
alanda kullanLlLrsa, bu vericilerin 
sinyalleri akLllL anahtarLn normal 
zekilde falLzmasLnL engelleyebilir.

- AkLllL anahtar fift-bandlL radyo 
sistemi ya da bir cep telefonunun 
yakLnLnda bulundu:unda.

- Bazka bir aracLn akLllL anahtarL 
aracLnLzLn yakLnLnda kullanLldL:Lnda.
AkLllL anahtar d{zg{n bir zekilde 
falLzmLyorsa, kapLyL mekanik 
anahtar ile afLp kapayLnLz. AkLllL 
anahtar ile ilgili bir sorun varsa, 
bir Kia yetkili bayisine/servisine 
bazvurunuz. 

E:er akLllL anahtar cep telefonunuzun 
ya da akLllL telefonunuzun fok 
yakLnlarLndaysa, akLllL anahtardan 
gelen sinyal cep telefonunuzun ya 

da akLllL telefonunuzun normal 
falLzmasLyla bloke olacaktLr. Bu, 
uzellikle arama yaparken, arama 
alLrken, mesaj gunderirken ve/
veya e-posta gunderirken/alLrken 
oldu:u gibi telefon aktif durumdayken 
unemlidir. AkLllL anahtarL, cep          
telefonunuzu ya da akLllL telefonunuzu 
pantolonunuzun ya da ceketinizin 
aynL cebine koymaktan kafLnLn ve 
iki cihaz arasLnda yeterli mesafeyi 
koruyun.

KKAZ
AkLllL anahtarL sudan ve di:er sLvLlardan 
uzak tutunuz. AnahtarsLz giriz         
sisteminde uzaktan kumandaya su 
veya bazka bir sLvLnLn temas etmesinden 
kaynaklanan arLzalar aracLnLzLn {retici 
garantisi kapsamLnda de:ildir.
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HLrsLz alarm sistemi

HLrsLz alarm sistemi

HLrsLz alarm sistemi ile donanLmlL 
araflarda {zerinde aza:Ldaki         
kelimelerin oldu:u etiketler olacaktLr:
1. UYARI
2. G[VENLKK SKSTEMK

Bu sistem yabancLlarLn araca izinsiz 
girizini unlemek {zere tasarlanmLztLr. 
Sistem {f azamada falLzLr: birincisi 
hLrsLz alarm sisteminin hazLr konumda 
oldu:u azama, ikincisi hLrsLz alarm  
sisteminin aktif konumda oldu:u 
azama, {f{nc{s{ ise hLrsLz alarm 
sistemi devre dLzL oldu:u azamadLr. 
Sistem tetiklendi:inde durtl{ flazurler 
yanar ve alarm sesi duyulur.

HazLr olma azamasL

AkLllL anahtarL kullanmak

AracL park ediniz ve motoru durdurunuz. 
Sistemi aza:Lda tarif edildi:i gibi 
hazLr konuma getiriniz.
1.Motoru durdurunuz.
2. B{t{n kapLlarLn (ve bagaj kapa:LnLn) 

ve kaputun tamamen kapalL         
oldu:undan emin olunuz. 

AkLllL anahtar {zerinizdeyken un 
dLz kapL kolundaki d{:meye 
basarak kapLlarL kilitleyiniz.
YukarLdaki izlemleri tamamladL-
:LnLzda, sistemin hazLr konumda 
oldu:unu gustermek {zere durtl{ 
flazur bir kez yanLp sunecektir.
E:er herhangi bir kapL afLk 
kalLrsa, kapLlar kilitlenmeyecek 
ve uyarL sesi 3 saniye boyunca 
duyulacaktLr. KapLyL kapatLnLz ve 
tekrar kapLlarL kilitlemeyi deneyiniz.
Bagaj kapa:L ya da motor 
kaputu afLk kalLrsa, durtl{ flazur 
yanmayacak ve hLrsLz alarmL 
devreye girmeyecektir. Bundan 
sonra, e:er bagaj kapa:L ve 
motor kaputu kapalLysa  tehlike 
ikaz LzLklarL bir kez yanLp suner.
AkLllL anahtar {zerindeki kilit 
d{:mesine basarak kapLlarL 
kilitleyiniz.
YukarLdaki izlemleri tamamladL-
:LnLzda, sistemin hazLr konumda 
oldu:unu gustermek {zere durtl{ 
flazur bir kez yanLp sunecektir.

UYARI
GÜVENLİK SİSTEMİ

Kurulu
olmayan
aşama

Kurulu
aşama

Hırsızlık
alarmı

aşaması
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Herhangi bir kapL (bagaj kapa:L) 
ya da motor kaputu afLk kalLrsa, 
durtl{ flazur yanmayacak ve 
hLrsLz alarmL devreye girmeye-
cektir. Bundan sonra, e:er t{m 
kapLlar (bagaj kapa:L) ve motor 
kaputu kapalLysa  tehlike ikaz 
LzLklarL bir kez yanLp suner.

Uzaktan kumandayL kullanmak

AracL park ediniz ve motoru             
durdurunuz. Sistemi aza:Lda tarif 
edildi:i gibi hazLr konuma getiriniz.
1.Motoru kapatLnLz ve kontak         

anahtarLnL kontaktan fLkartLnLz.
2. B{t{n kapLlarLn (ve bagaj kapa:LnLn) 

ve kaputun tamamen kapalL           
oldu:undan emin olunuz. 

3. Uzaktan kumanda {zerindeki kilit 
d{:mesine basarak kapLlarL         
kilitleyiniz.
YukarLdaki izlemleri tamamladL:L-
nLzda, sistemin hazLr konumda 
oldu:unu gustermek {zere durtl{ 
flazur bir kez yanLp sunecektir.
 Herhangi bir kapL (bagaj kapa:L) 
ya da motor kaputu afLk kalLrsa, 
durtl{ flazur yanmayacak ve hLrsLz 
alarmL devreye girmeyecektir. 
Bundan sonra, e:er t{m kapLlar 
(bagaj kapa:L) ve motor kaputu 
kapalLysa  tehlike ikaz LzLklarL bir 
kez yanLp suner.

KKAZ
T{m yolcular araftan fLkmadan unce 
sistemi hazLr konuma getirmeyiniz.  
Yolcu(lar) hala araftayken sistem 
hazLr konuma getirilirse, yolcu(lar) 
araftan fLkarken alarm devreye 
girebilir.  Sistem hazLr konuma geti-
rildikten sonraki 30 saniye iferisinde 
kapLlardan biri, motor kaputu veya 
bagaj kapa:L afLlLrsa sistem gereksiz 
yere alarm verilmesini unlemek ifin 
devre dLzL kalacaktLr.

HLrsLz alarmL azamasL

Sistem afLldL:Lnda aza:Ldaki          
durumlarda alarm falLzacaktLr: 

Bagaj kapa:L kumanda (veya akLllL 
anahtar) kullanLlmadan afLldL:Lnda.
Bagaj kapa:L kumanda (veya akLllL 
anahtar) kullanLlmadan afLldL:Lnda.
 Motor kaputu afLlmLztLr.

YaklazLk 30 saniye boyunca siren 
sesi duyulacak ve durtl{ flazurler 
yanLp sunecektir. Sistemi kapatmak 
ifin kapLlarL uzaktan kumanda (veya 
akLllL anahtar) ile afLnLz.
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Devre dLzL olma azamasL

Sistem aza:Ldaki durumlarda devre 
dLzL kalacaktLr:

Verici (KatlanLr anahtar)
KapL kilidi afma d{:mesine           
basLldL:Lnda.
Motor falLztLrLldL:Lnda.
Kontak anahtarL 30 saniye veya 
daha uzun bir s{re "ON"               
konumunda oldu:unda.

AkLllL anahtar
KapL kilidi afma d{:mesine         
basLldL:Lnda.
AkLllL anahtar tazLnLrken un dLz 
kapL d{:mesine basLldL:Lnda. 
Motor falLztLrLldL:Lnda.

KapLlarLn kilidi afLldLktan sonra, 
durtl{ flazur, sistemin devre dLzL 
oldu:unu gustermek {zere iki kez 
yanLp sunecektir.

Kilit afma d{:mesine bastLktan   
sonraki 30 saniye iferisinde, kapLlardan 
herhangi biri (veya bagaj kapa:L) 
afLlmazsa sistem tekrar hazLr        
konumuna gelecektir.

DUYURU
Kmmobilizer olmayan sistem

Alarm aktif konumdayken motoru 
falLztLrmayL denemeyiniz.  HLrsLzlLk 
alarmL devrede oldu:u esnada 
aracLn marz motoru devre dLzL 
olacaktLr. Sistem uzaktan          

kumandayla devre dLzL bLrakLlamL-
yorsa, kontak anahtarLnL yuvasLna 
takLnLz ve anahtarL "ON" (AFIK) 
konumuna getirip 30 saniye bekleyiniz. 
O zaman sistem devre dLzL kalacaktLr.
AnahtarlarLnLzL kaybetmeniz 
durumunda Kia, yetkili bir Kia  servisi 
veya bayisi ile iletizime gefmenizi  
tavsiye eder. 

DUYURU
Kmmobilizer durumlar

Sistem uzaktan kumandayla devre 
dLzL bLrakLlamLyorsa, kontak anahtarLnL 
yuvasLna takLnLz ve motoru falLztLrLnLz. 
O zaman sistem devre dLzL kalacaktLr.
AnahtarlarLnLzL kaybetmeniz         
durumunda Kia, yetkili bir Kia servisi 
veya bayisi ile iletizime gefmenizi 
tavsiye eder. 

KKAZ
HLrsLz alarm sisteminde kendi bazLnLza 
de:iziklik ya da ayarlama yapmaya  
falLzmayLnLz. Aksi takdirde, hLrsLz alarm 
sisteminin arLzalanmasLna neden             
olabilirsiniz. Sistemin bakLmLnL profesyonel 
bir atulyede yaptLrLnLz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.
Uygunsuz uyarlama, ayarlama ve          
modifikasyonlardan kaynaklanan hLrsLz 
alarm sistemi arLzalarL, aracLnLzLn {retici 
garantisi kapsamLnda de:erlendirilmez.
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KapL kilitleri

AracLn dLzLndayken kapL kilitlerinin 
kontrol{

Mekanik anahtar

Kapa:L fLkarmak ifin:
1. KapL kolunu yerinden fLkarLnLz.
2. Anahtar veya d{z uflu tornavida 

kullanarak kapa:Ln {st kLsmLnLn 
ifinde bulunan kola (1) basLn.

3. Kola basarken kapa:L (2) yerinden 
fLkarLnLz. 
KapLyL kilitlemek ifin anahtarL  
aracLn un tarafLna do:ru, kapLnLn    
kilidini afmak ifin anahtarL aracLn 
arka tarafLna do:ru feviriniz.
Sol un kapLyL anahtar kullanarak 
kilitlerseniz ya da kilidini afarsanLz, 
s{r{c{ kapLsL otomatik olarak  
kilitlenecek ya da kilitleri afLlacaktLr.
KapLlarLn kilidini aftLktan sonra, 
kapL kollarLnL fekerek kapLlarL        
afabilirsiniz.
KapLyL kapatLrken, kapLyL elinizle 
itiniz. KapLlarLn tam olarak          
kapandL:Lndan emin olunuz.

Uzaktan kumanda/AkLllL anahtar
KapLlar uzaktan kumanda (ya da 
akLllL anahtar) ile kilitlenebilir ve 
kilitleri afLlabilir. (e:er varsa)
AkLllL anahtar {zerinizdeyken dLz 
kapL kolundaki d{:meye basarak 
kapLlar kilitlenebilir.
KapLlarLn kilidini aftLktan sonra, 
kapL kollarLnL fekerek kapLlarL        
afabilirsiniz.
KapLyL kapatLrken, kapLyL elinizle 
itiniz. KapLlarLn tam olarak       
kapandL:Lndan emin olunuz.

DUYURU
So:uk ve nemli iklimlerde, kapL 
kilitleri ve kapL mekanizmalarL 
donabilir dolayLsLyla da d{zg{n bir 
zekilde falLzmayabilir.
KapL, ister araf anahtarL isterse de 
kapL kilitleme d{:mesi kullanLlarak 
kLsa aralLklarla {st {ste kilitlenip 
afLlLrsa, sistem devreyi korumak 
ve sistem parfalarLnLn zarar       
gurmesini engellemek ifin gefici 
bir s{re devre dLzL kalabilir.

UYARI
E:er kapLyL sLkL kapatmazsanLz 
tekrar afLlabilir.
KapLyL kapatLrken birisinin v{cut 
veya ellerinin sLkLzmadL:Lna dikkat 
ediniz.

OCDW049002
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UYARI
 Hava fok sLcak veya fok so:ukken 
insanlarLn araf iferisinde fok daha 
uzun s{reler boyunca kalmalarL 
gerekiyorsa, yaralanma veya hayati 
tehlike riski bulunmaktadLr. Kfinde 
insan varken aracL dLzarLdan          
kilitlemeyin.

KKAZ
KapL kapatma mekanizmasL falLzLrken 
kapLlarL sLk sLk afLp kapamayLn, veya bir 
kapLya azLrL g{f uygulamayLn. 

Acil durumda yapLlmasL gerekenler

Elektrikli kapL kilitleme d{:mesi 
falLzmazsa, kapL(lar) sadece mekanik 
anahtar ile dLz kontak anahtar         
deli:inden kapatLlabilir.

DLz anahtar deli:i olmadan kapLlarL 
aza:Ldaki zekilde kapatabilirsiniz;
1. KapLyL afLnLz.
2. Kontak anahtarLnL acil kapL fLkLz 

anahtarL deli:ine takLnLz ve         
kilitlemek ifin anahtarL aracLn dLz 
tarafLna do:ru feviriniz (1).

3. KapLlarL emniyetli zekilde kapatLnLz.

DUYURU
Elektrikli kapL afma d{:mesi           
falLzmadL:Lnda bagaj kapanLrsa 
afmanLz m{mk{n olmayacaktLr.

KapL kilitlerinin araf ifinden            
kontrol{

KapL kolu ile birlikte

Un kapL

KapL kilitliyken un kapLnLn if tarafLn-
daki kapL kolu fekilirse, kilit devre dLzL 
kalLr ve kapL afLlLr.

OCDW049003
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Arka kapL

KapL kilitliyken un kapLnLn if tarafLndaki 
kapL kolu fekilirse, kilit devre dLzL 
kalLr.

Kf taraftaki kapL kolu bir kez daha 
fekilirse, kapL afLlLr.

UYARI
KapL kilidi arLzasL
AracLn ifindeyken elektrikli kapL sistemi 
arLzalanLrsa ve kapLlar afLlmazsa 
aza:Ldaki yuntemlerden birini veya 
birkafLnL deneyiniz:

Bir taraftan kapL kolunu fekerken 
di:er taraftan da hem elektronik 
olarak hem de man{el olarak kapL 
kilidini afmaya falLzLnLz. 
Un ve arka taraftaki di:er kapLlarLn 
kilitlerini afmaya falLzLnLz.
Un camlardan birini afLnLz ve 
kapLyL dLzarLdan anahtarla afmayL 
deneyiniz.
Bagaj bulmesine gidiniz ve bagaj 
kapa:LnL afLnLz.

UYARI
Araf hareket halindeyken s{r{c{ 
(veya un yolcu) kapLsLnLn if tarafLndaki 
kapL kolunu fekmeyiniz. 

Merkezi kapL kilitleme/kilit afma 
d{:mesi

Tip A

Tip B

KapL kilitleme/kilit afma d{:mesine 
basLlarak falLzLr.

 Hifbir kapL kitli de:ilken merkezi 
kapL kilitleme d{:mesine basLlLnca, 
aracLn t{m kapLlarL kilitlenir ve 
d{:menin {zerindeki gusterge 
lambasL yanar
D{:meye basLldL:Lnda kapLlardan 
biri afLksa, t{m kapLlar kilitlenmez.

OCDW049040
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KapLlardan birinin kilidi afLlLrsa, 
merkezi kapL kilitleme d{:mesi 
gustergesi yanLp suner.
Merkezi kapL afma d{:mesine 
basarsanLz, t{m kapLlar kitlenir.
B{t{n kapLlar kilitlenirken kapLlardan 
bir tanesi kilitlenmezse, gusterge 
yanLp suner. 

DUYURU
KapLlar kumanda veya akLllL anahtar ile 
kilitlendi:inde, merkezi kapL kilitleme/
afma d{:mesi ize afLlamazlar.

UYARI
KapLlar

Araf hareket halindeyken kapLlarLn 
kazarar afLlmasLnL unlemek ifin 
kapLlarLn tam kapatLlmLz ve kilitlenmiz 
olmasL gerekir.  Kilitli kapLlar, araf 
durdu:unda ya da yavazladL:Lnda 
kut{ niyetli olabilecek kizilerin araf 
ifine girizini de engelleyecektir.
KapLlarL afarken dikkatli olun ve 
afaca:LnLz kapLya do:ru gelen 
araflarL, motosikletleri, bisikletleri 
ve yayalarL guzleyiniz. Herhangi 
biri kapLya do:ru yaklazLrken kapLyL 
afmak hasara ve yaralanmaya neden 
olabilir.

UYARI
Kilitlenmemiz araflar
AracLnLzL kilitlemeden bLrakmak       
hLrsLzlara veya siz yokken aracLnLza 
girip saklanLp size veya yanLnLzdakilere 
zarar verebilecek kut{ niyetli kizilere 
davetiye fLkarLr.  AracLnLzdan ayrLlLrken 
daima anahtarL kontaktan fLkarLnLz, el 
frenini fekiniz, t{m camlarL kapatLnLz 
ve t{m kapLlarL kilitleyiniz.

UYARI
Arafta yalnLz bLrakLlan focuklar
KapalL durumdaki araf ifinde sLcaklLk 
azLrL derecede y{kselebilir; bu da 
araftan tek bazLna fLkamayan 
focuklarLn ya da hayvanlarLn ciddi 
yaralanma ya da hayati risk ile karzL 
karzLya kalmasLna neden olabilir. 
AyrLca, araf ifinde yalnLz bLrakLlan 
focuklar aracLn bazL fonksiyonlarLnL 
devreye sokmak suretiyle kendilerine 
zarar verebilir veya araca giren 
yabancL biri tarafLndan saldLrLya 
u:rayabilirler. FocuklarL ya da          
hayvanlarL asla aracLn ifinde yalnLz 
bLrakmayLnLz.
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Darbeye duyarlL kapL afma uzelli:i

Bir darbe sonucu hava yastLklarLnLn 
afLlmasL durumunda t{m kapL           
kilitleri otomatik olarak afLlLr.

HLza duyarlL kapL kilitleme sistemi

Araf hLzLnLn 15 km/hyi azmasL 
halinde t{m kapLlar otomatik olarak 
kilitlenecektir. Motoru kapalL konuma 
aldL:LnLzda ve kontak anahtarLnL 
fLkardL:LnLzda t{m kapLlarLn kilitleri 
otomatik olarak afLlacaktLr. (varsa)

Arka kapL focuk kilidi

Focuk kilitleri, focuklarLn yanlLzlLkla 
arka kapLlarL iferiden afmalarLnL 
unlemek {zere tasarlanmLztLr. 
Arafta focuk oldu:unda arka kapL 
focuk kilitleri kullanLlmalLdLr.
1. Arka kapLyL afLnLz.
2. AnahtarL (veya tornavidayL) deli:e 

(1) sokunuz ve kilitleme (     ) 
konumuna feviriniz. Focuk kilidi 
kilitli konumundayken, arka kapL 
kolu (2) aracLn ifinden fekilse de 
kapL afLlmaz.

3. Arka kapLyL kapatLnLz.
Arka kapLyL afmak ifin, dLz kapL 
kolunu fekiniz.
KapLlar kilitli olmasa da arka kapL 
focuk kilidi afLlana kadar, arka kapL 
if kapL kolu fekilerek afLlmayacaktLr.

UYARI
Arka kapL kilitleri
Focuklar araf hareket halindeyken 
yanlLzlLkla arka kapLlarL afarlarsa, 
aza:L d{zerek ciddi bir zekilde        
yaralanabilir ya da hayati riskle karzL 
karzLya kalabilirler. FocuklarLn arka 
kapLlarL iferden afmalarLna engel 
olmak ifin arafta focuk varken arka 
kapL g{venlik kilitlerinin devreye 
sokulmasL gerekir.

OCDW049427
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Bagaj kapa:L

Bagaj kapa:L

Man{el bagaj kapa:L

Bagaj kapa:LnLn afLlmasL

5 KapLlL

Wagon

SteyzLn vagon

CUV

AracLn t{m kapLlarL anahtar, uzaktan 
kumanda (veya akLllL anahtar) veya 
merkezi kapL kilitleme d{:mesi ile 
kilitlendi:inde ya da kilitleri         
afLldL:Lnda bagaj kapa:L da onlarla 
birlikte kilitlenir veya afLlLr.
Kilidi afLlan bagaj kapa:L {zerindeki 
kola bastLrLlLp yukarL do:ru           
kaldLrLlarak afLlabilir.

OCDW049042
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T{m kapLlar kilitliyken akLllL anahtar 
{zerindeki bagaj afma d{:mesine 1 
saniyeden fazla basLldL:Lnda, bagaj 
kilidi afLlLr. Bagaj kapa:L unce afLlLp 
daha sonra kapatLldL:Lnda, otomatik 
olarak kilitlenir.

* Bagaj kapa:LnLn anahtar deli:i yoktur.

DUYURU
So:uk ve nemli iklimlerde, kapL        
kilitleri ve kapL mekanizmalarL so:uk 
hava kozullarL nedeniyle d{zg{n bir 
zekilde falLzmayabilir.

UYARI
Bagaj kapa:L yukarL do:ru afLlLr. 
Bagaj kapa:LnL afarken, kapa:Ln 
farpmasLnL unlemek amacLyla aracLn 
arka kLsmLnda hifbiri kimse ya da 
nesne bulunmadL:Lndan emin olunuz.

KKAZ
Yola fLkmadan unce bagaj kapa:LnL 
kapattL:LnLzdan emin olunuz. Yola 
fLkmadan unce bagaj kapa:LnLn 
kapatLlmamasL durumunda bagaj 
kapa:LnL destekleyen (gazlL             
amortisurde) ya da destek kolu  
ba:lantL donanLmLnda hasar meydana 
gelebilir.

Bagaj kapa:LnLn kapatLlmasL

5 KapLlL

Wagon

SteyzLn vagon

OCDW049043
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Bagaj kapa:L

CUV

Bagaj kapa:LnL kapatmak ifin 
kapa:L aza:L do:ru fekiniz ve iyice 
bastLrLnLz. Kapa:Ln tam olarak 
kapandL:Lndan emin olunuz.

UYARI
Bagaj kapa:LnL kapatLrken ellerinizi, 
ayaklarLnLzL ve v{cudunuzun di:er 
kLsLmlarLnL sLkLztLrmamaya dikkat 
ediniz.

KKAZ
Bagaj kapa:LnL kapatLrken bagaj 
kapa:L mandalLnLn yakLnLnda hif bir 
zey olmamasLna dikkat edin.  Aksi 
halde bagaj kapa:LnLn mandalL hasar 
gurebilir.

UYARI
Egzoz gazL
Bagaj kapa:L afLk bir zekilde yolculuk 
yaparsanLz, sa:lL:a zararlL egzoz gazL 
aracLn ifine dolabilir ve yolcularLn 
zehirlenmesine hatta hayatLnL         
kaybetmesine neden olabilir.
Bagaj kapa:L afLk bir zekilde yolculuk 
yapmak zorundaysanLz, aracLnLza 
temiz hava girmesini sa:lamak ifin 
havalandLrmayL ve camlarL mutlaka 
afLk tutunuz.
Araf hareket halindeyken bagaj 
kapa:L her zaman tamamen kapalL 
tutulmalLdLr.  Bagaj kapa:L camL afLk 
ya da aralLk bLrakLlLrsa, zehirli egzoz 
gazL aracLn ifine girerek yolcularLn 
ciddi zekilde rahatsLzlanmalarLna ya 
da ul{mlerine neden olabilir.

UYARI
Bagaj bul{m{
Yolcular, g{venlik ba:lantLlarLnLn 
olmadL:L bagaj bul{m{nde yolculuk 
etmemelidir. Kaza veya ani durmalar 
durumunda yaralanmalarL unlemek 
ifin yolcularLn her zaman d{zg{n 
zekilde g{venlik ba:lantLlarL             
kullanmasL gereklidir.

OCDW049420
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UYARI
Acil durumlar ifin, acil durumlarda 
bagaj kapa:LnL afmak ifin            
kullanabilece:iniz kilit afma kolunun 
yerini ve bagaj bulmesinde kilitli 
kalmanLz durumunda bagaj kapa:LnL 
nasLl afaca:LnLzL tam olarak           
bilmelisiniz.
Hif kimsenin aracLn bagaj          
bulmesinde yolculuk yapmasLna 
izin verilmemelidir. Bagaj bulmesi 
kaza esnasLnda aracLn en tehlikeli 
bul{mlerinden biridir.
Serbest bLrakma kolunu sadece 
acil durumlarda kullanLnLz.             
Uzellikle, araf hareket halindeyken 
fok dikkatli olunuz. 

Acil durumlarda bagaj kapa:L afma 
kolu

AracLnLzda, bagaj kapa:LnLn alt tarafLnda 
acil durumlarda bagaj kapa:LnL 
afmak ifin kullanabilece:iniz bir kol 
bulunmaktadLr. Biri yanlLzlLkla bagaj 
bulmesinde kilitli kalLrsa.

5 KapLlL

Wagon

SteyzLn vagon
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Bagaj kapa:L

CUV

Bagaj kapa:L aza:Ldaki zekilde           
afLlabilir:
1. Manuel anahtarL yuvaya yerleztirin.
2. AnahtarL sa:a fevirin (1).
3. Bagaj kapa:LnL yukarL itiniz.

Elektrikli bagaj kapa:L (e:er varsa)

1. Elektrikli bagaj kapa:L afma/
kapama d{:mesi

2. Elektrikli bagaj kapa:L kolu

3. Elektrikli bagaj kapa:L kapama 
d{:mesi

4. Elektrikli bagaj kapa:L afma/
kapama d{:mesi

OCDW049421
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DUYURU
E:er kontak anahtarL ON konumunda 
ise, elektrikli bagaj kapa:L uzelli:i 
otomatik vites P (Park) veya d{z 
vites N (Boz) konumda iken falLzLr.

DUYURU
Elektrikli bagaj kapa:LnL falLztLrLrken 
kapa:Ln {zerine a:Lr ezyalar            
koymayLnLz. Bagaj kapa:LnLn {zerine 
koyulan ekstra a:LrlLk, sisteme hasar 
verebilir.

UYARI
FocuklarL ya da hayvanlarL asla aracLn 
ifinde yalnLz bLrakmayLnLz. FocuklarLn 
veya hayvanlarLn elektrikli bagaj 
kapa:LnL yanlLzlLkla afLp kapamasL 
kendilerine, fevrelerindekilere ya da 
araca zarar verebilir.

UYARI
Kullanmadan unce elektrik bagaj 
kapa:L (veya akLllL bagaj kapa:L) 
yolunda herhangi bir insan veya obje 
olmadL:Lndan emin olunuz. Elektrikli 
bagaj kapa:L (veya akLllL bagaj kapa:L) 
ile temas halinde ciddi yaralanmalar 
oluzabilir, araca veya fevredeki    
objelerde hasar gelebilir.

KKAZ
Elektrikli bagaj kapa:LnL man{el        
olarak afLp kapamayLn. Bu, elektrikli 
bagaj kapLsLnLn zarar gurmesine 
neden olabilir. E:er elektrikli bagaj 
kapLsLnL bataryanLn bozalmasL veya 
yerinde olmamasL sebebiyle el ile 
afLp kapamanLz gerekiyorsa, azLrL 
g{f uygulamayLnLz.

OCDW048411
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Bagaj kapa:L

Bagaj kapa:LnLn afLlmasL

Elektrikli bagaj kapa:L aza:Ldakilerden 
birini yapmanLz halinde otomatik 
olarak afLlacaktLr ve uyarL sesi afLlLzLn 
bazLnda iki kere duyulacaktLr.

Elektrikli bagaj kapa:L afma 
tuzuna (1) yaklazLk 1 saniye  
basLlmasL.

YanLnLzda tazLdL:LnLz akLllL anahtarLn 
bagaj kapa:L d{:mesine (2)        
basLlmasL.

Elektrikli bagaj kapa:L aza:Ldakilerden 
biri yapLldL:Lnda otomatik olarak  
afLlacaktLr.

AkLllL anahtarLn {zerindeki bagaj 
kapak kilidi afma/kapama tuzuna 
(4) yaklazLk 1 saniye basLlmasL.

Bagaj kapa:LnLn kapatLlmasL

Elektrikli bagaj kapa:L aza:Ldakilerden 
biri yapLldL:Lnda otomatik olarak 
kapanacaktLr.

Bagaj kapa:L afLkken elektrikli 
bagaj kapa:LnL kapamak ifin, 
kapama d{:mesine (1) kapanana 
kadar basmanLz gerekir. Kapatma 
izlemi sLrasLnda bip sesi falmaya 
devam edecektir.  Kapatma izlemi 
sLrasLnda kapatma d{:mesini (1) 
bLrakLrsanLz, bagaj kapa:L          
kapanmayL durduracak ve yaklazLk 
5 saniye kadar bip sesi falacaktLr.

OCDW049402
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Bagaj kapa:L afLldL:Lnda, elektrikli 
bagaj kapa:L kapatma d{:mesine 
(3) basLn. Bagaj kapa:L otomatik 
olarak kapanacak ve kilitlenecektir.
Kapatma izleminin bazLnda bip 
sesi iki kez duyulacaktLr

Anahtarda bagaj kapa:L afma/
kapatma d{:mesine (4) l{tfen 
basLn ve bagaj kapa:L tamamen 
kapanana kadar basmaya devam 
edin.

Anahtardaki bagaj kapa:L afma/
kapatma d{:mesine (4) basmayL 
bLrakmak yaklazLk 5 saniye s{ren 
bip sesiyle birlikte bagaj kapa:L 
kapatma hareketini durduracaktLr.

DUYURU
E:er anahtardaki bagaj kapa:L 
kapatma d{:mesine basLlL tutarken 
izlem mesafe limitini (yaklazLk 10 m) 
gefiyorsanLz, yaklazLk 5 saniye 
s{ren bip sesiyle birlikte bagaj kapa:L 
kapatma hareketini durduracaktLr.

Elektrikli bagaj kapa:LnLn afLlmadL:L 
durumlar

Elektrikli bagaj kapa:L, araf 3 km/
saatten (2 mil/sa) hLzlL hareket        
ediyorsa otomatik olarak afLlLp         
afLlmayacaktLr.

UYARI
Bagaj kapa:L afLk halde 3 km/saat (2 
mil/sa) {zerindeki bir hLzda s{rmeye 
devam ederseniz uyarL sesi duyulacaktLr. 
AracLnLzL hemen g{venli bir noktada 
durdurun ve bagaj kapa:LnLzLn afLk 
olup olmadL:LnL kontrol edin.

KKAZ
Elektrikli bagaj kapa:LnL art arda 5 kere-
den fazla falLztLrmayLn.
Bu durum, elektrikli bagaj kapa:L sistemine 
zarar verebilir. E:er elektrikli bagaj kapa:LnL 
arka arkaya 5 kereden fazla falLztLrLrsanLz, 
3 saniyeli:ine uyarL sesi duyulacak ve 
elektrikli bagaj kapa:L falLzmayacaktLr. Bu 
oldu:unda, elektrikli bagaj kapa:LnL           
falLztLrmayL bLrakLn ve 1 dakikadan biraz 
daha uzun bir s{re bekleyin.

OCDW049410
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Bagaj kapa:L

DUYURU
Elektrikli bagaj kapa:L motor  
falLzmLyorken de afLlLp kapatLlabilir. 
Ancak elektrikli bagaj kapa:L y{ksek 
miktarda g{f t{ketir. Ak{n{n 
bozalmasLnL istemiyorsanLz, azLrL 
derecede urn. yaklazLk 10 defadan 
fazla afLp kapatmayLnLz.
Ak{n{n bozalmasLnL istemiyorsanLz 
elektrikli bagaj kapa:LnL uzun s{re 
afLk bLrakmayLnLz.
Bagaj kapa:L parfalarLnL kendi 
bazLnLza onarmayLnLz veya parfalarda 
herhangi bir de:iziklik yapmayLnLz. 
Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.
Lastik de:iztirmek veya aracL tamir 
etmek ifin aracL kriko ile kaldLrLrken, 
elektrikli bagaj kapa:LnL falLztLr-
mayLnLz.  Bu, elektrikli bagaj kapa-
:LnLn d{zg{n bifimde falLzmasLnL 
engeller.
So:uk ve nemli havalarda, elektrikli 
bagaj kapa:L donabilir dolayLsLyla da 
d{zg{n bir zekilde falLzmayabilir.

Elektrikli bagaj kapa:LnLn                    
sLfLrlanmasL

E:er ak{ veya ilgili sigorta bozalmLz 
veya ba:lantLsL kesilmizse, elektrikli 
bagaj kapa:LnLn normal olarak          
falLzmasL ifin, aza:Ldaki gibi yeniden 
ayarlayLn :
1. Otomatik zanzLman / Fift kavramalL 

zanzLman
Vites kolunu P (park) konumuna 
getirin.
D{z yanzLman Vitesi N (Boz) 
konumuna alLnLz.

2.  Bagaj kapa:L kapatma tuzuna (3) 
basarken aynL anda bagaj kapa:L 
kol d{:mesini (2) 3 saniyeden 
fazla basLlL tutun. (uyarL sesi 
duyulacaktLr)

3. (3) d{:mesini kullanarak bagaj 
kapa:LnL kapatLn.

YukarLdaki izlemden sonra bagaj 
kapa:L hala normal falLzmLyorsa,        
sistemi profesyonel bir atulyede  
kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi         
tavsiye  eder.

DUYURU
E:er elektrikli bagaj kapa:L normal 
falLzmLyorsa, vites kolunun do:ru 
konumda olup olmadL:LnL tekrar 
kontrol edin.
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Elekrikli bagaj kapa:L afLlma y{ksekli:i 
kullanLcL ayarL. (e:er varsa)

S{r{c{ aza:Ldaki talimatlarL           
uygulayarak tamamen afLlmLz olan 
bagaj kapa:LnLn y{ksekli:ini ayarlayabilir.

1. Kapa:Ln y{ksekli:i tercih etti:iniz 
zekilde el ile ayarlayLn.

2. Bagaj kapa:L kapatma d{:mesine 
(3) 3 saniyeden uzun s{re basLnLz.

3. Bip sesini duyduktan sonra (3) 
d{:mesini kullanarak bagaj          
kapa:LnL kapatLn.

Bagaj kapa:L s{r{c{n{n belirledi:i 
y{ksekli:e kadar afLlacaktLr.

AkLllL bagaj kapa:L (mevcut ise)

AkLllL anahtarL olan araflarda bagaj 
kapa:L, AkLllL bagaj kapa:L sistemi 
kullanLlarak el de:meden afLlabilir.

AkLllL Bagaj Kapa:L NasLl kullanLlLr

Bagaj kapa:L aza:Ldaki zartlarda el 
de:meden afLlabilir.

T{m kapLlar kapatLldLktan ve       
kilitlendikten 15 saniye sonra.
AlgLlama alanLnda 3 saniyeden 
fazla kaldL:Lnda.

DUYURU
AkLllL Bagaj Kapa:L zu hallerde 
falLzmaz:
- KapLlar kapatLldLktan ve            

kilitlendikten 15 saniye sonra 
aracLn ifinde akLllL anahtar          
algLlandL:Lnda ve algLlanmaya 
devam etti:inde.

- KapLlar kapatLldLktan ve           
kilitlendikten 15 saniye sonra 
aracLn ifinde ve un kapL koluna 
1.5 metre uzakta akLllL anahtar 
algLlandL:Lnda. (KarzLlama     
LambasL olan araflar ifin)

- Bir kapL kapalL veya kilitli de:il.
- AkLllL anahtar araf iferisinde 

iken.

OCDW049410
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Bagaj kapa:L

1. Ayarlama
AkLllL Bagaj Kapa:LnL devreye sokmak 
ifin, LCD Ekrandan KullanLcL AyarlarL 
Moduna gidin ve AkLllL Bagaj Kapa:L 
sefene:ini sefin.
* Daha fazla bilgi ifin LCD Camlar 
(e:er varsa) sayfa 4-71 e bakLnLz.

2. AlgLlama ve Uyarma

E:er akLllL anahtarLnLz yanLnLzdayken 
algLlama alanLnda ( aracLn 50 ~100 
cm arkasLnda) durursanLz, akLllL 
anahtarLn algLlandL:L ve bagaj           
kapa:LnLn afLlaca:L ile ilgili sizi uyarmak 
ifin durtl{ flazur lambalarL yanLp 
sunecek ve uyarL sinyali yaklazLk 3 
saniye boyunca falacaktLr.

DUYURU
Bagaj kapa:LnLn afLlmasLnL istemiyor-
sanLz, algLlama alanLna yaklazmayLn. 
E:er istemeden algLlama alanLna        
girdiyseniz ve durtl{ flazur lambalarL 
ve uyarL sinyali falLzLrsa, algLlama       
alanLnL akLllL anahtar ile birlikte terk 
edin. Bagaj kapa:L kapalL kalacaktLr.

3. Otomatik afLlma

Durtl{ flazur lambalarL yanLp sunecek 
ve uyarL sesi 2 kez duyulacaktLr, 
sonrasLnda bagaj kapa:L yavazfa 
afLlacaktLr.

OCDW049414
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UYARI
Yola fLkmadan unce bagaj kapa:LnL 
kapattL:LnLzdan emin olunuz.
Bagaj kapa:LnL afLp kapatmadan 
unce kapa:Ln yakLnlarLnda herhangi 
bir nesne ya da kizinin olmadL:Lndan 
emin olunuz.
Arka y{k alanLndaki objelerin bagaj 
kapa:L afLldL:Lnda kayarak            
d{zmeyece:inden emin olunuz. 
Bu, ciddi yaralanmalara neden 
olabilir.
AracLnLzL yLkarken AkLllL Bagaj 
Kapa:L sistemini devre dLzL bLraktL-
:LnLzdan emin olunuz. Aksi halde, 
bagaj kapa:L kazara afLlabilir.
Anahtar focuklarLn erizemeyece:i 
yerlerde tutulmalLdLr.  Focuklar 
aracLn yakLnLnda oynarken AkLllL 
Bagaj Kapa:LnL yanlLzlLkla afabilirler.

AkLllL Bagaj Kapa:L fonksiyonunu 
akLllL anahtar kullanarak nasLl devre 
dLzL bLrakLrsLnLz

AkLllL anahtar

1. KapLyL kilitleme
2. KapL kilidini afma
3. Bagaj kapa:LnL afma

AlgLlama ve UyarL azamasL sLrasLnda 
akLllL anahtarLn herhangi bir tuzuna 
basarsanLz, AkLllL Bagaj kapa:L           
uzelli:i devre dLzL kalacaktLr.

AkLllL Bagaj Kapa:L uzelli:ini acil durumlar 
ifin nasLl devre dLzL bLrakaca:LnLzL  
bildi:inizden emin olunuz.

DUYURU
KapL kilidi afma d{:mesine (2) 
basarsanLz, AkLllL Bagaj izlevi gefici 
olarak devreden fLkacaktLr. Ancak, 
herhangi bir kapLyL 30 saniye 
boyunca afmazsanLz, AkLllL Bagaj 
Kapa:L uzelli:i tekrar devreye 
girecektir.
E:er bagaj kapa:L afma tuzuna 
(3) 1 saniyeden uzun basarsanLz, 
bagaj kapa:L afLlacaktLr.

OBDC049031RE
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Bagaj kapa:L

AkLllL Bagaj Kapa:L uzelli:i AlgLlama 
ve UyarL azamasLnda de:ilken kapL 
kilidi afma d{:mesine (1) ya da bagaj 
afma d{:mesine (3) basarsanLz, AkLllL 
Bagaj izlevi devre dLzL kalmayacaktLr.
AkLllL anahtar tuzuna basarak veya 
bir kapLyL afarak AkLllL Bagaj Kapa:L 
uzelli:i devre dLzL bLraktL:LnLzda, 
AkLllL Bagaj Kapa:L uzelli:i t{m 
kapLlarLn kapatLlLp kilitlenmesi ile 
tekrar devreye sokulabilir.

AlgLlama alanL

Bagaj kapa:Lna 50~100 cm uzaklLkta 
bir akLllL anahtar algLlanLrsa AkLllL Bagaj 
Kapa:L bir karzLlama uyarLsL ile falLzLr.
AlgLlama ve UyarL azamasLnda akLllL 
anahtar algLlama alanLnLn dLzLna 
fLkarLlLrsa bu uyarL duracaktLr.

DUYURU
Aza:Ldaki durumlarda AkLllL Bagaj 
Kapa:L uzelli:i falLzmayacaktLr:
- AkLllL anahtar radyo istasyonu 

veya havaalanL gibi, radyo        
vericilerinin bulundu:u bir alanda 
kullanLlLyorsa, bu vericilerin       
sinyalleri akLllL anahtarLn normal 
zekilde falLzmasLnL engelleyebilir.

- AkLllL anahtar fift-bantlL radyo 
sistemi ya da bir cep telefonunun 
yakLnLnda bulundu:unda.

- Bazka bir aracLn akLllL anahtarL 
aracLnLzLn yakLnLnda kullanLldL:Lnda.

Sensur{n algLlama aralL:L aza:Ldaki 
durumlarda artabilir veya azalabilir:
- AracLn incelenmesi veya bir        

lasti:in de:iztirilmesi ifin aracLn 
bir tarafL kaldLrLldL:Lnda.  

- Araf yokuz veya asfaltsLz vs. bir 
yola e:imli olarak park edildi:inde.

OCDW049416
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Camlar

1. S{r{c{ kapLsL elektrikli cam        
d{:mesi

2. Un yolcu kapLsL elektrikli cam        
d{:mesi

3. Arka kapL (sol) elektrikli cam       
d{:mesi

4. Arka kapL (sa:) elektrikli cam  
d{:mesi

5. CamLn afLlmasL ve kapanmasL
6. Otomatik cam afma kapatma*/

afma
7. Elektrikli cam kilitleme d{:mesi*

* : Mevcutsa

DUYURU
So:uk ve nemli iklimlerde, elektrikli 
camlar donabilir dolayLsLyla da       
d{zg{n bir zekilde falLzmayabilir.

OCDW049045
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Camlar

Elektrikli camlar (e:er varsa) 

Elektrikli camlarLn kullanLlabilmesi ifin 
kontak anahtarLnLn ON konumunda 
olmasL gerekir.
Her kapLda, o kapLdaki camL 
kumanda eden bir elektrikli cam 
d{:mesi yer alLr. S{r{c{ kapLsLnda 
bulunan elektrikli cam kilitleme  
d{:mesi, yolcu kapLlarL {zerindeki 
elektrikli cam kumanda d{:meleri-
nin kullanLlmasLnL         engelleyebilir. 
Elektrikli camlar, kontak anahtarL-
nLn fLkarLlmasL veya ACC ya da 
LOCK konumuna alLnmasLndan 
sonra gefen 10 dakika boyunca 
kullanLlabilir. Ancak, un kapLlar 
afLksa, elektrikli camlar kontak 
anahtarL fLkarLldLktan sonraki 10 
dakika iferisinde             falLztLrLla-
maz. (e:er varsa)

Ezyalar camLn kapanmasLnL engelliyorsa, 
ezyayL fekin ve camL kapatLn.

DUYURU
Arka Camlar veya afLlLr tavan           
(mevcutsa) afLk konumda (ya da kLsmen 
afLk) s{r{z yapmanLz durumunda 
aracLnLzda r{zgar u:uldamasL veya  
titrezim sesi duyabilirsiniz. Bu sesin 
oluzmasL normaldir ve aza:Ldaki     
izlemlerle azaltLlabilir veya tamamen 
ortadan kaldLrLlabilir. Arka camlardan 
biri veya ikisi de afLkken g{r{lt{         
oluzursa, un camlarL yaklazLk iki bufuk 
santimetre afLnLz. AfLlLr tavan afLk

konumdayken g{r{lt{ fLkLyorsa,  
afLlLr tavanL biraz kapatLnLz.

UYARI
Cam alanLna herhangi bir aksesuar 
yerleztirmeyin. SLkLzma korumasLnL 
etkileyebilir.

CamLn afLlmasL ve kapanmasL

S{r{c{ kapLsLnda araftaki t{m       
camlarL kontrol eden bir ana d{:me 
vardLr.

Bir camL afmak veya kapamak ifin, 
birinci kademeye gelinceye kadar 
ilgili d{:menin un tarafLna bastLrLnLz 
veya aynL kLsmL yukarL do:ru  
fekiniz (5).

OBDC049084RE
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Otomatik afLlLp/kapanan cam 
(e:er varsa)

CamL afmak veya kapamak ifin 
elektrikli cam d{:mesine, d{:me 
ikinci kademeye (6) gelene kadar 
kLsa bir s{re basLldL:Lnda, d{:meye 
daha fazla basLlmasa da s{r{c{ 
camL tamamen afLlLr veya kapanLr.
 Cam afLlLrken veya kapanLrken 
camL istenen konumda durdurmak 
ifin, cam d{:mesine camLn hareket 
etti:i yun{n{n tersi yun{nde 
basLnLz.

Elektrikli camlar d{zg{n bir zekilde 
afLlLp kapanmLyorsa, otomatik olarak 
afLlLp kapanan elektrikli cam sistemi 
aza:Lda tarif edildi:i gibi yeniden 
ayarlanmalLdLr:

Kontak anahtarLnL "ON" (AFIK) 
konumuna getiriniz.
CamlarL kapatLnLz ve camlar    
tamamen kapandLktan sonra her 
bir camLn d{:mesine kapama 
pozisyonunda en az 1 saniye daha 
basmaya devam ediniz.

Otomatik olarak ters yunde hareket 
etme

CamLn yukarL yundeki hareketi        
herhangi bir nesne tarafLndan 
engellendi:inde, cam bu direnci fark 
eder ve yukarL do:ru hareket etmeyi 
durdurur. ArdLndan pencere          
kapanmasLnL engelleyen nesnenin 
aradan fLkmasLnL sa:lamak ifin yaklazLk 
30 cm (11.8 inf) daha afLlLr.
Elektrikli cam d{:mesine s{rekli  
olarak yukarL fekilirken pencere bir 
direnfle karzLlaztL:Lnda, yukarL do:ru 
hareketini durdurur ve yaklazLk 2.5 
cm alfalLr.
Cam otomatik olarak ters yunde 
hareket etme uzelli:i ile afLldLktan 
sonra, 5 saniye iferisinde elektrikli 
cam d{:mesine basLlarak tekrar 
kapatLlLrsa, otomatik olarak ters 
yunde hareket etmeyecektir.

OBDC049092RE
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Camlar

DUYURU
S{r{c{ kapLsL camLnLn otomatik olarak 
ters yunde hareket etme uzelli:i 
sadece d{:me tamamen kaldLrLlarak 
"otomatik afma" uzelli:i kullanLldL:Lnda 
devreye girer. Elektrikli cam d{:mesi 
{zerindeki yarL konum kullanLlarak 
camLn kapatLlmasL durumunda         
otomatik olarak ters yunde hareket 
uzelli:i falLzmayacaktLr.

UYARI
YaralanmalarL veya aracLn zarar  
gurmesine engellemek amacLyla 
herhangi bir camL kapatmadan unce 
mutlaka camLn un{nde herhangi bir 
engel olup olmadL:LnL kontrol ediniz. 
Cam ile {st cam kanalL arasLna 4 mm'den 
daha ince bir nesne sLkLztLrLldL:Lnda, 
otomatik olarak kapanan cam bu 
nesnenin oluzturdu:u direnci fark 
etmeyip kapanma hareketini          
s{rd{rebilir.

UYARI
Elektrikli cam sistemini sLfLrlarken 
otomatik geri gitme uzelli:i etkin 
de:ildir. 
Yaralanma veya araca gelecek 
hasarlarL unlemek ifin v{cudunuzun 
veya bazka ezyalarLn pencerenin 
kapanmasLna engel olacak zekilde 
bulunmamasLna dikkat ediniz.

Elektrikli cam kilitleme d{:mesi 
(e:er varsa)

S{r{c{, s{r{c{ kapLsL {zerinde 
bulunan elektrikli cam kilitleme 
d{:mesini LOCK (KKLKTLK) konumuna 
getirerek arka yolcu kapLlarL        
{zerinde bulunan elektrikli cam 
d{:melerini devre dLzL bLrakabilir.
S{r{c{n{n ana kumanda d{:mesi 
t{m elektrikli camlarL cam kilit 
tuzu basLlLyken falLztLrabilir.
Un yolcu kontrol d{:mesi un yolcu 
elektrikli camLnL falLztLrabilir.
Arka yolcu kontrol d{:mesi arka 
yolcu elektrikli camLnL falLztLramaz.

KKAZ
Elektrikli cam sisteminin hasar 
gurmesinin unlenmesi ifin aynL anda 
iki veya daha fazla camL afmayLnLz 
ya da kapatmayLnLz. Bu zekilde 
sigortanLn umr{n{ de uzatabilirsiniz.

OCDW049046
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S{r{c{ kapLsLndaki ana d{:meyi 
di:er kapLlardan herhangi birindeki 
cam afma kapama d{:mesiyle 
asla aynL anda zLt yunlerde         
falLztLrmayL denemeyiniz. Bu 
yapLldL:Lnda cam duracak ve afLlLp 
kapanmayacaktLr.

UYARI
Camlar

Focuklar aracLn ifinde yalnLzken 
anahtarlarLnLzL ASLA arafta, motoru 
falLzLr durumda bLrakmayLnLz.
ASLA focuklarL arafta yalnLz   
bLrakmayLnLz. Fok k{f{k yazlardaki 
focuklar bile yanlLzlLkla aracLn 
hareket etmesine neden olabilir, 
aracLn camLna sLkLzabilir veya  
kendilerinin veya bazkalarLnLn 
yaralanmasLna yol afabilirler.
CamL kapatmadan unce, camLn 
hareket alanL ifinde kimsenin elinin, 
kolunun, bazLnLn ve cama sLkLzma 
ihtimali bulunan hifbir zeyin 
bulunmadL:Lndan emin olmak ifin 
daima fifte kontrol yapLnLz.
FocuklarLn elektrikli camlarla 
oynamasLna izin vermeyiniz. 
S{r{c{ kapLsL {zerinde bulunan 
elektrikli cam kilitleme d{:mesini 
LOCK (KKLKTLK) konumunda (basLlL) 
tutunuz. Focu:un yanlLzlLkla camlarL 
afmasL ciddi yaralanmalara neden 
olabilir.
S{r{z esnasLnda bazLnLzL ve kollarLnLzL 
camdan dLzarL fLkarmayLnLz. 

Uzaktan cam kapatma (e:er 
varsa)

KatlanLr anahtar

AkLllL anahtar

Araf kapalLyken, kapL kilitleme         
d{:mesine (1) 3 saniye ya da daha 
fazla bir s{re basLlLrsa, kapL afLlacak 
ve cam hareket etmeye bazlayacaktLr.

Cam, kilitleme d{:mesine (1) basLldL:L 
s{rece yukarL fLkar ve d{:me          
bLrakLldL:Lnda durur.

OBDC049447RE
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Kaput

KKAZ
Bir araba camL uzaktan cam 
kapatma kapalLyken kapanLr ancak 
uzaktan kumanda ile araf arasLnda 
mesafe de:izirse, camLn kapanmasL 
durur. Bu izlevi, gur{n{rde bir araca 
yeterince yakLn bir mesafeden 
falLztLrdL:LnLza emin olun.
Bir cam kapanLrken belirli g{fler 
tarafLndan sLkLztLrLlmLzsa, falLzmayL 
durdurur anca di:er {f cam 
kapanmaya devam eder. Acil uyarL 
lambasLnLn {f kez yanLp sund{:{ne 
ve geri kalan camlarLn tamamen 
kapandL:Lna emin olun.

Kaput

Kaputun afLlmasL;

1. Kaputu afmak ifin kaput           
mandalLnL fekiniz. Kaput ufak bir 
miktar afLlacaktLr. 

UYARI
D{z bir zeminde motoru kapattLktan 
sonra vites kolunu otomatik         
zanzLman/fift kavramalL zanzLman 
ifin P (Park) konumuna ve normal 
zanzLman ifin 1. (Birinci) veya R 
(Geri) konumuna alLnLz, el frenini 
fekiniz ve kaputu afLnLz.

OCDW049047
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2. AracLn un tarafLna gefin, kaputu 
yavazfa kaldLrLn, if tarafta kaputun 
orta kLsmLndaki ikinci mandalL (1) 
sola fekin ve kaputu kaldLrLn (2).     

3. Destek kolunu kaputtan fekiniz. 
4. Kaputu destek kolu yardLmLyla 

afLk tutunuz. 

UYARI
SLcak parfalar
Destek kolunu kaufukla kaplanmLz 
bul{m{nden tutunuz. Kaufuk         
sayesinde, motor sLcakken LsLnan 
metal parfalarLn elinizi yakmasL 
engellenmiz olur.

Kaput afLk uyarLsL (e:er varsa)

Kaput afLk oldu:unda LCD ekran 
{zerinde bir uyarL mesajL gur{n{r. 

Kaput afLk oldu:u halde araf 3 km/
saat veya {zerinde bir hLzla            
s{r{ld{:{nde, uyarL sesi devreye 
girer.  

Kaputun kapatLlmasL 
1. Kaputu kapatmadan unce             

aza:Ldakiler kontrol edin:
Motor bulmesindeki t{m kapaklar 
tamamen kapalL olmalLdLr.
Motor bulmesinde eldiven, bez 
parfasL veya tutuzabilecek bazka 
bir nesne bLrakLlmamalLdLr.

OCDW049048
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Kaput

2. SallanLp g{r{lt{ yapmasLnL           
engellemek ifin destek kolunu         
tekrar klipsine takLnLz.

3.  Kaputu, tam kapalL konumunun 
yaklazLk 30 cm yukarLsLnda olacak 
kadar indiriniz ve kendi kendine 
kapanmasL ifin bLrakLnLz. Tam          
olarak kapandL:Lndan emin olunuz.

4. Kaputun d{zg{n zekilde kapandL-
:LnL kontrol ediniz.  E:er  kaput 
hafiffe kaldLrLlabiliyorsa, d{zg{n 
kapanmamLz demektir.
Kaputu tekrar afLn ve biraz daha 
fazla g{f uygulayarak kapatLn.

UYARI
Kaputu kapatmadan unce, kaputun 
kapanmasLna engel olacak hifbir zey 
olmadL:Lndan emin olunuz. Un{nde 
bir engel oldu:u halde kaputu 
kapatmak, maddi hasara veya 
yaralanmalara neden olabilir.  
Motor bulmesine eldiven, bez  
parfasL veya tutuzabilecek bazka 
bir nesne bLrakmayLnLz. BLraktL:LnLz 
ezyalar alev alLp yangLna neden 
olabilir.

UYARI
Daima s{r{z uncesi kaputun  
emniyetli bir zekilde kapatLldL:Lndan 
emin olun. Kaput afLkken aracL 
kullanmak gur{z kaybLna neden 
olur, bu da kazaya sebebiyet verir.
Motor bulmesini kontrol ederken, 
kaputun d{zmesini ve yaralanmayL 
unlemek ifin destek fubu:u  kaputun 
kenarLndaki deli:e takLlmalLdLr.  Bu 
zekilde, kaputun d{zmesini ve sizi 
yaralamasLnL engellemiz olursunuz 
Kaput kaldLrLlmLz zekilde aracL 
hareket ettirmeyiniz. Gur{z  
kapanabilir ve kaput d{zebilir ya 
da hasar gurebilir. 
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YakLt doldurma kapa:L

YakLt doldurma kapa:LnLn afLlmasL

1. YakLt kapa:LnL afmak ifin, kapa:Ln 
saat 3 pozisyonundaki kenarLna 
basLn.

DUYURU
YakLt kapa:L yalnLzca t{m kapL         
kilitleri afLkken afLlLr/kapanLr.

DUYURU
YakLt doldurma kapa:L, etrafLnda         
oluzan buzdan dolayL afLlmLyorsa, 
etrafLndaki buzu kLrmak ve kapa:L 
afmak ifin kapa:Ln {zerine hafiffe 
vurunuz veya bastLrLnLz. Kapa:L       
zorlayarak afmaya falLzmayLnLz. 
Gerekiyorsa kapLnLn etrafLna kullanLmL 
onaylanmLz bir buz fuz{c{ sLvL duk{n{z 
(radyatur antifrizi kullanmayLnLz) ya 
da aracLnLzL daha sLcak bir yere 
gut{r{p buzun erimesini bekleyiniz.

2. YakLt doldurma kapa:LnL (1)   
tamamen afmak ifin kapa:L fekiniz.

3. Kapa:L (2) saatin aksi yun{nde 
fevirerek fLkartLnLz. Depo ifindeki 
basLnf ezitlenirken bir tLslama sesi 
duyabilirsiniz.

4. Kapa:L yakLt doldurma kapa:LnLn 
{zerine yerleztirin.

OCDW049050
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YalLt doldurma kapa:LnLn               
kapatLlmasL
1. Kapa:L takmak ifin "klik" sesi 

duyana kadar kapa:L saat yun{nde 
feviriniz. Bu ses kapa:Ln sLkL bir 
zekilde kapandL:LnL gusterir.

2. YakLt deposu kapa:LnL kapatLnLz, 
hafiffe bastLrLnLz ve tamamen 
kapandL:Lndan emin olunuz.

UYARI
YakLt doldurma

BasLnflL yakLtLn fLzkLrmasL        
durumunda, giysilerinize ve           
cildinize yakLt bulazabilir ve alev 
alma ve yanma riski oluzabilir. 
YakLt deposu kapa:LnL daima       
dikkatlice ve yavazfa fLkarLnLz. 
Kapaktan yakLt fLkLyorsa ya da bir 
fLslama sesi duyuyorsanLz kapa:L 
tamamen afmadan unce bu    
durumun gefmesini bekleyiniz.
YakLt dolum esnasLnda noz{l       
otomatik olarak kapandLktan sonra 
"doldurmaya" devam etmeyiniz. 
Kaza sLrasLnda yakLtLn etrafa 
duk{lmesine engel olmak ifin 
yakLt kapa:LnLn sa:lam bir zekilde 
kapanLp kapanmadL:LnL daima 
kontrol ediniz.

UYARI
YakLt doldurma tehlikeleri
Otomobil yakLtlarL yanLcL maddeler-
dir. YakLt doldururken l{tfen aza:L-
daki talimatlarL dikkate alLnLz. 
Aza:Ldaki talimatlarL dikkate alma-
manLz ciddi yaralanmalar, a:Lr 
yanLklar hatta       yangLn veya patla-
madan kaynaklanan ul{mlerle 
sonuflanabilir.

Benzin YakLt doldurmadan unce 
benzin istasyonundaki Acil  
Durumlarda Benzin Kesme vanasLnLn 
(buyle bir vana mevcutsa) nerede 
oldu:una dikkat ediniz. 
Kstasyonundaki t{m uyarLlara 
uyunuz.
YakLt pompasLnLn a:zLna        
dokunmadan unce, statik elektrikten 
kaynaklanabilecek olasL tehlikeyi 
ortadan kaldLrmak ifin yakLt 
tabancLsL hortumu, yakLt tabancasL 
veya di:er benzin kaynaklarLndan 
uzakta durarak aracLnLzLn un  
tarafLndaki metal bir parfaya 
dokununuz.
YakLt doldurmaya bazladLktan sonra 
aracLnLza dunmeyiniz f{nk{ statik 
elektrik yaratabilecek nesnelere 
veya kumazlara (polyester, saten, 
naylon gibi) dokunmak suretiyle 
statik elektrik {retebilirsiniz. Statik 
elektrik yakLt buharLnL atezleyebilir 
ve bu da bir patlamaya neden olabilir. 
YakLt doldurdu:unuz esnada       
aracLnLza girmek zorundaysanLz, 
statik elektrikten kaynaklanabilecek 
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olasL tehlikeyi ortadan kaldLrmak 
ifin tekrar aracLnLzLn un tarafLndaki 
bir metal parfaya dokununuz ve 
bu parfa ile yakLt kayna:L arasLnda 
g{venli bir mesafe oldu:undan 
emin olunuz. 
OnaylanmLz tipte tazLnabilir bir yakLt 
bidonu kullanLyorsanLz, yakLt dol-
durmaya bazlamadan unce bidonu 
mutlaka yere koyunuz.  Bidondaki 
statik elektrik yakLt buharLnL  
atezleyip yangLn fLkmasLna neden 
olabilir.
AracLnLza yakLt doldurmaya bazla-
dL:LnLzda, yakLt doldurma izlemini 
tamamlayana kadar doldurmaya 
devam ediniz.
YakLt tazLmak ifin uzel olarak 
tasarlanmLz, onaylL plastik kaplar 
kullanLnLz. 
YakLt alLrken cep telefonu              
kullanmayLnLz. Cep telefonlarLndan 
kaynaklanan elektrik akLmL ve/
veya elektronik parazitinin yakLt 
gazLnL atezleyip yangLn fLkarma 
ihtimali vardLr.
YakLt doldurmadan unce motoru 
daima durdurunuz. Motora ba:lL 
elektrikli parfalarLn fLkarttL:L       
kLvLlcLmlar yakLt buharLnL atezleyip 
yangLn fLkmasLna neden olabilir.  
YakLt doldurma izlemi tamamlandL-
:Lnda, motoru falLztLrmadan unce 
yakLt deposu kapa:LnLn tamamen 
kapalL oldu:undan emin olunuz.
Benzin istasyonundayken, uzel-
likle de yakLt dolduruyorken kibrit 
veya fakmak KULLANMAYINIZ, 

SKGARA KFMEYKNKZ veya aracL-
nLzda yanan bir sigara bLrakmayL-
nLz.  Otomobil yakLtL oldukfa yanLcL 
bir maddedir ve atez aldL:Lnda 
yangLna neden olabilir.
YakLt dolumu esnasLnda yangLn 
fLkarsa, araftan uzaklazLnLz, derhal 
benzin istasyonu yuneticisiyle 
temasa gefiniz ve ardLndan itfaiyeyi 
arayLnLz. Size verilen talimatlarL 
yerine getiriniz.

KKAZ
AracLnLzLn yakLt dolumu esnasLnda 
mutlaka, 1. bul{mde yer alan   
KullanLlmasL gereken yakLt   
konusundaki uyarLlara uygun 
hareket ediniz.
YakLt deposu kapa:LnLn de:izmesi 
gerekiyorsa, aracLnLza uygun         
tasarlanan parfalarL kullandL:LnLzdan 
emin olunuz.
YanlLz kapak sefimi yakLt siste-
minde ya da emisyon kontrol sis-
teminde ciddi arLzalar meydana 
gelmesine yol afabilir. Daha 
detaylL bilgi ifin Kia yetkili bir Kia 
bayisi/servisini aramanLzL tavsiye  
eder.
AracLn dLz y{zeyine yakLt dukmemeye 
uzen gusteriniz. BoyalL y{zeylere 
duk{len her t{rl{ yakLt, boyanLn 
bozulmasLna neden olabilir.
YakLt doldurduktan sonra, kaza    
sLrasLnda yakLtLn etrafa duk{lmesine 
engel olmak ifin depo kapa:LnLn 
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sa:lam bir zekilde kapanLp kapan-
madL:LnL daima kontrol ediniz.

Panoramik afLlLr tavan (e:er 
varsa)

AracLnLzda afLlLr tavan varsa, tavan 
konsolunda bulunan kolu kullanarak 
afLlLr tavanL afabilir/kapatabilir ya da 
yukarL kaldLrabilirsiniz.

AfLlLp tavanL afLp kapatmadan unce 
kontak anahtarL ON konumunda 
olmalLdLr.

AfLlLr tavan, kontak anahtarLnLn     
fLkarLlmasL veya ACC  ya da LOCK  
konumuna alLnmasLndan 10 dakika 
ifinde kullanLlabilir.

Ancak un kapLlar afLksa, afLlLr tavan 
10 dakika ifinde bile falLztLrLlamaz.

UYARI
Yaralanma veya araca gelecek 
hasarlarL unlemek ifin bazLnLzLn, 
v{cudunuzun veya bazka nesnelerin 
afLlLr tavandan dLzarL fLkacak zekilde 
durmamasLna dikkat ediniz.
Focuklar aracLn ifinde yalnLzken 
anahtarL kontakta bLrakmayLnLz. 
Guzlem altLnda olmayan focuklar 
afLlLr tavanL falLztLrarak ciddi 
sakatlanmalara sebebiyet verebilir.

Gulgelik

G{nezli:i afmak

AfLlLr tavan kontrol kolunu geriye, 
birinci kilit noktasLna itin.
Herhangi bir noktada durdurmak 
ifin g{nezlik kontrol d{:mesine 
kLsa s{re basLn.

OCDW049052
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AfLlLr tavan camL kapalLyken        
g{nezli:i kapamak ifin

AfLlLr tavan kontrol kolunu ileriye, 
birinci kilit noktasLna itin.
Herhangi bir noktada durdurmak 
ifin g{nezlik kontrol d{:mesine 
kLsa s{re basLn.

DUYURU
KullanLlan malzemenin yapLsL gere:i 
g{nezlik {zerinde buruzmalarLn 
olmasL normaldir.

AfLlLr tavanLn afLlmasL

G{nezlik kapalL oldu:unda

AfLlLr tavan kontrol kolunu ikinci 
kilit noktasLna kadar fekti:inizde, 
g{nezlik ve afLlLr tavan camL 
tamamen afLlacaktLr.
AfLlLr tavanL durdurmak ifin afLlLr 
tavan kontrol kolunu kLsa bir s{re 
itiniz ya da fekiniz.

G{nezlik afLk oldu:unda
G{nezlik kontrol kolunu birinci ve 
ikinci kilit noktasLna kadar fekti:i-
nizde, afLlLr tavan camL afLlacaktLr.
AfLlLr tavanL durdurmak ifin afLlLr 
tavan kontrol kolunu kLsa bir s{re 
itiniz ya da fekiniz.

DUYURU
AfLlLr tavan camLnLn yalnLzca un 
kLsmL afLlLp kapatLlabilir.

AfLlLr tavana e:im verilmesi

G{nezlik kapalL oldu:unda

AfLlLr tavan kontrol kolunu yukarL 
iterseniz, g{nezlik yarLm afLlacak 
ve ardLndan afLlLr tavan camL         
e:ilecektir.
AfLlLr tavanL durdurmak ifin afLlLr 
tavan kontrol kolunu kLsa bir s{re 
itiniz ya da fekiniz.

OCDW049083
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G{nezlik afLk oldu:unda
AfLlLr tavan kontrol kolunu yukarL 
iterseniz, afLlLr tavan camL           
e:ilecektir.
AfLlLr tavanL durdurmak ifin afLlLr 
tavan kontrol kolunu kLsa bir s{re 
itiniz ya da fekiniz.

AfLlLr tavanL kapatmak

Sadece afLlLr tavan camLnL          
kapatmak

AfLlLr tavan kontrol kolunu birinci 
kilit noktasLna kadar fekti:inizde, 
afLlLr tavan camL otomatik olarak 
kapanacaktLr.
AfLlLr tavanL durdurmak ifin afLlLr 
tavan kontrol kolunu kLsa bir s{re 
itiniz ya da fekiniz.

G{nezlikli afLlLr tavanL kapatmak
AfLlLr tavan kontrol kolunu ileriye 
ikinci kilit noktasLna itin. AfLlLr 
tavan camL ve g{nezli:i otomatik 
olarak kapanacaktLr.
AfLlLr tavanL durdurmak ifin afLlLr 
tavan kontrol kolunu kLsa bir s{re 
itiniz ya da fekiniz.

Otomatik geri gitme

AfLlLr tavan otomatik olarak kapanLrken 
kapanma yun{nde herhangi bir engel 
tespit edilirse, afLlLr tavan tersi 
yunde hareket eder ve daha sonra 
da durur. 

Kaymakta olan cam ile afLlLr tavan 
ferfevesi arasLna fok ince bir nesnenin 
sLkLzmasL durumunda, otomatik olarak 
ters yunde hareket etme izlevi devreye 
girmez. AfLlLr tavanL kapatmadan unce, 
un{nde kapanmasLnL engelleyecek 
herhangi bir nesne olup olmadL:LnL 
kontrol ediniz.

KKAZ
AfLlLr tavan tamamen afLldLktan, 
kapandLktan ya da e:ildikten sonra 
afLlLr tavan kontrol koluna basmaya 
devam etmeyiniz. Motora veya sis-
tem parfalarLna zarar verebilirsiniz.
AfLlLr tavanLn hasar almasLnL unlemek 
ifin periyodik olarak kLlavuz ray 
{zerinde biriken kirleri periyodik 
olarak temizleyiniz.

OCDW049085
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AfLlLr tavanL sLfLrLn altLndaki           
sLcaklLklarda ya da afLlLr tavan kar 
veya buzla kaplL haldeyken afmaya 
falLzLrsanLz, cam panel ya da motor 
hasar gurebilir.
AracLnLzdan ayrLlLrken afLlLr tavanLn 
tamamen kapalL oldu:undan emin 
olun. AfLlLr tavan afLkken, ya:mur 
veya kar iferi girerek duzemeyi  
Lslatabilir ve hLrsLzlL:a yol afabilir.
S{r{z esnasLnda afLlLr tavandan  
herhangi bir bagajL dLzarL fLkarmayLnLz. 
AracLnLzL yLkadLktan veya ya:murlu 
bir havada kullandLktan sonra, afLlLr 
tavanL kullanmadan unce {zerinde 
hif su kalmadL:Lndan emin olunuz.
G{nezli:i elinizi kullanarak itip 
fekmeyin, buyle bir eylemde 
bulunmanLz halinde g{nezlik zarar 
gurebilir ya da bu durum arLzaya 
sebep olabilir.
Tozlu ortamlarda aracLnLzL s{rerken 
afLlLr tavanL kapatLnLz. Toz aracLn 
sisteminde arLzalara yol afabilir.

UYARI
AfLlLr tavanLn, uzellikle de bir focuk 
tarafLndan, yanlLzlLkla falLztLrLlmasLnL 
engellemek ifin, focuklarLn afLlLr tavanL 
falLztLrmalarLna izin vermeyiniz.
S{r{z esnasLnda bazLnLzL, boynunuzu, 
kollarLnLzL veya v{cudunuzu afLlLr 
tavandan dLzarL fLkarmayLnLz. 
A:Lr yaralanma ve ul{m olaylarLnL 
engellemek ifin, bazLnLzL, kollarLnLzL 
veya v{cudunuzu s{r{z esnasLnda 
afLlLr tavandan fLkartmayLnLz. 

AfLlLr tavanL kapatLrken, afLlLr 
tavanLn hareket alanLnda hifbir 
uzvun olmadL:Lna emin olun. 
V{cudun bul{mleri sLkLzabilir ya da 
ezilebilir.
Panaromik afLlLr tavan camdan 
yapLlmLztLr ve bu nedenle kaza 
esnasLnda kLrLlabilir. Emniyet 
kemeriniz takLlL de:ilse, camdan 
fLkabilir ve yaralanabilir veya 
hayatnLzL kaybedebilirsiniz. T{m 
yolcularLn g{venli:i ifin, uygun 
koruma unlemleri alLn (emniyet 
kemeri, CRS gibi)
Asla s{r{z esnasLnda g{nezli:i ya 
da afLlLr tavanL ayarlamayLnLz.  Bu, 
aracLn kontrol{n{ yitirmenize 
dolayLsLyla da ciddi yaralanmalara, 
ul{me ve maddi hasara yol afan 
kazalara neden olabilir.
AfLlLr tavanL bagajL desteklemesi ifin 
portbagajL kullanLrken falLztLrmayLn.  
Bu bagajLn gevzemesine ve        
s{r{c{n{n dikkatinin da:LlmasLna 
neden olabilir.
Panoramik afLlLr tavanLn {zerine 
oturmayLnLz. AracLn hasar        
gurmesine neden olabilir.
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AfLlLr tavanLn sLfLrlanmasL

Aza:Ldaki durumlar gerfeklezti:inde 
afLlLr tavanLn resetlenmesi gerekebilir:

Ak{n{n bozalmasL veya ba:lantLsLnLn 
kesilmesi veya ilgili sigortanLn 
de:iztirilmesi veya ba:lantLsLnLn 
kesilmesi durumlarLnda.
AfLlLr tavan kontrol kolu do:ru bir 
fekilde falLzmadL:Lnda.

1.Motoru falLztLrLnLz.
2. AfLksa, afLlLr tavanL ve g{nezli:i 

tamamen kapatLnLz.
3. AfLlLr tavan kontrol kolunu bLrakLnLz.
4. G{nezlik biraz hareket edinceye 

kadar afLlLr tavan kontrol kolunu 
kapatma yun{nde (yaklazLk 10 
sn.) ileriye do:ru itiniz. Sonra kolu 
bLrakLnLz.

5. AfLlLr tavan aza:Ldaki zekilde      
falLzana kadar afLlLr tavan kontrol 
kolunu kapatma yun{nde ileri 
do:ru itiniz:
G{nezlik AfLk →Cam E:imi AfLk →
Cam S{rg{ AfLk →Cam S{rg{ 
KapalL → G{nezlik KapalL

Sonra kolu bLrakLnLz.

Bu tamamlandL:Lnda, afLlLr tavan 
sistemi sLfLrlanmLz olur ve bir       
dokunuzla afma/kapama eski haline 
getirilir.

DUYURU
AfLlLr tavanL sLfLrlamazsanLz do:ru 
falLzmayabilir.

AfLlLr tavan afLk uyarLsL (e:er 
varsa)

S{r{c{, afLlLr tavan tam olarak kapalL 
de:ilken kontak anahtarLnL fLkarLrsa 
(akLllL anahtar: motoru kapatLr), 
uyarL sesi birkaf saniye falar ve LCD 
pencerede bir uyarL gur{nt{s{   
gur{n{r. AracLnLzL terk ederken afLlLr 
tavanL iyice kapatLnLz.
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Direksiyon simidi

Elektronik hidrolik direksiyon (EPS)

Elektrikli hidrolik direksiyon,         
direksiyonu fevirmek ifin s{r{c{n{n 
harcayaca:L g{c{ azaltmak amacLyla 
motordan aldL:L g{c{ kullanLr. Motor 
falLzmLyorken ya da elektrik takviyeli 
direksiyon dLzL kaldL:Lnda da direksiyon 
fevrilebilir fakat bu gibi durumlarda 
direksiyonu fevirmek ifin s{r{c{n{n 
daha fazla g{f harcamasL gereklidir.

EPS; direksiyon torku, direksiyon 
konumu ve motoru yunetecek hLzL 
algLlayan hidrolik direksiyon {nitesi 
tarafLndan kontrol edilir.

Direksiyonun daha rahat kontrol  
edilebilmesine olanak sa:lamak amacLyla 
aracLn hLzL arttLkfa, direksiyon a:LrlazLr, 
aracLn hLzL azaldLkfa direksiyon hafifler.

Araf normal seyir halindeyken  
direksiyonu fevirmek ifin harcamanLz 
gereken g{fte herhangi bir de:iziklik 
oldu:unu hissederseniz, hidrolik   
direksiyon sistemini profesyonel bir 
atulyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.

DUYURU
Araf normal seyir halindeyken       
aza:Ldaki belirtiler gur{lebilir.

EPS uyarL lambasL yanmaz.
Kontak afLldLktan hemen sonra 
direksiyon kullanLmL y{ksek kuvvet 
gerektirmeye bazlar. Bu durum 
EPS sisteminde arLza tezhisi         
gerfekleztirilirken olur. ArLza tezhisi 
tamamlandL:Lnda direksiyon       
normal konumuna dunecektir.
Kontak anahtarL afLldL:Lnda ya da 
kilitli konuma getirildi:inde EPS 
rulesinde klik sesi duyulabilir.
Araf durdu:unda ya da d{z{k 
hLzda kullanLldL:Lnda, motorda 
g{r{lt{ duyulabilir.
Hidrolik Direksiyon Sistemi (EPS) 
normal falLzmazsa, gusterge 
panelindeki ikaz LzL:L yanacaktLr. 
Direksiyon simidinin kontrol edilmesi 
zorlazabilir veya anormal zekilde 
falLzabilir. Bu durumda, sistemi 
profesyonel bir atulyede kontrol 
ettiriniz.
Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.
Araf hareket halinde de:ilken 
direksiyon simidi s{rekli fevrilirse 
direksiyon hareketi zorlazLr. 
Ancak, birkaf dakika sonra normal 
durumuna geri duner.
D{z{k sLcaklLkta direksiyon simidinin 
falLztLrdL:LnLzda, anormal ses mey-
dana gelebilir. SLcaklLk y{kseldi:inde 
ses kaybolacaktLr. Bu normal bir 
durumdur.
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yarj esnasLnda sistem uyarL LzL:L 
yandL:Lnda veya voltaj d{z{k 
oldu:unda (Alternatur (veya ak{) 
normal zekilde falLzmadL:Lnda 
veya arLza yaptL:Lnda), direksiyon 
a:Lrlazabilir ve anormal d{zeyde 
kullanLmL zor hale gelebilir.

E:imli & teleskopik direksiyon

Y{kseklik ayarlL ve afLlLr bir direksiyon 
yola fLkmadan unce direksiyonu 
ayarlamanLzL sa:lar.

AracLnLza girip fLkarken daha rahat 
etmek istiyorsanLz direksiyonu      
y{kseltebilirsiniz.

Direksiyon, aracL konforlu bir zekilde 
s{rmenize olanak tanLyacak ve        
gusterge panelindeki uyarL lambalarLnL 
ve gustergeleri gurmenizi engelle-
meyecek bifimde ayarlanmalLdLr.

UYARI
Direksiyon simidinin afLsLnL         
kesinlikle araf hareket halindeyken 
ayarlamayLnLz.  Aksi takdirde 
direksiyon hakimiyetini yitirerek 
ciddi yaralanmalara ya da kazalara 
neden olabilirsiniz.
Ayarlama sona erdikten sonra, 
direksiyonun yeni konumunda 
kilitlendi:inden emin olmak ifin 
direksiyonu aza:L-yukarL hareket 
ettirmeye falLzLnLz.

Direksiyon simidi afLsLnL de:iztir-
mek ifin, kilitleme-ayLrma kolunu 
aza:Lya do:ru fekiniz (1), direksiyon 
simidinin afLsLnL (2) ve y{ksekli:ini 
(3, mevcut ise) istedi:iniz zekilde 
ayarlayLnLz, daha sonra direksiyon 
simidinin konumunu sabitlemek 
ifin kilitleme-ayLrma kolunu  
yukarLya do:ru fekiniz.
Yola fLkmadan unce direksiyon 
simidini istedi:iniz konumda  
ayarladL:LnLzdan emin olunuz.
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IsLtmalL direksiyon (e:er varsa)

Kontak anahtarL ON (afLk)          
konumdayken, LsLtmalL direksiyon 
d{:mesine basmak direksiyonu LsLtLr. 
D{:me {zerindeki gusterge         
yanacaktLr.

Direksiyonu kapatmak ifin d{:meye 
tekrar basLnLz. D{:me {zerindeki 
gusterge sunecektir.
IsLtmalL direksiyon afLk konuma    
alLndLktan yaklazLk 30 dakika sonra 
otomatik olarak kapanacaktLr.
Direksiyon LsLtLcLsL d{:mesine  
bastLktan sonra konta:L 30 dakika 
ifinde kapatLrsanLz, kontak bir daha 
ON konumuna geldi:inde LsLtLcL 
kapanacaktLr.

KKAZ
Direksiyonu kullanmak ifin herhangi 
bir tutucu takmayLnLz. Bu LsLtmalL 
direksiyon sistemine hasar verir.
IsLtmalL direksiyonu temizlerken 
tiner, benzin ve alkol gibi organik 
fuz{c{ler kullanmayLnLz.  Bu t{r 
malzemeler direksiyonun y{zeyine 
zarar verebilir.
E:er direksiyonun y{zeyi keskin 
bir nesne tarafLndan hasar gurm{zse, 
LsLtmalL direksiyon parfalarLnda 
hasar meydana gelebilir.

Korna

KornayL falmak ifin elinizle        
direksiyon {zerindeki korna        
sembol{ {zerine bastLrLnLz.
KornanLn d{zg{n faldL:Lndan emin 
olmak ifin kornayL d{zenli olarak 
kontrol ediniz.

OCDW049429
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Aynalar

DUYURU
Korna falmak ifin, elinizle direksiyon 
{zerindeki korna sembol{ {zerine 
bastLrLnLz (resme bakLnLz). Korna 
sadece bu alana bastL:LnLz takdirde 
falacaktLr.

KKAZ
Kornaya sert bir zekilde vurmayLnLz 
ya da yumruk atmayLnLz. Kornaya 
sivri uflu bir aletle basmayLnLz.

Aynalar

Kf dikiz aynasL.

Kf dikiz aynasLnL arka camL ortalayacak 
zekilde ayarlayLnLz.  Bu ayarL yola 
fLkamadan unce yapLnLz.

UYARI
Arka gur{z alanL
Arka koltu:a ya da bagaj bulmesine 
arka cam gur{z alanLnLzL engelleyecek 
nesneler koymayLnLz.

UYARI
DLz dikiz aynalarLnL araf seyir halindeyken 
ayarlamayLnLz veya katlamayLnLz.  
Gusterge ya da uyarL araf hareket 
halindeyken kapanacaktLr. Bu, aracLn 
kontrol{n{ yitirmenize dolayLsLyla da 
ciddi yaralanmalara, ul{me ve maddi 
hasara yol afan kazalara neden olabilir.

UYARI
Kf ayna {zerinde de:iziklik yapmayLnLz 
ve daha geniz bir ayna takmayLnLz. 
Kaza veya hava yastL:LnLn afLlmasL 
sLrasLnda yaralanmaya sebep olabilir.
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G{nd{z/gece konumlu dikiz aynasL 
(e:er varsa)

Bu izlemi yola fLkmadan unce ve 
gece/g{nd{z mandalL g{nd{z 
konumundayken yapLnLz (1). 
AracLnLzL gece kullanLrken arkadan 
gelen araflarLn farlarLnLn guzlerinizi 
kamaztLrmasLnL unlemek ifin gece/
g{nd{z mandalLnL (2) gece konumuna 
alLnLz.

Gece konumunda aynanLn daha bulanLk 
bir gur{z sunaca:LnL unutmayLnLz.

* (1): G{n, (2): Gece

Elektrokrom ayna (ECM) (e:er 
varsa)

Elektrikli dikiz aynasL gece saatlerinde 
veya havanLn yeterince aydLnlLk 
olmadL:L zamanlarda aracLnLzLn 
arkasLndaki araflardan gelen far 
LzLklarLnLn guz{n{z{ almamasL ifin 
LzLklarLn  parlaklLklarLnL otomatik  
olarak ayarlar. Aynaya yerleztirilmiz 
olan sensur (3) aracLn etrafLndaki 
LzLk yo:unlu:unu tespit eder ve   
otomatik olarak arkanLzdaki araflardan 
gelen far LzLklarLnLn guz{n{z{ almayacak 
seviyede olmasLnL sa:lar.

Motor falLzLrken, farlarLn parlaklL:L dikiz 
aynasLna monte edilmiz olan sensur 
tarafLndan otomatik olarak ayarlanLr.

Vites kolu R (GERK) konumuna alLndL:Lnda, 
s{r{c{n{n aracLnLn arka tarafLnL daha 
iyi gurmesini sa:lamak amacLyla ayna 
otomatik olarak en parlak ayara gefecektir.

KKAZ
AynayL temizlerken cam temizleme 
suyu ile LslatLlmLz ka:Lt havlu veya 
benzeri bir bez kullanLnLz. Cam 
temizleyicisini do:rudan aynaya 
p{sk{rtmeyiniz. Aksi halde sLvL ayna 
muhafazasLnLn if kLsLmlarLna sLzabilir.
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Aynalar

Elektrikli dikiz aynasLnL falLztLrmak 
ifin

Kontak anahtarL afLldL:Lnda ayna ON 
konumuna gelir.

Otomatik karartma fonksiyonunu 
devre dLzL bLrakmak ifin, ON/OFF 
(AFMA/KAPAMA) d{:mesine (1) 
basLn. Ayna {zerindeki gusterge 
lambasL (2) sunecektir.
Otomatik karartma fonksiyonunu 
aktif hale getirmek ifin, ON/OFF 
(AFMA/KAPAMA) d{:mesine (1) 
basLn. Ayna {zerindeki gusterge 
lambasL (2) yanacaktLr.

DLz Dikiz AynasL

Yola fLkmadan unce aynalarLnLzL 
ayarlayLn.

AracLnLzLn sa:Lnda ve solunda arkayL 
gusteren dikiz aynalarL vardLr. Bu 
aynalar uzaktan kumanda d{:mesiyle 
uzaktan ayarlanabilir. Araf otomatik 
yLkama makinesinde yLkanLrken ya da 
dar bir sokaktan geferken aynalar 
katlanabilir.

UYARI
Arka gur{z aynalarL

DLz dikiz aynasL dLzb{keydir. Aynada 
gur{len nesneler gur{nd{klerinden 
daha yakLndLr.
yerit de:iztirirken arkadaki araflarla 
aranLzdaki mesafeyi daha net bir 
zekilde gurebilmek ifin if dikiz 
aynasLnL kullanLnLz ya da arkaya 
dun{p bakLnLz.

KKAZ
Ayna y{zeyindeki buzu kazLyarak 
fLkartmaya falLzmayLnLz, bu aynanLn 
zarar gurmesine neden olabilir. Buz 
aynanLn hareket etmesine engel olu-
yorsa, aynayL zorlayarak ayarlamaya 
falLzmayLnLz. Buzu temizlemek ifin 
buz fuz{c{ sprey ya da LlLk suyla 
LslatLlmLz s{nger veya yumuzak bez 
kullanabilirsiniz.

KKAZ
Ayna buzla kaplanmLzsa, aynayL fazla 
kuvvet uygulayarak ayarlamayLn. 
Mekanizma {zerindeki buzu fuzmek 
ifin onaylanmLz bir buz fuz{c{ sLvL 
kullanLnLz (radyatur antifrizi          
kullanmayLnLz) ya da aracLnLzL daha 
sLcak bir yere gut{r{p buzun         
erimesini bekleyiniz.

UYARI
DLz dikiz aynalarLnL araf seyir           
halindeyken ayarlamayLnLz veya 
katlamayLnLz.  Gusterge ya da uyarL 
araf hareket halindeyken kapanacaktLr. 
Bu, aracLn kontrol{n{ yitirmenize 
dolayLsLyla da ciddi yaralanmalara, 
ul{me ve maddi hasara yol afan 
kazalara neden olabilir.
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Uzaktan kumanda

Elektrikli tip

Elektrikli uzaktan kumanda ayna 
d{:mesi sa: ve sol aynalarLn konumunu 
ayarlamanLza olanak sa:lar. Her iki 
aynadan birinin konumunu ayarlamak 
ifin, kontak anahtarL ACC konumunda 
olmalLdLr.

Sa: aynayL ayarlamak ifin d{:meyi 
(1) R (Sa:), sol aynayL ayarlamak 
ifin d{:meyi L (Sol) konumuna alLnLz. 
Daha sonra, sefti:iniz aynayL 
yukarL, aza:L, sa:a ya da sola 
ayarlamak ifin ayna kumanda 
d{:mesinin uygun kLsmLna ( ▲ ) 
basLnLz.

KKAZ
Aynalar maksimum ayar afLsLna 
ulaztL:Lnda durur fakat motor 
d{:me basLlL tutuldu:u s{rece 
falLzLr.  D{:meye gere:inden fazla 
basmayLnLz, motorun hasar         
gurmesine neden olabilirsiniz.
DLz dikiz aynasLnL elle ayarlamaya 
falLzmayLnLz. Bu zekilde parfalara 
zarar verebilirsiniz.

DLz dikiz aynalarLnL katlama

Elektrikli Olarak Katlanan Tip (e:er 
varsa)

DLz aynalarL katlamak ifin          
d{:meye basLnLz.
AynayL afmak ifin d{:meye      
tekrar basLnLz.

OCDW049058
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Aynalar

AkLllL anahtar sistemi ile
- KapLlar akLllL anahtar ile             
kilitlendi:inde veya afLldL:Lnda 
aynalar katlanLr veya afLlLr. (e:er 
varsa)
- KapLlar akLllL anahtar ile               
kilitlendi:inde veya afLldL:Lnda 
aynalar katlanLr veya afLlLr. KapLlar 
kapL kollarLndaki d{:melerle                    
kilitlendi:inde veya afLldL:Lnda aynalar 
katlanLr veya afLlLr. (e:er varsa)
- AkLllL anahtar sizdeyken araca 
yaklaztL:LnLzda aynalar afLlLr 
(b{t{n kapLlar kapalL ve kilitli) (e:er 
varsa)

KKAZ
Elektrikli olarak ayarlanan dLz dikiz 
aynasL kontak anahtarL LOCK ya da 
OFF konumundayken falLzLr. Ancak 
ak{n{n gereksiz yere bozalmasLnL 
unlemek ifin motor falLzmLyorken 
aynalarL gerekti:inden daha uzun 
s{re ayarlamayLnLz. 

KKAZ
Elektrikli tipteki dLz dikiz aynalarLnL  
elinizle kapatmayLnLz. Motor             
arLzasLna neden olabilir.

Elle ayarlanan tip

DLz aynalarL katlamak ifin ayna 
muhafazasLnL tutunuz ve aracLn 
arka tarafLna do:ru itiniz.

OCDW049059
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Gusterge paneli

Tip A

Tip B

OCDW049100
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Gusterge paneli

C Tipi

* AracLnLzdaki panel zekilde gusterilenden farklL olabilir.
1. Devir gustergesi
2. HLz gustergesi
3.Motor so:utma suyu sLcaklLk gus-

tergesi
4. YakLt gustergesi
5. UyarL ve izaret lambalarL
6. LCD ekran

DetaylL bilgi ifin, "Ulf{ aletleri" sayfa: 4-64 bul{m{ne bakLnLz.

OCDW049453
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Gusterge paneli kontrol{

Gusterge paneli aydLnlatmasLnLn 
ayarlanmasL

UYARI
Asla s{r{z esnasLnda gusterge 
panelini ayarlamayLnLz.  Bu, aracLn 
kontrol{n{ yitirmenize dolayLsLyla 
da ciddi yaralanmalara, ul{me ve 
maddi hasara yol afan kazalara 
neden olabilir.

Kontrol paneli aydLnlatmasLnLn         
parlaklLk ayarL, kontak anahtarL veya 
Motor Start/Stop d{:mesi ON   
konumundayken veya stop lambalarL 
afLkken aydLnlLk kontrol tuzuna ("+  
veya - ) basarak de:iztirilebilir.

AydLnlLk kontrol tuzuna ("+" veya 
"-") basLlL tutarsanLz, parlaklLk 
s{rekli olarak de:izecektir.
ParlaklLk maksimum veya        
minimum seviyeye erizti:inde bir 
alarm sesi duyulacaktLr.

OCDW049064
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Gusterge paneli

LCD Cam Kontrol{

LCD ekran modlarL, direksiyon simidi 
{zerindeki kontrol tuzlarL kullanLlarak 
de:iztirilebilir.

1. : : LCD MODUNU de:iztirmek 

ifin MOD d{:mesi
2.  / : Maddeleri sefmek ifin 

kaydLrma d{:mesini OYNATIN
3. OK : Maddeleri ayarlamak veya 

sLfLrlamak ifin SET/RESET (KUR/
SIFIRLA) d{:mesi

* LCD modlarL ifin LCD Camlar  (e:er 
varsa) sayfa 4-71 e bakLnLz.

Ulf{ aletleri

HLz gustergesi

A Tipi (km/s)

A Tipi (km/s)

OCDW049436
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OCDW049066

OCDW049068



65

4

4

AracLnLzLn uzellikleri Gusterge paneli

B Tipi (km/sa)

HLz gustergesi aracLn hLzLnL gusterir 
ve mil/saat ve/veya kilometre/saat 
olarak ayarlanLr.

Devir gustergesi

A Tipi (Benzinli)

A Tipi (Dizel)

B Tipi (Benzinli)

B Tipi (Dizel)

OCDW049454
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Gusterge paneli

Devir gustergesi, motorun bir          
dakikada yaptL:L devri (dev/dak) 
yaklazLk bir de:er olarak gusterir.

Do:ru vites de:iztirme noktalarLnL 
sefmek ve motor devrinin azLrL       
y{kselmesini unlemek ifin devir  
gustergesini kullanLnLz.

KKAZ
Motoru, devir gustergesi ibresinin 
KIRMIZI BULGEYE girmesine neden 
olacak zekilde kullanmayLnLz. Bu, 
motorda fok ciddi arLzalar meydana 
gelmesine neden olabilir.

Motor So:utma Suyu SLcaklLk            
Gustergesi

Tip A

Tip B

Bu gusterge, kontak veya Motor 
Bazlat/Durdur tuzu ON (AFIK)         
konumundayken motor so:utma 
suyu sLcaklL:LnL gusterir.

KKAZ
Gusterge ibresi normal aralLk dLzLna 
fLkarsa ve "130" konumuna do:ru 
y{kselirse, motor hararet yapmLztLr; 
hararet motorun hasar gurmesine 
neden olabilir.
Motor hararet yaparsa, yola devam 
etmeyiniz. E:er aracLnLz hararet 
yaparsa "Motor hararet yaparsa" 
sayfa: 7-8 kLsmLna bakLnLz.

UYARI
Radyatur kapa:LnL asla motor sLcakken 
fLkartmayLn. Motor so:utma suyu 
basLnflLdLr ve ciddi yanLklara neden 
olabilir. Hazneye so:utma suyu 
eklemeden unce motorun             
so:umasLnL bekleyiniz.

OCDW049070
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YakLt Gustergesi

Bu gusterge, yakLt deposunda kalan 
yaklazLk yakLt miktarLnL gusterir.

Tip A

Tip B

DUYURU
YakLt deposunun kapasitesi 9. 
bul{mde belirtilmiztir.
YakLt gustergesinin yanL sLra        
gusterge tablosunda bir de yakLt 
deposunun bozalmak {zere         
oldu:unu gusteren bir uyarL          
lambasL bulunmaktadLr.
E:imli ya da virajlL yollarda yakLt 
gustergesi dalgalanma gusterebilir 
ya da yakLt ikaz lambasL yakLt 
deposundaki yakLtLn hareketine 
gure yanmasL gerekti:inden daha 
unce yanabilir.

UYARI
YakLt Gustergesi
YakLtLn bitmesi araftaki yolcularLn 
tehlike altLna girmelerine neden olabilir.
YakLt uyarL lambasL yandL:Lnda veya 
gusterge 0 seviyesine yaklaztL:Lnda 
m{mk{n olan en yakLn yerde durup 
yakLt almalLsLnLz.

KKAZ
Fok az yakLtla yola fLkmaktan kafLnLnLz. 
YakLt eksikli:i motorun atez almamasLna 
neden olarak katalitik konverture 
zarar verebilir.

OCDW049071
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Gusterge paneli

Kilometre sayacL

Mesafe ulfer, aracLn kat etti:i toplam 
mesafeyi gusterir ve aracLn periyodik 
bakLmLnLn yapLlmasL gerekti:ine karar 
vermek ifin kullanLlmalLdLr.

Kilometre SayacL AralL:L : 0 ~ 
1,599,999 km veya 999,999 mil.

DLz SLcaklLk Gustergesi

Bu gusterge, 1/C (1/F) artLz ve       
azalLzlarda mevcut dLz ortam sLcaklL:L 
de:erini gusterir.

SLcaklLk aralL:L: - 40/C ~               
60/C (- 40/F ~ 140/F)

S{r{c{n{n guz{nden kafmamasL 
ifin ekranda gur{nt{lenen dLz          
sLcaklLk genel bir termometre gibi 
hemen de:izmeyebilir.

SLcaklLk birimini de:iztirmek ifin 
(/Cden /Fa veya /Ftan /C'ye)

SLcaklLk de:er birimi, LCD ekrandaki 
KullanLcL AyarlarL  modu kullanLlarak 
de:iztirilebilir.

* Daha fazla bilgi ifin LCD Camlar  
(e:er varsa) sayfa 4-71 e bakLnLz.

Vites De:iztirme Gustergesi

Otomatik Vites De:iztirme        
Gustergesi (e:er varsa)

Bu gusterge hangi otomatik zanzLman 
vitesinin sefildi:ini gur{nt{ler.

Park : P
Geri R:
Boz (Nutr) : N
S{r{z : D

OCDW049108
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Man{el vites de:iztirme modu
Vites y{kseltme : ▲2, ▲3, ▲4, ▲5,▲6
Vites k{f{ltme : ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5

Manuel vites modunda Otomatik Vites 
De:iztirme Gustergesi  (e:er varsa)

Man{el Vites Modunda, bu gusterge, 
yakLt tasarrufu yapabilmeniz ifin hangi 
vitesi sefmeniz gerekti:ini gusterir. 

Tip A

Tip B

Vites y{kseltme : ▲2, ▲3, ▲4, ▲5,▲6
Vites k{f{ltme : ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5

Urne:in
▲3: 3. vitese y{kseltmenin 
gerekti:ini gusterir (vites 2. veya 
1. konumdayken).
▼3: 3. vitese d{z{rmenin uygun 
oldu:unu gusterir (vites 4., 5. 
veya 6. konumdayken).

Sistem d{zg{n falLzmadL:Lnda,      
gusterge gur{nt{lenmez.

D{z Vites De:iztirme Gustergesi 
(e:er varsa)

Bu gusterge, yakLt tasarrufu            
yapabilmeniz ifin hangi vitesi            
sefmeniz gerekti:ini gusterir. 

Vites y{kseltme : ▲2, ▲3, ▲4, ▲5,▲6
Vites k{f{ltme : ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5

OCDW049127
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Gusterge paneli

Urne:in
▲3: 3. vitese y{kseltmenin 
gerekti:ini gusterir (vites 2. veya 
1. konumdayken).
▼4: 4. vitese d{z{rmenin          
gerekti:ini gusterir (vites 5. veya 
6. konumdayken).

Sistem d{zg{n falLzmadL:Lnda,       
gusterge gur{nt{lenmez.

Fift kavramalL zanzLman vites         
gustergesi(e:er varsa)

Bu gusterge hangi vitesinin           
sefildi:ini gur{nt{ler.

Park : P
Geri : R
Boz (Nutr) : N
S{r{z : D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7

Man{el vites de:iztirme modu
Vites y{kseltme : ▲2, ▲3, ▲4, ▲
5, ▲6, ▲7
Vites k{f{ltme : ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, 
▼5, ▼6

D{z vites de:iztirme modunda Fift 
KavramalL yanzLman Vites          
Gustergesi (e:er varsa)

Tip A

Tip B

OCDW049120
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Man{el Vites Modunda, bu gusterge, 
yakLt tasarrufu yapabilmeniz ifin 
hangi vitesi sefmeniz gerekti:ini 
gusterir. 

Vites y{kseltme : ▲2, ▲3, ▲4, ▲
5, ▲6, ▲7
Vites k{f{ltme : ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, 
▼5, ▼6

Urne:in
▲3: 3. vitese y{kseltmenin 
gerekti:ini gusterir (vites 2. veya 
1. konumdayken).
3. vitese d{z{rmenin uygun        
oldu:unu gusterir (vites 4., 5., 6. 
veya 7. konumdayken).

Sistem d{zg{n falLzmadL:Lnda,        
gusterge gur{nt{lenmez.

LCD Camlar (e:er varsa)

Genel bakLz

LCD ekranlar, aza:Ldakiler gibi birfok 
farklL bilgiyi s{r{c{lere gusterir.

Yol bilgisi
LCD ModlarL
UyarL mesajlarL

OBD048141L
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Yol bilgileri (Yol bilgisayarL)

Yol bilgileri (Yol bilgisayarL)

Yol bilgisayarL mikro boyutta bir       
bilgisayar tarafLndan kontrol edilen 
ve s{r{z ile ilgili bilgiler sa:layan 
s{r{c{ bilgi sistemidir.

DUYURU
Yol bilgisayarLna kaydedilen bazL 
s{r{z bilgileri (urne:in ortalama 
yakLt ekonomisi) ak{ ba:lantLsL 
kesildi:inde sLfLrlanLr.

Menzil

Menzil, aracLn kalan yakLt ile    
s{r{lebilece:i tahmini mesafedir.
- Menzil de:er aralL:L 1 ~ 9.999 

km veya 1 ~ 9999 mil.
E:er tahmin edilen mesafe 1 km 
(1mil) altLnda ise, yol bilgisayarL 
menzil olarak ---  gusterecektir.

DUYURU
Araf d{z bir zeminde de:ilse veya 
ak{n{n g{c{ azalmLzsa, Menzil 
fonksiyonu do:ru bir zekilde falLz-
mayacaktLr.
Menzil de:eri, o anki s{r{z menzi-
linin bir tahmini oldu:u ifin gerfek 
s{r{z menzili de:erinden de:izik-
lik gusterebilir.
Araca 6 litreden daha az miktarda 
yakLt eklendi:inde, yol bilgisayarL 
bunu dikkate almayacaktLr. 
YakLt t{ketimi ve menzil de:erleri 
b{y{k oranda s{r{z kozullarLna, 
s{r{z alLzkanlLklarLna ve aracLn 
durumuna ba:lLdLr.

OCDW049445
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Yol ModlarL

* Fift kavramalL zanzLmana sahip 
araflar ifin

Yol modunu de:iztirmek ifin, yol       
bilgisayarL modundan HAREKET 
ETTKRME (MOVE) d{:mesine 
basLn.

YakLt ekonomisi

Ortalama YakLt Ekonomisi (1)
Ortalama yakLt ekonomisi,         
ortalama yakLt ekonomisi de:erinin 
son kez sLfLrlandL:L andan itibaren 
geferli olan toplam s{r{z mesafesi 
ve yakLt t{ketimine gure hesaplanLr.
- YakLt t{ketimi de:er aralL:L: 0 ~ 

99.9km/L, L/100 km or MPG
Ortalama yakLt ekonomisi de:eri, 
el ile veya otomatik olarak         
sLfLrlanabilir.

El ile sLfLrlama
Ortalama yakLt ekonomisini el ile 
sLfLrlamak ifin, ortalama yakLt            
ekonomisi gusterildi:inde direksiyon 
simidi {zerindeki OK tuzuna (sLfLrla) 
1 saniyeden fazla basLnLz.

Yakıt Ekonomisi

Ortalam yakıt ekonomisi
Anlık yakıt ekonomisi

Toplanmış Bilgi
Kilometre sayacı
Yakıt ekonomisi
Zamanlayıcı

Sürüş Bilgisi

Dijital hız-ölçer 

Üre seviyesi (Dizel için)

Şanzıman Sıcaklığı*

Kilometre sayacı
Yakıt ekonomisi
Zamanlayıcı

OCDW049113
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Yol bilgileri (Yol bilgisayarL)

Otomatik sLfLrlama
Ortalama yakLt ekonomisini her yakLt 
alLmLnda otomatik olarak sLfLrlamak 
ifin, LCD ekranda KullanLcL AyarlarL 
men{s{nden YakLt ekonomisi       
otomatik sLfLrla  modunu sefiniz  
( LCD Camlar (e:er varsa)  sayfa 4-
71 e bakLnLz.) 

OFF (KAPALI) Seyahat anahtarL       
sLfLrlama d{:mesini kullanarak manuel 
olarak varsayLlana ayarlayabilirsiniz.
Kontak anahtarL kapatLldLktan sonra 
- Kontak kapatLldLktan 4 saat sonra 
araf otomatik olarak varsayLlana 
ayarlanacaktLr.
YakLt doldurduktan sonra-6 litreden 
fazla dolum yaptLktan ve 1 km/s {ze-
rinde s{r{zten sonra araf  otomatik 
olarak varsayLlana  ayarlanacaktLr.  

DUYURU
Kontak anahtarL veya Motor Bazlat / 
Durdur d{:mesi ON konumuna getirildikten 
sonra araf 10 saniye veya 50 metreden 
(0.03 mil) fazla s{r{lmediyse, Ortalama 
yakLt ekonomisi de:eri hen{z do:ru bir 
hesaplama yapLlamayaca:L ifin             
gusterilmeyecektir.

AnlLk YakLt T{ketimi (2)
Bu mod, aracLn hLzL 10 km/s (6.2 
Mil/s) de:erinin {zerine fLktL:Lnda 
son bir kaf saniyedeki anlLk yakLt 
t{ketimi de:erini gusterir.
- YakLt t{ketimi de:er aralL:L: 0.0 

~ 30km/L, L/100km or 0.0 ~ 
50.0 MPG

Toplam s{r{z bilgisi modu

VarsayLlan kilometre/yakLt t{ketimi/
s{re noktasLndan bazlayarak toplam 
bilgiyi gusterir.

Toplam bilgi, araf 300 metreden 
fazla yol kat ettikten sonra 
hesaplanLr. .
Toplam Bilgi gur{nt{lendikten 
sonra 1 saniyeden uzun s{reyle 
OK  d{:mesine basarsanLz,        
bilgiler sLfLrlanLr.
Araf hareket halinde olmasa bile 
motor falLzLyor durumda ise, bilgi 
toplanLr.

OCDW049114
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Kesintisiz s{r{z bilgi modu

Araf, motorun tek bir falLzma dung{s{ 
ifin S{r{z Bilgisini gur{nt{leyecektir.

YakLt t{ketimi, araf 300 metreden 
fazla yol kat ettikten sonra 
hesaplanLr. 
S{r{z Bilgisi, motor kapatLldLktan 
4 saat sonra sLfLrlanacaktLr. Yani, 4 
saat iferisinde motor tekrar  
falLztLrLlLrsa bilgi sLfLrlanmamLz 
olacaktLr.
S{r{z Bilgisi gur{nt{lendikten 
sonra 1 saniyeden uzun s{reyle 
OK  d{:mesine basarsanLz,       
bilgiler sLfLrlanLr.
Araf hareket halinde olmasa bile 
motor falLzLyor durumda ise, bilgi 
toplanLr.

Dijital hLz gustergesi

Bu mod, aracLn o anki hLzLnL gusterir.

[re seviye gustergesi (dizel motor 
ifin)

Bu mod, {re fuzeltisi deposunda 
kalan {re fuzeltisinin miktarLnL        
gusterir.

OCDW049115 OSK3048331CR
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Yol bilgileri (Yol bilgisayarL)

yanzLman sLcaklLk gustergesi (fift 
kavramalL zanzLman ifin)

Bu mod zanzLman sLcaklLk durumunu 
gusterir.

LCD Mod

1. Yol BilgisayarL modu
Bu mod, kilometre sayacL, yakLt 
tasarrufu ve bunun gibi s{r{z bil-
gilerini gusterir.
* Daha fazla bilgi ifin "Yol bilgileri 
(Yol bilgisayarL)" sayfa: 4-72 
bakLnLz.

2.Turn by turn modu (e:er varsa)
Bu mod navigasyon durumunu 
gusterir.

3. Destek modu

: Bu mod aza:Ldaki             

izlevlerin durumunu gusterir.
- yerit Koruma YardLmL Sistemi 

(LKAS)
- S{r{c{ Dikkati UyarLsL (DAW)
- Dur & Kalk sistemi ile AkLllL 

Sabit HLz Kontrol{ (SCC)
- AkLllL HLz SLnLrL AsistanL (MSLA)
- Lastik BasLnf

: : Bu mod lastik basLnf 

durumunu gusterir. 
4.KullanLcL ayarL modu (e:er varsa)

Bu modda, kapLlarLn, lambalarLn ve 
bunun gibi uzelliklerin ayarlarLnL 
de:iztirebilirsiniz. Sa:lanan bilgiler, 
hangi izlevlerinin aracLnLz ifin geferli 
oldu:una ba:lL olarak de:izebilir. 
E:er bilgi e:lence sistemi varsa,  
kullanLcL ayarzlarL men{s{ ve u:eleri 
de:iziklik gusterebilir. Bilgi e:lence 
sistemi kLlavuzuna bakLn.

5. Ana uyarL modu
Bu mod aza:Ldaki izlevlerle ilgili 
uyarL mesajL verir.
 Kur Nokta FarpLzma UyarLsL 
(BCW) arLzasL (e:er varsa)

 Kur Nokta FarpLzma UyarL (BCW) 
radar kur noktasL (e:er varsa)
 Dur & Kalk sistemi arLzasL ile akLllL 
sabit hLz kontrol{ (e:er varsa)
 Dur & Kalk adar kur noktasL ile 
AkLllL Sabit HLz Kontrol Sistemi 
(e:er varsa)

OCDW049117
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 Un FarpLzma Engelleme YardLmL 
(FCA) arLzasL (e:er varsa)
 Un FarpLzma Engelleme YardLmL 
(FCA) radar kur noktasL (e:er 
varsa)
 Uzun Far YardLmL arLzasL         
(e:er varsa)
 Lamba arLzasL
 LED far arLzasL (e:er varsa)
 Motor ya:L eksikli:i
* LCD modlarLnL kontrol etmek ifin 
"LCD Cam Kontrol{" sayfa: 4-64 
bakLnLz.

Servis modu

BakLm ZamanL

Bu mod periyodik bakLma ne zaman 
ihtiyaf duyaca:LnLzL hesaplar ve  
gusterir (mil/km veya g{n)

E:er kalan mil de:eri veya s{re 1.500 
km (900 mil) veya 30 g{ne ulazLrsa, 
"Servise Kalan" mesajL, kontak  
anahtarLnL veya Motor Start/Stop 
tuzunu ON konumuna getirdi:iniz 
her sefer birkaf saniye gur{nt{lenir.

BakLm Gerekli

E:er aracLnLzL belirlenen bakLm       
aralLklarLna gure bakLma sokmadLysanLz, 
kontak anahtarLnL veya Motor Bazlat/
Durdur tuzunu ON konumuna getirdi:iniz 
her sefer BakLma Gut{r{n  mesajL 
birkaf saniye gur{nt{lenir.

BakLm aralL:LnL daha unce girdi:iniz 
mil veya g{n de:erine sLfLrlamak 
ifin:

OK (SLfLrla) tuzuna 1 saniyeden 
uzun s{re basLnLz.

DUYURU
E:er aza:Ldaki durumlardan biri 
olursa, mil ve g{n de:eri do:ru        
gusterilmeyebilir.

Ak{ kablo ba:lantLsLnLn kesilmesi.
Sigorta svicinin kapalL olmasL
Ak{n{n bozalmasL
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KullanLcL ayarlarL modu (e:er varsa)

KapLlarLn, araf lambalarLnLn ve bunun 
gibi uzelliklerin kullanLcL ayarlarLnL 
de:iztirebilirsiniz. Sa:lanan bilgiler, 
hangi izlevlerinin aracLnLz ifin geferli 
oldu:una ba:lL olarak de:izebilir. 
E:er bilgi e:lence sistemi varsa,  
kullanLcL ayarzlarL men{s{ ve u:eleri 
de:iziklik gusterebilir. jBilgi e:lence 
sistemi kLlavuzuna bakLn.

UYARI
S{r{z esnasLnda KullanLcL AyarlarLnL 
ayarlamayLn. Direksiyon hakimiyetini 
kaybedebilir ve ciddi yaralanmalara     
ya da kazalara neden olabilirsiniz.

AyarlarL d{zenlemek ifin vitesi P 
konumuna getiriniz/AyarlarL   
d{zenlemek ifin el frenini fekiniz

S{r{z sLrasLnda KullanLcL AyarlarLnL 
de:iztirmeye falLztL:LnLzda uyarL 
mesajL yanar. 

Otomatik zanzLman / Fift         
kavramalL zanzLman

G{venli:iniz ifin, aracL park edip, 
park frenine basLp vitesi P (Park) 
konumuna aldLktan sonra KullanLcL 
AyarlarLnL de:iztirin.

D{z Vites

G{venli:iniz ifin, el frenini fektikten 
sonra KullanLcL AyarlarLnL de:iztirin.

HLzlL Men{ (e:er varsa)

Bu modda, SCC tepkisinin, S{r{z 
yardLmLnLn, DAW Ln vb. ayarlarLnL 
de:iztirebilirsiniz.

SCC tepkisi
S{r{z YardLmL
DAW
UyarL zamanL
yerit g{venli:i
Kleri g{venlik
Kur Nokta g{venli:i

Sa:lanan bilgiler, hangi izlevlerinin 
aracLnLz ifin geferli oldu:una ba:lL 
olarak de:izebilir.

S{r{c{ YardLmcL (e:er varsa)
Dur & Kalk sistemi tepkisi ile akLllL 
sabit hLz kontrol{ (e:er varsa)
- AkLllL Sabit HLz Kontrol sisteminin 

hassasiyetini (hLzlL, normal, 
yavaz) sefiniz.

* Daha fazla bilgi ifin "AkLllL Sabit HLz 
Kontrol{ (Dur & Kalk sistemi ile SCC) 
(if equipped)" sayfa: 6-100 bakLnLz,
S{r{z YardLmL (e:er varsa)
- Kzlevleri sefin. (Unde Gelen Araf 

KalkLz UyarLsL, LFA, SLW)
S{r{c{ Dikkati UyarLsL (DAW) 
(e:er varsa)
- S{r{c{ Dikkati UyarLsLnLn (DAW) 

hassasiyetini ayarlamak ifin.
- KapalL/Normal/Erken
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* Daha fazla bilgi ifin, S{r{c{ Dikkati 
UyarLsL (DAW) sayfa 6-161 e bakLnLz. 
UyarL ZamanL (e:er varsa)
- UyarL zamanLnL sefin (Normal/

Gef)
yerit g{venli:i (e:er varsa)
- Kzlevleri sefin. (LKA, LDW, KapalL)
Kleri g{venlik (e:er varsa)
- Kzlevleri sefin. (Aktif yardLm, 

Sadece uyarL, KapalL)
Kur Nokta g{venli:i (e:er varsa)
- Kzlevleri sefin. (UyarL sesi, Arka 

Fapraz-Trafik g{venli:i, Sadece 
UyarL, KapalL)

KapL
Otomatik Kilit
- Devre dLzL: Otomatik kapL          

kilitleme izlemi iptal olacaktLr.
- HLzlandL:Lnda devreye girme : 

Araf hLzLnLn 15 km/syi azmasL 
halinde t{m kapLlar otomatik 
olarak kilitlenecektir.

- Vites de:iztirildi:inde devreye 
girme : Otomatik zanzLman 
vites kolu P (Park) konumundan 
R (Geri), N (Boz) veya D (S{r{z) 
konumuna gefirildi:inde b{t{n 
kapLlar otomatik olarak          
kilitlenecektir.

Otomatik Kilit Afma
- Devre dLzL: Otomatik kapL kilit 

afma izlemi iptal olacaktLr.
- Araf KapalL/Anahtar takLlL de:il 

(mevcutsa): T{m kapLlarLn kilitleri, 
kontak anahtarL yuvasLndan 
fLkarLldL:Lnda veya Motor Bazlat/

Durdur duzu OFF konumuna  
getirildi:inde otomatik olarak  
afLlacaktLr.

- Vites P konumunda iken Otomatik 
zanzLman vites kolu P (Park) 
konumuna gefirildi:inde b{t{n 
kapLlar otomatik olarak afLlLr.

Elektrikli bagaj kapa:L (Vagon, 
SteyzLn vagon ve CUV ifin) 
(mevcut de:il)
- E:er bu u:e izaretlenirse,  

elektrikli bagaj kapa:L uzelli:i 
devreye girecektir.

* Daha fazla bilgi ifin "Elektrikli bagaj 
kapa:L (e:er varsa)" sayfa: 4-28 
bakLnLz,
AkLllL bagaj kapa:L (Vagon, SteyzLn 
vagon ve CUV ifin) (e:er varsa)
- E:er bu madde izaretlenirse, 

akLllL bagaj kapa:L uzelli:i devreye 
girecektir. E:er elektrik bagaj 
kapa:L uzelli:i devrede de:il ise, 
bu uzelli:i devreye sokamazsLnLz.

Daha fazla bilgi ifin "AkLllL bagaj 
kapa:L (mevcut ise)" sayfa: 4-33 
bakLnLz,
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Lambalar
Tek Dokunuzla Dun{z Sinyali
- KapalL: Dokunmaya duyarlL 

dun{z sinyali uzelli:i devre dLzL 
kalacaktLr.

- 3, 5, 7 Kez Yanma: yerit          
de:iztirme sinyalleri, sinyal kolu 
hafiffe hareket ettirildi:inde 3, 
5 veya 7 defa yanLp sunecektir.

* Daha fazla bilgi ifin "AydLnlatmalar" 
sayfa: 4-130 bakLnLz,
Ortam LzL:L (e:er varsa)
- E:er bu madde izaretlenirse, 

ortam LzL:L devreye girecektir.
Tepe LambasL Gecikme Uzelli:i
- E:er bu u:e izaretlenirse, far 

geciktirme uzelli:i devreye  
girecektir.

Ses
PDW ifin ses d{zeyi (Park           
Mesafesi UyarLsL)
- PDW D{zeyinin AyarlanmasL 

(Seviye 1 ~ 3)
KarzLlama sesi (e:er varsa)
- E:er bu madde izaretlenirse, 

karzLlama sesi uzelli:i devreye 
girecektir.

Konfor
Koltuk Kolay Erizim (e:er varsa)
- KapalL: Koltuk Kolay Erizim 

fonksiyonu devreden fLkacaktLr.
- Normal/Geniz : Motoru kapadL-

:LnLzda, rahat bir zekilde araca 
girmeniz veya araftan fLkmanLz 
ifin s{r{c{ koltu:u otomatik 

olarak 7,6 cm (Geliztirilmiz) 
geriye hareket eder .

- E:er Motor Start/Stop D{:mesini 
OFF konumundan AC konumuna 
getirirseniz, s{r{c{ koltu:u ilk 
konumuna geri dunecektir.

Daha fazla bilgi ifin "S{r{c{ konumu 
hafLza sistemi (elektrikli koltuk ifin) 
(mevcut ise)" sayfa: 3-9 bakLnLz,

Makyaj AynasL LambasL (e:er varsa)
- E:er bu u:e izaretlenirse,         

karzLlama aynasL/lambasL uzelli:i 
devreye girecektir.

Kablosuz yarj Sistemi (e:er varsa)
- E:er bu u:e izaretlenirse,          

kablosuz zarj sistemi uzelli:i 
devreye girecektir.

Silecek/AydLnlatma EkranL (e:er 
varsa)
- E:er bu u:e izaretlenirse,         

Silecek/Lamba EkranL devreye 
girecektir.

Otomatik arka silecek (e:er varsa)
- E:er bu u:e izaretlenirse,      

otomatik arka silecek uzelli:i 
devreye girecektir.

Vites Pozisyonu Pop-up (e:er 
varsa)
- E:er bu u:e izaretlenirse, vites 

pozisyonu afLlLr pencere uzelli:i 
devreye girecektir.

Buzlu yol uyarLsL (e:er varsa)
- E:er bu u:e izaretlenirse, buzlu 

yol uyarL ekranL devreye        
girecektir.
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BakLm aralL:L
BakLm AralL:L
BakLm aralL:L fonksiyonunu       
devreye almak veya devreden 
fLkarmak ifin:
(BakLm) aralL:LnL ayarlama
Kilometre veya s{reye ba:lL olarak 
aralL:L ayarlamak ifin.
SLfLrlama
BakLm AralL:L fonksiyonunu       
sLfLrlamak ifin

Di:er uzellikler
Otomatik YakLt T{ketimi SLfLrlama
- Bu madde izaretlenirse, ortalama 

yakLt t{ketimi, yakLt alLndLktan ya 
da kontak fevrildikten otomatik 
olarak sLfLrlanacaktLr. 

YakLt Tasarrufu Birimi
- YakLt Ekonomisi Birimini sefin 

(Km/L, L/100Km)
SLcaklLk Birimi
- Hararet Unitesini sefin. (/C,/F)
Lastik BasLncL Birimi (e:er varsa)
- Lastik basLncL birimini sefin.  

(psi, kPa, bar)

Dil

Dili sefin

SLfLrlama

KullanLcL AyarlarL Modundan          
men{leri sLfLrlayabilirsiniz. Dil ve 
servis aralL:L harif, KullanLcL AyarlarL 
Modundaki t{m men{ler yeniden 
bazlatLlLr.

UyarL mesajlarL

LCD ekranda s{r{c{y{ uyarmak ifin 
bir uyarL mesajL verilir.  Gusterge 
tablosunun ortasLnda bulunmaktadLr.

UyarL mesajL, gusterge panelinin 
t{r{ne gure farklL zekilde guz{kebilir 
ve bazLlarLnda uyarL mesajL hif 
guz{kmeyebilir. UyarL mesajL, sembol, 
sembol ve metin ya da sadece metin 
olarak gusterilir.

KapL, kaput, bagaj kapa:L afLk 

Bu uyarL, kapLnLn veya kaputun 
veya bagajLn kapa:LnLn afLk oldu:u 
gusterir. 

OCDW049118
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AfLlLr tavan afLk (e:er varsa)

Bu uyarL mesajL, afLlLr tavan afLkken 
motoru kapatLrsanLz gusterilir.

Motor azLrL LsLndL (hararet yaptL)
Bu uyarL mesajL, motor so:utma 
suyu sLcaklL:L 120/C'nin (248/F) 
{zerinde oldu:unda yanar. Bu, 
motorun azLrL LsLndL:L ve zarar 
gurebilece:i anlamLna gelir.

* E:er aracLnLz hararet yaparsa 
"Motor hararet yaparsa" sayfa: 7-
8 kLsmLna bakLnLz.

Anahtar Pili Az (akLllL anahtar           
sistemi ifin)

AkLllL anahtarLn pili bozalmLzsa, 
Motor Start/Stop D{:mesi 
OFF(KAPALI) konuma gefti:inde 
bu uyarL mesajL yanar.

Direksiyonu fevirirken START        
d{:mesine basLn  (akLllL anahtar     
sistemi ifin)

Bu uyarL mesajL, Motor Start/Stop 
d{:mesine basLldL:Lnda direksiyonun 
kilidi normal zekilde afLlmLyorsa 
yanar.
Bu MOTOR START/STOP d{:mesine 
direksiyonu sa:a sola fevirirken 
basmanLz gerekti:i anlamLna gelir. 

Direksiyon kilidi afLk (akLllL anahtar 
sistemi ifin)

Bu uyarL mesajL, Motor START/
STOP d{:mesi OFF konuma         
getirildi:inde direksiyon                
kilitlenmiyorsa yanar.

Direksiyon Kilit Sistemini Kontrol 
Edin (akLllL anahtar sistemi ifin)

Bu uyarL mesajL, Motor START/
STOP D{:mesi OFF konumuna 
getirildi:inde direksiyon normal 
olarak kilitlenmiyorsa yanar.

Motoru bazlatmak ifin debriyaj 
pedalLna basLn (akLllL anahtar           
sistemi ve d{z zanzLman ifin)

Bu uyarL mesajL, fren pedalL basLlLyken 
Motor Start/Stop D{:mesine arka 
arkaya basLldL:Lnda ACC konumuna 
gefti:inde yanar.
Motoru falLztLrmak ifin debriyaj 
pedalLnL bLrakmanLz gerekti:i  
anlamLna gelir.

OCDW049106
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Anahtar aracLn ifinde de:il (akLllL 
anahtar sistemi ifin)

Bu uyarL mesajL Motor Start/Stop 
D{:mesine bastL:LnLzda akLllL 
anahtar aracLn ifinde de:ilse 
yanar.
AkLllL anahtarLn her zaman yanLnLzda 
olmasL gerekti:i anlamLna gelir.

Anahtar tespit edilemedi (akLllL 
anahtar sistemi ifin)

Bu uyarL mesajL Motor Start/Stop 
D{:mesine bastL:LnLzda akLllL 
anahtar tespit edilemedi:inde 
yanar.

Vitesi P veya N konumuna Gefirin) 
(akLllL anahtar sistemi ifin)

Bu uyarL mesajL, vites kolu P (Park) 
veya N (Boz) konumunda de:ilken 
motoru falLztLrmaya falLztL:LnLzda 
yanar.

Motoru bazlatmak ifin fren  pedalLna 
basLn (akLllL anahtar sistemi )

Bu uyarL mesajL, fren pedalL basLlLyken 
Motor Start/Stop D{:mesine arka 
arkaya basLldL:Lnda ACC konumuna 
gefti:inde yanar.
Motoru falLztLrmak ifin fren pedalLnL 
bLrakmanLz gerekti:i anlamLna gelir.

Harici elektrikli cihazlar y{z{nden 
ak{ bozalmasL (e:er varsa)

Araf park sLrasLnda kara kutu mon-
tajL gibi uygun olmayan elektrikli 
cihazlarLn {retti:i azLrL akLm nede-
niyle ak{n{n kendi kendine bozaldL-
:LnL algLlayabilir. 

ISG nin izlevlerinin sLnLrlL oldu:unu ve 
ak{ bozalma problemlerinin meydana 
gelebilece:ini l{tfen unutmayLn.

Harici elektrikli cihazlar fLkarLldLktan 
sonra dahi uyarL devam ediyorsa, 
aracLnLzL profesyonel bir atulyede 
kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini aramanLzL tavsiye  
eder.

START d{:mesine yeniden basLnLz 
(akLllL anahtar sistemi ifin)

Bu uyarL mesajL, Motor START/
STOP d{:me sisteminde bir sorun 
oldu:unda Motor START/STOP 
d{:mesini kullanamadL:LnLzda 
yanar.
Motor Start/ Stop D{:mesine bir 
defa daha bastL:LnLzda motoru 
falLztLrabilece:iniz anlamLna gelir.
Motor Start/Stop d{:mesine her 
bastL:LnLzda uyarL yanLyorsa,        
sistemi profesyonel bir atulyede 
kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.
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START (FalLztLrma) d{:mesine 
anahtarL kullanarak basLnLz (akLllL 
anahtar sistemi ifin)

Bu uyarL mesajL Motor Start/Stop 
D{:mesine akLllL anahtar tespit 
edilemedi  uyarLsL yanarken fLkar. 
O anda, immobilizer gusterge 
lambasL yanLp suner. 

DAW Sistemini Kontrol Etme (e:er 
varsa)

Bu uyarL mesajL, e:er S{r{c{       
Dikkati UyarL sisteminde bir arLza 
varsa yanar. Bu durumda, aracL 
profesyonel bir serviste kontrol 
ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.

* Daha fazla bilgi ifin S{r{c{ dikkati 
UyarLsL (DAW) (e:er varsa)  sayfa 
6-161 e bakLnLz.

BCW Sistemini Kontrol Etme (e:er 
varsa)

Bu uyarL mesajL, e:er Kur Nokta 
FarpLzma UyarLsL (BCW) siste-
minde bir arLza varsa yanar. Bu 
durumda, aracL profesyonel bir 
serviste kontrol ettiriniz. Kia, yet-
kili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.

* Daha fazla bilgi ifin Kur Nokta 
FarpLzma UyarLsL (BCW)  sayfa 6-
144 e bakLnLz.

Buzlu yol uyarLsL (e:er varsa)

Bu uyarL s{r{c{y{ yolun buzlu         
olabilece:i yun{nde uyarLr.

Aza:Ldaki kozullar oluztu:unda, 
uyarL LzL:L (DLz SLcaklLk Gustergesi 
dahil) 5 kez yanLp suner ve daha 
sonra afLk kalLr, ayrLca bir kez uyarL 
sesi de verilir.

DLz SLcaklLk Gustergesindeki sLcaklLk 
yaklazLk 4/C (40/F) altLndadLr.

OCDW049119
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DUYURU
 UyarL lambasL s{r{z esnasLnda 
yanarsa, daha dikkatli ve g{venli 
s{rerek azLrL hLzdan, ani hLzlanmadan, 
ani frenden ve ani dun{zlerden 
kafLnmalLsLnLz.

D{z{k motor ya:L seviyesi

Motor ya:L seviyesinin kontrol        
edilmesi gerekti:inde, bu uyarL 
mesajL gur{nt{lenir.

UyarL mesajL gur{nt{lenirse, m{mk{n 
olan en kLsa s{rede motor ya:L  
seviyesini kontrol ediniz ve gerekti:i 
kadar motor ya:L ekleyiniz.

Unerilen ya:L bir huniye azar azar 
yavazfa bozaltLnLz. (Ya:Ln yeniden 
doldurma kapasitesi: YaklazLk 0.6 
l~1.0 l)

Sadece belirtilen tip motor ya:LnL 
kullanLnLz. ( "Tavsiye edilen ya:lar ve 
kapasiteleri" sayfa: 9-11bul{m{ne 
bakLn.)

Ya: seviyesinin daldLrma fubu:undaki 
F izaretinden daha y{ksekte olmamasL 
ifin motor ya:LnL azLrL doldurmayLnLz.

DUYURU
Motor ya:LnL ekledikten sonra 
yaklazLk 50 km ile giderseniz, 
uyarL mesajL kaybolacaktLr.
Konta:L 10 saniye ifinde 3 kez OFF 
konumundan ON konumuna          
getiriniz; uyarL mesajL derhal         
kaybolacaktLr.

KKAZ
Motor ya:LnL ekledikten ve yaklazLk 
50 km yol gittikten sonra dahi uyarL 
mesajL s{rekli olarak gur{nt{lenmeye 
devam ediyorsa,  aracLnLzL en kLsa 
s{rede profesyonel bir atulyede 
kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi  
tavsiye  eder. Bu uyarL mesajL motor 
falLztLktan sonra yanmasa bile, 
motor ya:L periyodik olarak kontrol 
edilmeli ve eklenmelidir.

OCDW049121
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UyarL ve izaret lambalarL

UyarL LzLklarL

DUYURU
UyarL LzLklarL
Motoru falLztLrdLktan sonra t{m 
uyarL lambalarLnLn KAPALI oldu:undan 
emin olunuz. UyarL LzLklarLndan       
herhangi biri hala yanLyorsa, bu 
kontrol edilmesi gereken bir durum 
oldu:unu gusterir.

Hava YastL:L UyarL IzL:L 

Bu uyarL lambasL:
Kontak anahtarLnL veya Motor 
Start/Stop D{:mesini ON konuma 
aldL:LnLzda.
- YaklazLk 6 saniye boyunca 

yanar ve suner.
SRS arLzasL olmasL durumunda.
Bu durumda, aracL profesyonel bir 
serviste kontrol ettiriniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.

Emniyet Kemeri UyarL IzL:L 

Bu uyarL LzL:L, s{r{c{n{n ve undeki 
yolcunun emniyet kemerinin ba:lL 
olmadL:LnL gusterir.

* Daha fazla bilgi ifin, "Emniyet 
kemerleri" sayfa: 3-21 bul{m{ne 
bakLnLz.

El Freni ve Fren Hidroli:i UyarL 
LambasL 

Bu uyarL lambasL:
Kontak anahtarLnL veya Motor 
Start/Stop D{:mesini ON konuma 
aldL:LnLzda.
- YaklazLk 3 saniye boyunca yanar.
- El freni fekiliyse yanmaya devam 

eder.
El freni fekili oldu:unda.
Fren hidroli:i haznesindeki fren 
hidroli:i seviyesi d{z{k oldu:unda.
- El freni indirildikten sonra uyarL 

LzL:LnLn yanmasL, fren hidroli:i 
haznesindeki hidrolik sLvLsL  
seviyesinin d{z{k oldu:unu 
gusterir.

Fren hidroli:i haznesindeki fren 
hidroli:i seviyesi d{z{k oldu:unda.
1. G{venli en yakLn noktada durunuz 

ve aracLnLzL durdurunuz.
2. Motoru durdurduktan sonra, hidrolik 

sLvL seviyesini kontrol edin ve  
gerekti:i miktarda sLvL ekleyin. 
(DetaylL bilgi ifin bul{m "Emniyet 
kemerleri" sayfa: 3-21 kLsmLna 
bakLnLz). T{m fren parfalarLnL sLzLntL 
olup olmadL:LnL kontrol ediniz. E:er 
fren sisteminde herhangi bir sLzdLrma 
mevcutsa, uyarL LzL:L yanLk kalacaktLr, 
veya frenler d{zg{n bir zekilde 
falLzmayacaktLr, bu gibi durumlarda 
aracLnLzL s{rmeye falLzmayLn.
Bu durumda, aracL profesyonel bir 
atulyeye fektiriniz ve kontrol ettiriniz. 
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Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

Kkili fapraz fren sistemi
AracLnLzda ikili-fapraz frenleme     
sistemleri mevcuttur. Bu, ikili        
sistemlerden biri gurevini yerine 
getirmese de yine de aracLnLzLn iki 
tekerle:ine m{dahale eden bir fren 
sistemine sahip olmanLz anlamLna 
gelir.
Kkili sistemlerden sadece birinin  
falLzmasL durumunda, aracL durdurmak 
ifin normalden daha uzun bir fren 
pedalL hareketi ve daha fazla pedal 
basma kuvveti gereklidir.
AyrLca, fren sisteminin sadece bir 
bul{m{ falLztL:Lndan aracLn durma 
mesafesi artacaktLr.
 S{r{z esnasLnda frenler gurevini 
yerine getirmezse, daha fazla motor 
freni elde etmek ifin vitesi k{f{lt{n{z 
ve g{venli bir alan bulur bulmaz aracL 
durdurunuz.

UYARI
El Freni ve Fren Hidroli:i UyarL       
LambasL
AracLn, uyarL LzL:L yanLk halde         
kullanLlmasL tehlikelidir. El freni         
indirildikten sonra El Freni & Fren 
Hidroli:i UyarL IzL:LnLn yanmasL, fren 
hidroli:i haznesindeki hidrolik sLvLsL 
seviyesinin d{z{k oldu:unu gusterir.
Bu durumda, aracL profesyonel bir 
serviste kontrol ettiriniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini ziyaret  
etmenizi tavsiye  eder.

Kilitlenmeyen Fren Sistemi (ABS) 
UyarL IzL:L 

Bu uyarL lambasL:
Kontak anahtarLnL veya Motor 
Start/Stop D{:mesini ON konuma 
aldL:LnLzda.
- YaklazLk 3 saniye boyunca 

yanar ve suner.
ABSde bir arLza oldu:unda (Normal 
fren sistemi, ABS fren sisteminin 
yardLmL olmadan hala falLzLr 
durumda olacaktLr.)
Bu durumda, aracL profesyonel bir 
serviste kontrol ettiriniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.

Elektronik frenleme kuvveti        
da:LtLmL (EBD) sistemi uyarL lambasL 

Bu iki uyarL LzL:L s{r{z sLrasLnda aynL 
anda yanar : 

ABS ve standart fren sistemi       
normal bir zekilde falLzmadL:Lnda.
Bu durumda, aracL profesyonel bir 
serviste kontrol ettiriniz. Kia,       
yetkili bir Kia bayisi/servisini  
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.
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UYARI
Elektronik frenleme kuvveti da:LtLmL 
(EBD) sistemi uyarL lambasL
ABS ve El Freni & Fren Hidroli:i UyarL 
LambalarL yanarken fren sistemi 
normal bir zekilde falLzmayacaktLr 
ve ani fren yapmanLz durumunda 
beklenmedik ve tehlikeli durumlarla 
karzLlazabilirsiniz.
Bu durumda, azLrL hLz yapmaktan ve 
ani frenlemeden kafLnLnLz.
AracLnLzL en kLsa s{rede profesyonel 
bir atulyede kontrol ettiriniz. Kia, 
yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.

DUYURU
Elektronik frenleme kuvveti da:LtLmL 
(EBD) sistemi uyarL lambasL
ABS UyarL LambasL veya ABS ve El 
Freni & Fren Hidrolik UyarL LambalarL 
aynL anda yandL:Lnda, hLz gustergesi, 
kilometre sayacL veya yolculuk 
sayacL falLzmayabilir. AyrLca, EPS 
uyarL lambasL yanabilir ve direksiyon 
ifin harcanan faba artabilir veya 
azalabilir.
Bu durumda, aracLnLzL en kLsa s{rede 
profesyonel bir atulyede kontrol 
ettiriniz.
Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

Elektronik Hidrolik Direksiyon (EPS) 
UyarL IzL:L 

Bu uyarL lambasL:
Kontak anahtarLnL veya Motor 
Start/Stop D{:mesini ON konuma 
aldL:LnLzda.
- Kontak anahtarL afLldLktan sonra 

gusterge lambasL yanacak ve 
yaklazLk 3 saniye sonra          
sunecektir.

EPS arLzasL olmasL durumunda.
Bu durumda, aracL profesyonel bir 
serviste kontrol ettiriniz. Kia,        
yetkili bir Kia bayisi/servisini  
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

ArLza Kkaz LambasL (MIL) 

Bu uyarL lambasL:
Kontak anahtarLnL veya Motor 
Start/Stop D{:mesini ON konuma 
aldL:LnLzda.
- Motor falLztLrLlana kadar afLk 

konumda kalLr.
Emisyon kontrol sisteminde arLza 
olmasL durumunda. Bu durumda, 
aracL profesyonel bir serviste 
kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.



89

4

4

AracLnLzLn uzellikleri UyarL ve izaret lambalarL

KKAZ
ArLza Kkaz LambasL (MIL)
AracL, ArLza UyarL LambasL (MIL) yanLk 
halde uzun s{re kullanmanLz, emisyon 
kontrol sisteminin hasar gurmesine ve 
buna ba:lL olarak aracLn hareket         
kabiliyetinin ve/veya yakLt ekonomisinin 
olumsuz yunde etkilenmesine neden 
olabilir.

KKAZ
Benzinli  Motor
ArLza UyarL LambasL (MIL) yanarsa, 
katalitik konverturde bir arLza meydana 
gelmiz olabilir, bu da motor performansLnLn 
azalmasLna yol afabilir.
Bu durumda, aracLnLzL en kLsa s{rede 
profesyonel bir atulyede kontrol ettiriniz. 
Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.

KKAZ
Dizel Motor
ArLza Kkaz LambasLnLn (MIL) yanLp 
sunmesi halinde, enjeksiyon miktarL ayarLna 
ba:lL olarak bazL arLzalar oluzur; bu 
arLzalar motor g{c{n{n azalmasLna, 
patlama sesine ve d{z{k seviyede 
emisyona neden olur.
Bu durumda, motor kontrol sistemini 
profesyonel bir atulyede kontrol ettiriniz. 
Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.

yarj Sistemi UyarL LambasL 

Bu uyarL lambasL:
Kontak anahtarLnL veya Motor 
Start/Stop D{:mesini ON konuma 
aldL:LnLzda.
- Motor falLztLrLlana kadar afLk 

konumda kalLr.
Alternatur veya Elektrik yarj                 
sisteminin birinde arLza oldu:unda.

Alternatur veya Elektrik yarj         
sisteminin birinde arLza oldu:u 
durumlarda;
1. G{venli en yakLn noktada durunuz 

ve aracLnLzL durdurunuz.
2. Motoru kapatLn ve alternatur 

kayLzLnda gevzeme ya da kopma 
olup olmadL:LnL kontrol ediniz.
Bu durumda, aracLnLzL en kLsa 
s{rede profesyonel bir atulyede 
kontrol ettiriniz.
Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.
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Motor Ya:L BasLncL UyarL LambasL 

Bu uyarL lambasL:
Kontak anahtarLnL veya Motor 
Start/Stop D{:mesini ON konuma 
aldL:LnLzda.
- Motor falLztLrLlana kadar afLk 

konumda kalLr.
Motor ya: basLncL d{z{k              
oldu:unda

Motor ya: basLncLnLn d{z{k oldu:u 
durumlarda;
1. G{venli en yakLn noktada durunuz 

ve aracLnLzL durdurunuz.
2.Motoru kapatLnLz ve motor ya:L 

seviyesini kontrol ediniz. (Daha 
detaylL bilgi ifin, "Emniyet kemerleri" 
sayfa: 3-21 kLsmLna bakLnLz.) 
Seviye d{z{kse, ya: ilave ediniz.
Ya: ilave ettikten sonra uyarL 
lambasL yanLk kalLrsa, ya da ya: 
bulamLyorsanLz aracL en kLsa 
s{rede profesyonel bir atulyede 
kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.

KKAZ
Motor Ya:L BasLncL UyarL LambasL

Motor Ya:L BasLncL UyarL LambasL 
yandLktan sonra motor derhal 
durdurulmazsa, ciddi hasar          
meydana gelebilir.
 Motor falLzLrken uyarL LzL:LnLn 
yanLyor olmasL, ciddi motor hasarL 

veya arLzasL olabilece:i anlamLna 
gelmektedir. Bu gibi durumlarda,
1. AracLnLzL en kLsa zamanda g{venli 

bir yerde durdurunuz.
2. Motoru durdurunuz ve ya:          

seviyesini kontrol ediniz. E:er ya: 
seviyesi d{z{kse, uygun seviyeye 
kadar motor ya:L ekleyiniz.

3. Motoru tekrar falLztLrLn. Motor 
falLztLktan sonra lamba yine       
sunmezse, derhal motoru durdu-
runuz. Bu durumda, aracL profesyonel 
bir serviste kontrol ettiriniz. Kia, 
yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.

D{z{k YakLt Seviyesi UyarL        
LambasL 

Bu uyarL lambasL:
YakLt deposu bozalmak {zere ise.

YakLt deposu bozalmak {zere          
oldu:unda:

En kLsa s{re ifinde yakLt alLnLz.

KKAZ
D{z{k YakLt Seviyesi
D{z{k YakLt seviyesi uyarL lambasL 
yanLkken veya yakLt seviyesi 0 Ln 
altLna d{zm{zken aracLnLzL kullanmaya 
devam etmeniz, motorun yanlLz 
atezleme yapmasLna ve katalitik 
konvertur{n zarar gurmesine neden 
olur. (e:er varsa)
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KLsa Lastik BasLnf UyarL LambasL 

Bu uyarL lambasL:
Kontak anahtarLnL veya Motor Start/
Stop D{:mesini ON konuma aldL:L-
nLzda.
- YaklazLk 3 saniye boyunca yanar 

ve suner.
Bir veya daha fazla lastik unemli 
ulf{de inik oldu:unda (Knik            
lastiklerin konumlarL LCD ekranda           
gur{nt{lenir).  

* Daha fazla bilgi ifin "Lastik BasLnf 
Kzleme Sistemi gustergesi (TPMS) (B 
Tipi) (varsa)" sayfa: 7-16 bakLnLz.

Bu uyarL lambasL yaklazLk 60 saniye 
boyunca yanLp sund{kten sonra 
yanar halde kalLr veya 3 saniyelik 
aralLklarla yanLp sunmeyi tekrarlar.

TPMS arLzasL olmasL durumunda. 
Bu durumda, aracLnLzL en kLsa 
s{rede profesyonel bir atulyede 
kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.

*  Daha fazla bilgi ifin Lastik BasLnf 
Kzleme Sistemi gustergesi (TPMS) 
(Type A) sayfa: 7-10 bakLnLz.

"Lastik BasLnf Kzleme Sistemi guster-
gesi (TPMS) (B Tipi) (varsa)" sayfa: 7-
16 bakLnLz.

UYARI
G{venli Durma

TPMS sizi fivi veya yol fuk{nt{s{ 
gibi dLz fakturlerden kaynaklanan 
ciddi ve ani hasarlara karzL  uyaramaz. 
AracLn dengesinde bir sorun fark 
ederseniz, aya:LnLzL hemen gaz 
pedalLndan fekiniz, hafiffe fren 
pedalLna basLnLz ve aracLnLzL yolun 
dLzLnda g{venli bir yerde durdurunuz.

YakLt filtresi uyarL lambasL (Dizel 

motor) 

Bu uyarL lambasL:
Kontak anahtarLnL veya Motor 
Start/Stop D{:mesini ON konuma 
aldL:LnLzda.
- YaklazLk 3 saniye boyunca 

yanar ve suner.
YakLt filtresi ifinde su birikti:inde. 
Bu durumda yakLt filtresindeki 
suyu bozaltLnLz.

* Daha fazla bilgi ifin "YakLt filtresi 
(dizel motorlu araflar ifin)" sayfa: 
8-44 bakLnLz.
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KKAZ
YakLt filtresi uyarL lambasL

YakLt filtresi uyarL lambasL          
yandL:Lnda, motor g{c{ (aracLn 
hLzL ve rulanti devri) azalabilir.
UyarL lambasL yanarken aracLnLzL 
s{rmeye devam ederseniz, motor 
parfalarL (enjeksiyon, p{sk{rtme 
sistemi, y{ksek basLnflL yakLt 
pompasL) zarar gurebilir. Bu 
durumda, aracLnLzL en kLsa s{rede 
profesyonel bir atulyede kontrol 
ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.

Un FarpLzma Engelleme YardLmL 
(FCA) UyarL LambasL         (e:er 
varsa)    

Bu uyarL lambasL zu durumlarda 
yanar:

Un FarpLzma Engelleme YardLmL 
sisteminde (FCA) bir arLza         
meydana geldi:inde.

Bu durumda, aracL profesyonel bir 
serviste kontrol ettiriniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini ziyaret  
etmenizi tavsiye  eder.

Ana UyarL LambasL 

Bu uyarL lambasL zu durumlarda 
yanar:

Bu uyarL LzL:L s{r{c{y{ aza:Ldaki 
durumlarla ilgili bilgilendirir.

- Kur Nokta FarpLzma UyarLsL (BCW) 
arLzasL (e:er varsa)

 - Kur Nokta FarpLzma UyarL (BCW) 
radar kur noktasL (e:er varsa)
- Dur & Kalk sistemi arLzasL ile akLllL 
sabit hLz kontrol{ (e:er varsa)
- Dur & Kalk adar kur noktasL ile 
AkLllL Sabit HLz Kontrol Sistemi 
(e:er varsa)
- Un FarpLzma Engelleme YardLmL 
(FCA) arLzasL (e:er varsa)
- Un FarpLzma Engelleme YardLmL 
(FCA) radar kur noktasL (e:er varsa)
- Uzun Far YardLmL arLzasL (e:er 
varsa)
- Lamba arLzasL
- LED far arLzasL (e:er varsa)
- Motor ya:L eksikli:i
UyarL durumu fuz{ld{yse, ana uyarL 
lambasL kapatLlacaktLr.
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Egzoz Sistemi (DPF) uyarL LzL:L 
(Dizel Motor) 

Bu uyarL lambasL:
Dizel Partik{l Filtresi (DPF)          
sisteminde bir arLza oldu:unda.
Bu uyarL lambasL yandL:Lnda, aracL 
aza:Ldaki hLzlarda s{rmeye          
bazladLktan sonra sunebilir :
- 60 km/s (37 mil/s) hLzLndan 

y{ksek, veya
- 2. vitesten y{ksek viteste 1500 

~ 2000 motor devri ile bir sure 
s{rd{:{n{zde (yaklazLk 25 
dakika).

Uygulanan prosed{re ra:men bu 
uyarL lambasL yanLp sun{yorsa, (LCD 
uyarL mesajL gusterilecektir) DPF 
sisteminizi profesyonel bir atulyede 
kontrol ettirmenizi uneririz. Kia,  
yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.

KKAZ
DPF sistemine sahip Dizel Motor 
(e:er varsa)
DPF uyarL lambasL yanLp sunerken 
aracLnLzL uzun s{re kullanmanLz 
halinde, DPF sistemi hasar gurebilir 
ve yakLt t{ketimi anormal seviyede 
y{kselebilir.

SCR uyarL lambasL (Dizel motor) 

Bu uyarL lambasL:
[re fuzelti deposu bozalmak 
{zere oldu:unda.

[re fuzelti deposu bozalmak {zere 
ise:

En kLsa zamanda {re fuzelti  
deposunu doldurun.

* Daha fazla bilgi ifin Sefimli Katalik 
Kndirgeme (e:er varsa)  sayfa 8-
136 bakLnLz.

Egzoz sistemi (GPF) uyarL                  
lambasL(Benzinli Motor) 

Bu uyarL lambasL:
 Benzin Partik{l Filtresi (GPF)         
sisteminde arLzasL olmasL               
durumunda.
Bu uyarL lambasL yandL:Lnda, aracL 
aza:Ldaki hLzlarda s{rmeye           
bazladLktan sonra sunebilir :
- Bu araf 80km/s ya da daha 

y{ksek bir hLzda 30 dakikadan 
fazla s{r{lmelidir.

- Aza:Ldaki kozullarLn yerine  
getirildi:inden emin olun: 
g{venli yol kozullarL, 3 vites ya 
da {st{, ve motor hLzL 1,500-
4,000 rpm olmalL.

Uygulanan prosed{re ra:men bu 
uyarL lambasL yanLp sun{yorsa, (LCD 
uyarL mesajL gusterilecektir) GPF 
sisteminizi profesyonel bir atulyede 
kontrol ettirmenizi uneririz.              
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Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

KKAZ
GPF sistemi ile (Benzinli Motor) 
(mevcutsa) 
 ArLza gusterge LzL:L (MIL) yanLp 
sunerken aracLnLzL uzun s{re               
kullanmanLz halinde, DPF sistemi 
hasar gurebilir ve yakLt t{ketimi 
anormal seviyede y{kselebilir.

LED Far UyarL IzL:L         (e:er 
varsa) 

Bu uyarL lambasL:
MOTOR START/STOP D{:mesini 
ON (AFIK) konumuna                     
getirdi:inizde.
- YaklazLk 3 saniye boyunca 

yanar ve suner.
LED farda bir sorun oldu:unda 
yanar.

Bu durumda, aracL profesyonel bir 
serviste kontrol ettiriniz. Kia, yetkili 
bir Kia servisini veya bayisini ziyaret 
etmenizi tavsiye eder.

Bu uyarL lambasL:
LED farlarla ilgili bir parfada bir 
arLza oldu:unda yanLp suner.

Bu durumda, aracL profesyonel bir 
serviste kontrol ettiriniz. Kia, yetkili 
bir Kia servisini veya bayisini ziyaret 
etmenizi tavsiye eder.

Elektronik Park Freni (EPB) UyarL 
LambasL         (e:er varsa) 

Bu uyarL lambasL:
MOTOR START/STOP D{:mesini 
ON (AFIK) konumuna getirdi:inizde.
- YaklazLk 3 saniye boyunca 

yanar ve suner.
- EPB arLzasL olmasL durumunda.

Bu durumda, aracL profesyonel 
bir serviste kontrol ettiriniz. Kia, 
yetkili bir Kia servisini veya bayisini 
ziyaret etmenizi tavsiye eder.

DUYURU
Elektronik Park Freni (EPB) UyarL 
LambasL
Elektronik Park Freni (EPB) UyarL 
LambasL, ESCnin d{zg{n falLzmadL:LnL 
gustermek ifin Elektronik Stabilite 
Kontrol{ (ESC) Gusterge lambasLnLn 
yanmasL ile yanabilir. (Bu EPB          
sisteminde bir arLza oldu:u anlamLna 
gelmez).
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Gusterge LzLklarL

Elektronik Stabilite Kontrol{ (ESC) 

Gusterge LambasL 

Bu uyarL lambasL zu durumlarda 
yanar:

Kontak anahtarLnL veya Motor 
Start/Stop D{:mesini ON konuma 
aldL:LnLzda.
- YaklazLk 3 saniye boyunca 

yanar ve suner.
ESC sisteminde arLza olmasL  
durumunda.
Bu durumda, aracL profesyonel bir 
serviste kontrol ettiriniz. Kia,        
yetkili bir Kia bayisi/servisini   
ziyaret etmenizi tavsiye eder.

Bu uyarL lambasL zu durumlarda 
yanar:
 ESC falLzLrken.
* Daha fazla bilgi ifin "Elektronik 
Stabilite Kontrol{ (ESC)" sayfa: 6-
54 bakLnLz,

Elektronik Stabilite Kontrol{ (ESC) 

KAPALI Gusterge LambasL 

Bu uyarL lambasL zu durumlarda 
yanar:

Kontak anahtarLnL veya Motor 
Start/Stop D{:mesini ON konuma 
aldL:LnLzda.
- YaklazLk 3 saniye boyunca 

yanar ve suner.

ESC OFF (KapalL) tuzuna basarak 
ESC sistemini devre dLzL bLraktL:LnLzda.

* Daha fazla bilgi ifin "Elektronik 
Stabilite Kontrol{ (ESC)" sayfa: 6-
54 bakLnLz,

AUTO STOP gustergesi         (e:er 
varsa)             

Motor, ISG (Rulanti Dur-Kalk)          
sisteminin Rulanti Dur moduna        
girdi:inde bu gusterge yanar.

Otomatik falLztLrma gerfeklezti:inde 
gusterge panelindeki AUTO STOP 
gustergesi 5 saniye boyunca yanLp 
suner.

* Daha fazla bilgi ifin ISG (Rulanti 
Dur ve Kalk) Sistemi (e:er varsa) 
sayfa: 6-124 bakLnLz.

DUYURU
Motor ISG sistemi ile otomatik olarak 
falLztLrLldL:Lnda bazL uyarL lambalarL 
(ABS, ESC, ESC OFF, EPS veya el freni 
uyarL lambasL) birkaf saniyeli:ine 
yanabilir. Bu durum d{z{k ak{         
voltajLndan kaynaklanmaktadLr. Bu, 
sistemde bir arLza oldu:u anlamLna 
gelmez.
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AUTO HOLD Gustergesi LambasL 
(AUTO HOLD) (e:er varsa)

Bu uyarL lambasL zu durumlarda 
yanar:

Beyaz AUTO HOLD tuzuna basarak 
otomatik Auto Hold sistemini  
devreye soktu:unuzda.
Yezil Auto Hold sistemi devrede 
iken fren pedalLna basarak aracL 
tamamen durdurdu:unuzda.
SarL Auto Hold sisteminde arLza 
olmasL durumunda. Bu durumda, 
aracL profesyonel bir serviste 
kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia 
servisini veya bayisini ziyaret 
etmenizi tavsiye eder.

* Daha fazla bilgi ifin AUTO HOLD 
(e:er varsa) sayfa: 6-53 bakLnLz,

Kmmobilizer Gusterge LambasL 
(AkLllL Anahtar Olmadan) 

Bu uyarL lambasL zu durumlarda 
yanar:

Motor Start/Stop tuzu ACC veya 
ON (afLk) konumda iken araf, akLllL 
anahtarLnLzL do:ru bir zekilde tes-
pit etti:inde.  
- Bu esnada motoru falLztLrabilirsiniz.
- Motoru falLztLrdLktan sonra 

gusterge lambasL sunecektir.

Bu uyarL lambasL zu durumlarda 
yanar:

Kmmobilizer arLzasL olmasL durumunda. 
Bu durumda, aracL profesyonel bir 
serviste kontrol ettiriniz. Kia,     
yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.

Kmmobilizer Gusterge LambasL 
(AkLllL Anahtarla) 

Bu gusterge lambasL 30 saniye 
boyunca yanar.

MOTOR START/STOP D{:mesi 
ACC veya ON (afLk) konumda iken 
araf, akLllL anahtarLnLzL do:ru bir 
zekilde tespit etti:inde. 
- Bu esnada motoru falLztLrabilirsiniz.
- Motoru falLztLrdLktan sonra 

gusterge lambasL sunecektir.

Bu uyarL lambasL aza:Ldaki      
durumlarda birkaf saniye yanLp 
suner.

AkLllL anahtar araf iferisinde 
olmadL:Lnda.
- Bu durumda motoru                    

falLztLramazsLnLz.
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Bu uyarL lambasL aza:Ldaki          
durumlarda 2 saniye boyunca 
yanar ve suner :

MOTOR START/STOP d{:mesi ON 
(AfLk) konumdayken araf, aracLn 
iferisinde akLllL anahtar tespit 
edemedi:inde. 
Bu durumda, aracL profesyonel bir 
serviste kontrol ettiriniz. Kia,         
yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.

Bu uyarL lambasL zu durumlarda 
yanar:

AkLllL anahtarLn pili zayLf oldu-
:unda.
- Bu durumda motoru falLztLra-

mazsLnLz. Ancak, akLllL anahtar 
yanLnLzdayken MOTOR START/
STOP d{:mesine basarak 
motoru falLztLrabilirsiniz. (Daha 
fazla bilgi ifin "Motorun falLztL-
rLlmasL" sayfa: 6-11 bakLnLz).

Kmmobilizer sistemi arLzasL olmasL 
durumunda.  .
Bu durumda, aracL profesyonel bir 
serviste kontrol ettiriniz. Kia,       
yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.

Dun{z Sinyali Gusterge IzL:L 

Bu uyarL lambasL zu durumlarda 
yanar:

Sinyal lambasLnL falLztLrdL:LnLzda.
Aza:Ldakilerden herhangi biri 
oldu:unda dun{z sinyal sistemi 
arLzasL oluzabilir. Bu durumda, 
aracL profesyonel bir serviste 
kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.
- Gusterge lambasL yanLp sunmez 

ancak yanLk kalLr.
- Gusterge lambasL daha sLk yanLp 

suner.
- Gusterge lambasL hif yanmaz.

KLsa far gusterge lambasL           
(e:er varsa)       

Bu uyarL lambasL zu durumlarda 
yanar:

Farlar afLksa.

Uzun Huzme Gustergesi LambasL 

Bu uyarL lambasL zu durumlarda 
yanar:

Farlar afLksa ve uzun far             
ayarLndaysa.
Dunme sinyal kolu selektur          
konumuna getirildi:inde.
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Uzun far yardLmL gustergesi       
(e:er varsa) 

Bu uyarL lambasL:
Uzun farlar afLk ve far anahtarL 
AUTO konumundayken.
E:er aracLnLz size do:ru gelen 
veya arkadan yaklazan araf tespit 
ederse, uzun far yardLm sistemi 
uzun fardan otomatik olarak kLsa 
fara gefecektir.

* Daha fazla bilgi ifin Uzun Far 
YardLmL (mevcut ise) sayfa: 4-133 
bakLnLz.

Farlar AFIK Gusterge LambasL 

Bu uyarL lambasL zu durumlarda 
yanar:

Arka stop lambalarL ve un farlar 
afLkken.

Un Sis FarL Gusterge IzL:L            
(mevcut ise) 

Bu uyarL lambasL zu durumlarda 
yanar:

Un sis farlarL afLkken.

Arka Sis FarL Gusterge IzL:L          
(mevcut ise) 

Bu uyarL lambasL zu durumlarda 
yanar:

Arka sis farlarL afLkken.

KLzdLrma Gusterge LambasL (Dizel 
motor) 

Bu uyarL lambasL zu durumlarda 
yanar:

Motor, kontak anahtarL veya 
MOTOR START/STOP tuzunun ON 
(AfLk) konumda olmasL ile LsLtLlLyorsa.
- KLzdLrma gusterge lambasL  

sund{kten sonra motor             
falLztLrLlabilir.

- Yanma s{resi motor so:utucu 
sLcaklL:Lna, ortamLn sLcaklL:Lna 
ve ak{n{n durumuna gure de:izir.

E:er gusterge lambasL motor LsLndLktan 
sonra yanLk kalLyor veya yanLp  
sun{yorsa, motor LsLtma sisteminde bir 
arLza olabilir. 
Bu durumda, aracL profesyonel bir 
serviste kontrol ettiriniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini ziyaret  
etmenizi tavsiye  eder.

DUYURU
Motorun Un IsLnmasL
Un LsLtmanLn sona ermesinin ardLndan 
gefen 10 saniye ifinde motor            
falLztLrLlamamLzsa, kontak anahtarLnL 
veya MOTOR START/STOP tuzunu 
unce 10 saniye ifin LOCK (KKLKTLK) 
veya OFF (KapalL) konumuna, daha 
sonra yeniden LsLtma ifin ON (AFIK) 
konumuna alLnLz.
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LKA (yerit Koruma YardLmL)         
gustergesi          (mevcut ise)

LKA gustergesi, LKA d{:mesine 
basarak zerit koruma yardLmcL        
sistemini aftL:LnLzda yanacaktLr.

Bu sistemde bir problem oldu:unda, 
sarL LKA gustergesi yanacaktLr.

* Daha fazla bilgi ifin yerit Koruma 
YardLmL Sistemi (LKA) (mevcut ise) 
sayfa: 6-136 bakLnLz.

Park mesafesi uyarLsL - arka 
(mevcut ise) 

Tip A

Tip B

Park yardLm sistemi, aracLn arka  
kLsmLna 125 cm yakLnlLkta bir nesne 
algLladL:Lnda sinyal vermek suretiyle, 
geriye do:ru giden s{r{c{ye yardLmcL 
olan bir sistemdir.

OCDW049005

OCDW049092
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Bu sistem sadece bir yardLmcL sistemdir, 
s{r{c{n{n yine de her durumda fok 
dikkatli olmasL gerekir. Arka sensurlerle 
(1) tespit edilebilen algLlama aralL:L ve 
nesneler sLnLrlLdLr. Geriye do:ru giderken 
arkanLzda ne oldu:una en az park  
sensur{ olmayan bir aracL kullanLrken 
oldu:u kadar dikkat ediniz.

UYARI
Park mesafesi-arka uyarLsL sadece 
yardLmcL bir fonksiyondur. Arka park 
yardLmL sistemi, fevre kozullarL da 
dahil olmak {zere pek fok fakturden 
etkilenebilir. Geriye do:ru gitmeden 
unce daima aracLn arka tarafLnL 
kontrol etmek s{r{c{n{n gurevidir. 

Park mesafesi uyarLsLnLn izleyizi 
arka

FalLzma kozulu
Bu sistem kontak anahtarL "ON" 
(AFIK) konumundayken geriye 
do:ru gidildi:i esnada devreye 
girecektir.
Araf 5 km/s {zerinde bir hLzla geri 
geri gidiyorsa sistem do:ru 
zekilde falLzmayacaktLr.

Arka park sensur{ falLzLr durum-
dayken, araca yaklazLk 125 cm 
uzaklLkta olan nesneleri algLlayabilir.
AynL anda birden fazla nesne         
algLlandL:Lnda, ilk olarak en yakLndaki 
dikkate alLnacaktLr. 

* mevcut ise

DUYURU
Gusterge sensur{n materyaline veya 
modeline olarak zekilde gusterilenden 
farklL olabilir.
Gusterge yanLp sunerse, sistemi 
profesyonel bir atulyede kontrol 
ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.

Uyarı seslerinin tVrleri GRsterge*

Arka tamponun 125 cm - 
71 cm yakLnLnda bir nesne 
varsa :
Sesli uyarLcL sesi belli aralLk-
larla duyulur.

Arka tamponun 70 cm - 36 
cm yakLnLnda bir nesne 
varsa :
Sesli uyarLcL sesi daha sLk 
duyulur.

Arka tamponun 35 cm yakL-
nLnda bir nesne varsa :
Sesli uyarLcL sesi s{rekli 
duyulur.
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Arka park mesafesi uyarLsLnLn  
falLzmadL:L durumlar

Arka park mesafesi uyarLsL, aza:Ldaki 
durumlarda d{zg{n bir zekilde                 
falLzmayabilir:
1. Sensur {zerindeki nem dondu:unda. 

(Nem temizlendi:inde sistem tekrar 
eskisi gibi falLzacaktLr.)

2. Sensur{n kapa:L su veya kar gibi bir 
maddeyle urt{ld{:{nde veya sensur 
kapa:L kapatLldL:Lnda. (Sensur{ urten 
maddeler temizlendi:inde veya        
sensur{ kapatan engel kaldLrLldL:Lnda 
sistem tekrar eskisi gibi falLzacaktLr.)

3. Engebeli yollarda s{r{z yaparken 
(asfaltlanmamLz yollar, fakLllL zeminler, 
t{msekler, rampalar).

4. Sensur{n algLlama sLnLrL iferisinde olan 
ve azLrL g{r{lt{ fLkaran nesneler        
(kornalar, g{r{lt{l{ motosikletler, 
kamyonlarLn havalL frenleri vb.)        
oldu:unda.

5. yiddetli ya:mur veya undeki  araflarLn 
lastiklerinden sLfrayan su varsa.

6. Sensur{n algLlama sLnLrL iferisinde cep 
telefonu veya telsiz gibi cihazlar 
oldu:unda.

7. Sensur karla kaplandL:Lnda.
8. Rumork fekme

Sensur{n tespit aralL:L aza:Ldaki 
durumlarda azalabilir:
1. Sensure su veya kar gibi bir madde 

bulaztL:Lnda. (Bu maddeler            
temizlendi:inde sensur{n tespit 
aralL:L normale dunecektir.)

2. DLzarLdaki hava azLrL derecede sLcak 
veya so:uksa.

Aza:Ldaki nesneler sensur               
tarafLndan tespit edilemeyebilir 
1. Kp, zincir veya direk gibi keskin ve 

ince nesneler.
2. Sensurden yayLlan frekanslarL 

emebilecek kumaz, s{nger benzeri 
maddeler veya kar.

3. Boyu 1 metreden kLsa ve fapL 14 
cm'den dar olan tespit edilemeyen 
nesneler.

Park mesafesi uyarLsL arka  ile ilgili 
unlemler

Arka park mesafesi uyarL sistemi, 
tespit edilen maddelerin hLzlarLna ve 
ebatlarLna gure tutarlL bir zekilde 
sinyal vermeyebilir.
Tampon y{ksekli:i de:iztirilirse 
veya sensur montajLnda hata olursa 
arka park sensur{ d{zg{n               
falLzmayabilir. Orijinal olmayan 
parfa ve aksesuarlarLn kullanLlmasL 
sensur{n performansLnL olumsuz 
yunde etkileyebilir.
Sensur 30 cm'den (12 inf) daha yakLn 
olan nesneleri tespit edemeyebilir veya 
tespit etti:i mesafe yanlLz olabilir. 
Dikkatli olunuz.
Sensur donmuzsa veya {zerine kar, 
toz, su gibi nesneler bulazmLzsa, 
{zerindeki yabancL maddeler yumuzak 
bir bezle temizleninceye kadar sensur 
d{zg{n bir zekilde falLzmayacaktLr.
Sensur{ itmeyiniz, fizmeyiniz veya 
sensure vurmayLnLz. Sensur zarar 
gurebilir.
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DUYURU
Bu sistem sadece sensurlerin menzili 
ve konumu iferisinde olan nesneleri 
algLlar; Sensurlerin takLlL oldu:u 
konumlarLn dLzLndaki bulgelerde yer 
alan nesneleri tespit edemez. AyrLca, 
sistem k{f{k veya direk gibi ince       
nesneleri ya da sensurlerin arasLnda 
kalmLz nesneleri tespit edemeyebilir.
Geriye do:ru giderken mutlaka aracLn 
arka tarafLnL guz{n{zle kontrol ediniz. 
Sistemin kapasitesine ve sLnLrlarLna 
ba:lL olarak t{m s{r{c{leri tehlikelere 
karzL tam anlamLyla bilgilendirmek 
m{mk{n olmayabilir.

UYARI
Etrafta fezitli nesnelerin, yayalarLn ve 
uzellikle de focuklarLn oldu:u bir yolda 
araf kullanLrken fok dikkatli olunuz. 
BazL nesnelerin sensurlere olan 
uzaklLklarLndan, boyutlarLndan ve 
yapLlarLndan dolayL sensurler tarafLndan 
algLlanamadL:LnL unutmayLnLz. AracLnLzL 
herhangi bir yune do:ru hareket  
ettirmeden unce etrafLnLzda tehlike 
tezkil edecek bir zeyler olup olmadL:LnL 
mutlaka gursel olarak dikkatlice        
kontrol ediniz.

Kendi kendine arLza tezhisi

Vitesi "R" (Geri) konumuna aldL:LnLzda 
sesli uyarL sisteminin aralLklL olarak 
fLkardL:L sesleri duymuyorsanLz bu, 
arka park mesafesi uyarL sisteminizde 
bir arLza oldu:unun gustergesi olabilir. 
Bu durumda, sistemi profesyonel bir 
atulyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.

UYARI
Arka park sensur{n{n d{zg{n bir 
zekilde falLzmamasLndan kaynaklanan 
kazalar ve hasarlar ya da yolcularda 
yaralanmalar aracLnLzLn garanti  
kapsamLna girmez. AracLnLzL daima 
g{venli ve dikkatli bir zekilde kullanLnLz.
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Park mesafesi uyarLsL  (mevcut 
ise) 

Un

Arka (A Tipi)

Arka (B Tipi)

Park mesafesi uyarLsL sistemi,         
s{r{c{ye aracLn hareketi sLrasLnda 
unde 105 cm ve arka tarafta 125 cm 
mesafede bir nesne algLlarsa ses ile 
destek olur.

Bu sistem sadece bir yardLmcL        
sistemdir, s{r{c{n{n yine de her 
durumda fok dikkatli olmasL gerekir.

AracLn arkasLndaki nesneler ve bu 
nesnelerin araca olan uzaklL:L belli 
sLnLrlar dahilinde tespit edilebilir. 
Hareket halinde oldu:unuz zaman, 
un ve arkada ne oldu:una park 
mesafesi uyarL sistemi olmayan bir 
araftaymLzsLnLz gibi dikkat ediniz.

UYARI
Park mesafesi uyarL sistemi sadece 
yardLmcL bir uzellik olarak d{z{n{lmelidir. 
S{r{c{ aracLn un ve arka tarafLnL 
kontrol etmek zorundadLr. Park 
mesafesi uyarLsLnLn falLzma uzellikleri 
fevredeki pek fok faktur ve kozuldan 
etkilenebilir, dolayLsLyla sorumluluk 
her zaman s{r{c{n{nd{r.

OCDW049006

OCDW049005

OCDW049092
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Park mesafesi uyarLsLnLn izleyizi

FalLzma kozulu

Bu sistem, kontak anahtarL ON 
(AFIK) konumundayken park        
mesafesi uyarL sistemi d{:mesine 
basLldL:Lnda aktif olur.
Vitesi R (Geri) konumuna              
getirdi:inizde park mesafesi uyarL 
d{:mesi otomatik olarak afLlLr ve 
park yardLm sistemi aktif olur. 30 
km/saatin {zerinde bir hLza            
ulaztL:LnLzda otomatik olarak 
kapanLr.
Arka park yardLmL sistemi            
falLzLyorken algLlama mesafesi 
yaklazLk 120 cm, 10km/hnin 
altLnda s{rerken yaklazLk 100 
cmdir (47 inf).
 Une do:ru hareket halinde 10km/
s nin altLnda s{rerken algLlama         
mesafesi yaklazLk 105 cmdir.

AynL anda birden fazla nesne       
algLlandL:Lnda, ilk olarak en         
yakLndaki dikkate alLnacaktLr. 
Vitesi R (Geri) konumuna          
getirdi:inizde yan sensurler        
devreye girer.
HLz 20km/s {zerine fLktL:Lnda         
sistem otomatik olarak kapanLr. 
Tekrar devreye sokmak ifin,          
d{:meye basLnLz.

DUYURU
Sistem afLldL:Lnda nesneden uzaklLk 
zaten 25cmin altLndaysa sistem 
falLzmayabilir.

OCDW049007
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UyarL gustergesi ve ses tipi

Siyah: UyarL sesi ile

KLrmLzL: UyarL sesi olmadan

DUYURU
Gerfek uyarL sesi ve gustergesi 
nesne veya sensur durumuna 
gure gusterilenden farklL olabilir.
Araf sensurlerini y{ksek basLnflL 
su ile yLkamayLnLz.

Nesneden uzaklık
Uyarı gRstergesi

Uyarı sesi
"leri dowru sVrerken Geri geri giderken

105 cm~69 cm Un -
"Bip" sesi belli aralLklarla 

duyulur.

120 cm~69 cm Arka -
"Bip" sesi belli aralLklarla 

duyulur.

68 cm~42 cm
Un SLk sLk bip  sesi duyulur

Arka - SLk sLk bip  sesi duyulur

41 cm
Un

S{rekli olarak bip  sesi 
fLkar

Arka -
S{rekli olarak bip  sesi 

fLkar



AracLnLzLn uzellikleri

1064

UyarL ve izaret lambalarL

KKAZ
Bu sistem sadece sensurlerin 
menzili ve konumu iferisinde olan 
nesneleri algLlar;
Sensurlerin takLlL oldu:u konumlarLn 
dLzLndaki bulgelerde yer alan        
nesneleri tespit edemez. AyrLca, 
sistem k{f{k veya direk gibi ince 
nesneleri ya da sensurlerin arasLnda 
kalmLz nesneleri tespit edemeyebilir.
Geriye do:ru giderken mutlaka 
aracLn arka tarafLnL guz{n{zle 
kontrol ediniz.
Sistemin kapasitesine ve sLnLrlarLna 
ba:lL olarak t{m s{r{c{leri         
tehlikelere karzL tam anlamLyla  
bilgilendirmek m{mk{n olmayabilir.

Park mesafesi uyarLsLnLn               
falLzmadL:L durumlar

Park mesafesi uyarLsL, aza:Ldaki 
durumlarda d{zg{n bir zekilde 
falLzmayabilir:
1. Sensur {zerindeki nem dondu:unda. 

(Donan nem eridi:inde sistem 
tekrar eskisi gibi falLzacaktLr.)

2. Sensur{n kapa:L su veya kar gibi bir 
maddeyle urt{ld{:{nde veya  
sensur kapa:L kapatLldL:Lnda.        
(Sensur{ urten maddeler         
temizlendi:inde veya sensur{  
kapatan engel kaldLrLldL:Lnda sistem 
tekrar eskisi gibi falLzacaktLr.)

3. Sensure su veya kar gibi bir 
madde bulaztL:Lnda. (Bu maddeler 
temizlendi:inde sensur{n tespit 
aralL:L normale dunecektir.)

4. Park yardLm d{:mesi kapalLdLr.

Aza:Ldaki durumlarda park        
mesafesi uyarL arLzasL suz konusu 
olabilir:
1. AsfaltlanmamLz yollar, fakLllL 

zeminler, t{msekler veya           
rampalar gibi engebeli yollarda 
s{r{z yaparken.

2. Kornalar, g{r{lt{l{ motosikletler, 
kamyonlarLn havalL frenleri gibi 
azLrL g{r{lt{ fLkaran nesneler  
sensur{n falLzmasLnL etkiledi:inde.

3. Sensurlerin ziddetli ya:mura veya 
p{sk{rt{lm{z suya maruz kalmasL 
durumunda.

4. Sensur{n yakLnLnda telsiz veya 
cep telefonu olmasL durumunda.

5. Sensur karla kaplandL:Lnda.

Sensur{n tespit aralL:L aza:Ldaki 
durumlarda azalabilir:
1. DLzarLdaki hava azLrL derecede 

sLcak veya so:uksa.
2. AlgLlanamayan nesneler 1          

metreden kLsa ve fapL 14 cm'den 
darsa.
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Aza:Ldaki nesneler sensur               
tarafLndan tespit edilemeyebilir 
1. Kp, zincir veya direk gibi keskin ve 

ince nesneler.
2. Sensurden yayLlan frekanslarL 

emebilecek kumaz, s{nger benzeri 
maddeler veya kar.

DUYURU
1. Park sensur{n{n tespit etti:i 

maddelerin hLzlarLna ve ebatlarLna 
gure sLralL bir zekilde sinyal         
vermeyebilir.

2. Tampon y{ksekli:i veya sensur 
montajL de:iztirilirse park mesafesi 
uyarLsL d{zg{n falLzmayabilir.      
Orijinal olmayan parfa ve            
aksesuarlarLn kullanLlmasL sensur{n 
performansLnL olumsuz yunde 
etkileyebilir.

3. Sensur araca 30 cm'den daha yakLn 
olan nesneleri tespit edemeyebilir 
veya tespit etti:i mesafe yanlLz 
olabilir. Dikkatli kullanLnLz.

4. Sensur donmuzsa veya {zerine  kar, 
toz, su gibi nesneler bulazmLzsa, 
{zerindeki yabancL maddeler  
yumuzak bir bezle temizleninceye 
kadar sensur d{zg{n bir zekilde 
falLzmayacaktLr.

5. Sensur{n y{zeyine zarar verebilecek 
sert cisimlerle sensur{ itmeyiniz, 
fizmeyiniz veya sensure vurmayLnLz. 
Sensur zarar gurebilir.

DUYURU
Sistem sadece sensurlerin takLlL oldu:u 
ve bu sensurlerin tespit sLnLrlarL       
iferisinde olan nesneleri algLlayabilir; 
sensur takLlL olmayan alanlardaki 
nesneleri algLlayamaz. Sistem k{f{k 
veya ince nesneleri ya da sensurlerin 
arasLnda kalmLz nesneleri tespit 
edemeyebilir.
S{r{z sLrasLnda aracLn un ve arkasLnL 
her zaman guzle kontrol ediniz.        
Sistemin kapasitesine ve sLnLrlarLna 
ba:lL olarak t{m s{r{c{leri tehlikelere 
karzL tam anlamLyla bilgilendirmek 
m{mk{n olmayabilir.

UYARI
Etrafta fezitli nesnelerin, yayalarLn 
ve uzellikle de focuklarLn oldu:u bir 
yolda araf kullanLrken fok dikkatli 
olunuz. BazL nesnelerin sensurlere 
olan uzaklLklarLndan, boyutlarLndan 
ve yapLlarLndan dolayL sensurler  
tarafLndan algLlanamadL:LnL unutmayLnLz. 
AracLnLzL herhangi bir yune do:ru 
hareket ettirmeden unce etrafLnLzda 
tehlike tezkil edecek bir zeyler olup 
olmadL:LnL mutlaka gursel olarak        
dikkatlice kontrol ediniz.
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Kendi kendine arLza tezhisi

Vitesi R (Geri) konuma getirdi:i-
nizde, aza:Ldaki durumlardan biri ya 
da birkafL oluzursa arka park mesa-
fesi uyarL sisteminde bir arLza mey-
dana gelmiz olabilir.
 Sesli uyarL duymazsanLz ya da 
ses aralLklL olarak geliyorsa.             

  X (yanLp sunen) ekranda 

gur{n{r. (mevcut ise)

Bu durumda, sistemi profesyonel bir 
atulyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini ziyaret  
etmenizi tavsiye  eder.

UYARI
Park mesafesi uyarLsLnLn d{zg{n bir 
zekilde falLzmamasLndan kaynaklanan 
kazalar ve hasarlar ya da yolcularda 
yaralanmalar aracLnLzLn garanti  
kapsamLna girmez. AracLnLzL daima 
g{venli ve dikkatli bir zekilde kullanLnLz.

Park yardLmL (mevcut ise)

Paralel Park

Geri Geri Park Etme

Paralel FLkLz

OCDW059149
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Park YardLmL s{r{c{lere araflarLnL 
sensurler kullanarak paralel park 
etme alanlarLnL ulf{p, direksiyonu 
kullanarak yarL otomatik zekilde 
aracL park etmeye LCD ekranda         
talimatlarL gur{nt{leyerek yardLmcL 
olur.

Buna ilaveten, sistem bir park       
alanLndan ayrLlLrken (paralel fLkLz) 
s{r{c{ye yardLmcL olur.

* Park YardLmLnLn sesi ayarlanabilir. 
"KullanLcL ayarlarL modu (e:er 
varsa)" sayfa: 4-78 bul{m{ne 
bakLn.

DUYURU
Araf yolu {st{ndeki yayalar veya 
nesneler ifin durmayacaktLr, bu 
y{zden s{r{c{n{n manevrayL 
izlemesi gerekmektedir. 
Sistemi sadece otoparklarda ve park 
ifin ayrLlmLz yerlerde kullanLnLz.
Sistem, park etmeyi d{z{nd{:{n{z 
yerin un tarafLnda bir araf yoksa 
veya fapraz park alanL ise falLzmaz.
Sistemi kullanarak aracLnLzL park 
ettikten sonra, araf tam olarak 
istedi:iniz yere park edilmeyebilir. 
Urne:in, aracLnLz ve duvar            
arasLndaki mesafe istedi:iniz gibi 
olmayabilir.

Durum gerektirdi:inde sistemi 
devreden fLkartLp aracLnLzL man{el 
olarak parkediniz.
Park YardLm Sisteminin un ve arka 
uyarL sesi AkLllL Park YardLm Sistemi 
devrede oldu:unda devreye girer.
Park yeri ifin arama tamamlandL-
:Lnda, Park YardLm Sistemi d{:meyi 
OFF konumuna getirerek iptal 
edildi:inde Park YardLmL devreden 
fLkacaktLr.

UYARI
Park yardLmL sadece yardLmcL bir 
uzellik olarak d{z{n{lmelidir. 
S{r{c{ aracLn un ve arka tarafLnL 
nesneler ifin kontrol etmek 
zorundadLr. Park YardLmLnLn 
falLzma uzellikleri fevredeki pek 
fok faktur ve kozuldan etkilenebilir, 
dolayLsLyla sorumluluk her zaman 
s{r{c{n{nd{r.
AracLn tekerlek hizalama ayarLna 
ihtiyacL varsa sistem normal           
falLzamaz. Bu durumda, aracL  
profesyonel bir serviste kontrol 
ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.
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Kia her zaman yetkili bir Kia 
bayisi/servisi tarafLndan unerilen 
aynL ebatta lastik ve jant               
kullanmanLzL unerir.  FarklL lastik 
veya tekerlek boyutu kullanLyorsanLz 
sistem d{zg{n falLzmayabilir. Yetkili 
Kia bayisinin/servisinin unerdi:inden 
farklL lastik veya tekerlek boyutu 
kullanLyorsanLz sistem d{zg{n 
falLzmayabilir.   Her zaman aynL 
boyutta lastik ve tekerlek           
kullanLnLz. 

FalLzma kozulu

Sa: taraf - Paralel park etme/ Sol taraf 
- Paralel park etme

Sa: taraf - Geri geri park etme/ Sol 
taraf - Geri geri park etme

Sol taraf Paralel FLkLz/Sa: taraf Paralel 
FLkLz

Sistem, park edilmiz aracLn orta 
veya arkasLna park etmeye yardLmcL 
olacaktLr. Aza:Ldaki t{m kozullar 
oluztu:unda sistemi kullanLnLz.

Park alanL d{z oldu:unda
Paralel veya geri geri park etme 
(dikey) gerekli oldu:unda.
Park etmiz bir araf oldu:unda
AracL hareket ettirecek kadar 
yeterli yer oldu:unda

OCDW059142
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FalLzmadL:L kozullar

Park YardLmLnL asla sistem                  
sLnLrlamasLnda kullanmayLn.

Dun{zl{ park alanL
E:imli yollar
Araca gore daha uzun veya geniz 
y{k ile y{kl{ bir araf
Diyagonal park alanL
Yo:un kar, ya:mur veya r{zgar
Dairesel, dar kolonlarLn veya          
yangLn sund{r{c{ vs. gibi objelerle 
sarLlmLz kolonlarLn etrafLnda.
Tampona gelen bir darbe nedeniyle 
sensur yanlLz konumda oldu:unda.
Fukurlu yollar
Kar zinciri veya yedek lastik takLlL 
bir araf 
 Lastik basLncLnLn standart lastik 
basLncLndan d{z{k veya y{ksek 
olmasL 
Araca rumork ba:lL olmasL
Kaygan veya d{zensiz yol
Otob{s ve kamyon gibi park           
edilmiz b{y{k araflar
Gusterge panelindeki EPS             
(Elektronik Hidrolik Direksiyon) 
gusterge lambasL yanarken
Un ya da arka mesafe sensurlerinin 
arLzalandL:L ya da d{zg{n falLzmadL:L 
durumlarda. ( Park  YardLmL  
(mevcut ise) sayfa 4-108 
bul{m{ne bakLnLz.)
Park edilmiz bir bisiklet veya 
motorsiklet
Fup kutusu, bisiklet, alLzveriz arabasL 
vs. gibi bir engelin yakLn olmasL

Tekerle:in izin verilmeyen bir 
boyuta de:iztirilmesi
Tekerlek hizalamasL ile ilgili bir 
problem
Bir yana azLrL yatmLz araf

UYARI
Park YardLmLnL aza:Ldaki kozullarda 
kullanmayLnLz yoksa beklenmeyen 
sonuflar meydana gelebilir ve ciddi 
bir kazaya yol afabilir.
1. Karda park etmek

Kar, sensur{n falLzmasLna engel 
olabilir veya park sLrasLnda yol 
kaygan ise sistem devre dLzL kala-
bilir.  AyrLca, e:er s{r{c{ gaz ve 
fren pedalLna basma konusunda 
bilgili de:ilse, bir kaza meydana 
gelebilir.

OCDW049010
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2. Dar alanda park etmek

E:er alan fok dar ise sistem park 
alanlarL ifin arama yapamayabilir. 
Sistem falLzLyor olsa dahi, dikkatli 
olunuz.

3. Fapraz park etme

Sistem paralel veya dikey park 
etme ifin yardLm amaflLdLr.        
Diyagonal park etme m{mk{n 
de:ildir. Araf bozlu:a girebilse bile 
Park YardLmLnL falLztLrmayLnLz. Bu 
sistem paralel veya geri geri (dikey) 
park etme ifin tasarlanmLztLr.

4. D{zensiz yolda park etme

D{zensiz yollarda park etmek ifin 
s{r{c{n{n pedalL (debriyaj, gaz 
veya fren) uygun zekilde              
uygulamasL gerekir. Aksi halde, 
araf kayarsa system devre dLzL 
kalLr yoksa bir kaza meydana 
gelebilir.

5. Kamyon arkasLna park etme

OCDW049011
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Sizinkinden daha y{ksek bir aracLn 
arkasLna park ederken bir kaza 
meydana gelebilir. Urne:in otob{s, 
kamyon, vs.
Sadece Park YardLmLna            
g{venmeyiniz.

6. Park yerinde engel olmasL

Park etme alanL ararken, kolon gibi 
bir engelle karzLlazmasL sistemin 
falLzmasLnL engelleyebilir. Bir park 
yeri uygun olsa dahi, sistem bu 
yeri algLlamayabilir.

7. Duvara yakLn bir park yerinden 
fLkmak.

Dar veya duvara yakLn bir park 
yerinden fLkarken, sistem d{zg{n 
falLzmayabilir. YukarLdaki resme 
benzer bir park alanLndan fLkarken, 
s{r{c{ engel tezkil edecek          
objelere dikkat etmelidir. 

OCDW049014
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Sistem nasLl falLzLr (Park etme 
modu)
1. Park YardLmLnL aktive etme

Vites kolu D (S{r{z) konumunda 
olmalLdLr.

2. Park modunu sefin.
Motoru vites N (Boz) konumdayken 
falLztLrdLktan sonra park etme 
modu sefilirse, fLkLz modu        
otomatik olarak sefilecektir ve 
s{r{z sonrasLnda park etme 
modu sefilmiz olacaktLr.

3. (Opsiyonel) Park yeri arayLn 
(yavazfa ileri hareket edin)

4. Opsiyonel) Arama tamamlanLr 
(sensur tarafLndan otomatik 
arama)

5. Direksiyon simidi kontrol{
1)(1) LCD ekranLndaki talimata 

gure vites de:iztirin
2)(2) Fren pedalL basLlLyken 

yavazfa s{r{n
6. Park etme tamamlandL
7. Gerekliyse, aracLn konumunu 

man{el olarak ayarlayLn

E:er sistem AkLllL Park YardLm          
Sistemini devreye sokmadan unce 
bir park yeri algLladLysa, 4. azamaya 
gefebilirsiniz (Arama tamamlanmLztLr).

DUYURU
Sistemi devreye sokmadan once 
kozullarLn sistemi kullanmaya uygun 
olup olmadL:LnL kontrol ediniz.
G{venli:iniz ifin s{r{z sLrasLndaki 
istisnai durumlarda her zaman 
fren pedalLnL kullanLnLz.

1. Park YardLmLnL aktive etme

Park YardLmL d{:mesine basLnLz 
(d{:me gustergesi yanacaktLr).
Park YardLm Sistemi devreye   
girecektir (d{:me gustergesi 
yanacaktLr).
Bir engel tespit edildi:inde uyarL 
sesi duyulacaktLr.

 Sistemi kapatmak ifin Park 

YardLmL d{:mesine tekrar 1.5 
saniyeden uzun sure basLnLz.
Kontak anahtarL her afLldL:Lnda 
Park YardLmL OFF (KAPALI) 
konumdadLr.

OCDW049015
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2. Park modunu sefin.
Vites kolu D (S{r{z) konumundayken 
Park YardLmL d{:mesine basarak 
paralel modu veya geri geri 
modunu sefiniz.
E:er sistem Park YardLmLnL devreye 
sokmadan unce bir park yeri        
algLladLysa, Park Yeri Arama" 
veya "Yer bulundu" uyarLlarLnL 
gurebilirsiniz.
Park YardLmL devreye girdi:inde 
sa: taraf paralel mod otomatik 
olarak sefilir.
Park AsistanL tuzuna her basLldL:Lnda 
paralel moddan (sa: →sol), geri 
geri moduna (sa: →sol) gefilir. 
(Soldan Direksiyonlu Araflar ifin)
Park AsistanL tuzuna her basLldL:Lnda 
paralel moddan (sol → sa:), geri 
geri moduna (sol → sa:) gefilir. 
(Sa:dan Direksiyonlu Araflar ifin)
E:er d{:meye bir defa daha   
basLlLrsa sistem kapanacaktLr.

3. Park yeri arama (opsiyonel)

Sa: taraf - Paralel park etme

Sol taraf - Paralel park etme

Sa: taraf Geri geri park etme

OCDW059042
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Sol taraf Geri geri park etme

Park edilmiz araflar ile yaklazLk 50 ~ 
150 cm mesafeyi koruyarak 
yavazfa ileriye do:ru s{r{n{z. Yan 
sensurler bir park yeri arayacaktLr.
E:er araf hLzL 20 km/s nin (12 mph) 
{zerindeyse, hLzL azaltmanLz ifin bir 
mesaj belirecektir.
Araf hLzL 30 km/s {zerine fLktL:Lnda 
sistem devreden fLkar.

DUYURU
E:er fok fazla araf varsa durtl{ 
flazur{ afLnLz.
E:er otopark k{f{kse, yavazfa 
park yerine daha yakLn s{r{n{z.
Park yeri ifin arama sadece aracLn 
park etmek {zere hareket          
edebilece:i kadar yer oldu:unda 
tamamlanacaktLr.

DUYURU
Park yeri ifin arama yaparken, 
park etmiz bir araf yoksa system 
park yeri bulamayabilir, park yeri 
geftikten unce veya sonra m{sait 
olabilir.
Sistem aza:Ldaki kozullarda normal 
falLzmayabilir:
1. Sensurler dondu:unda
2. Sensurler dondu:unda
3. (3) Kar veya fok yo:un ya:mur 

ya:dL:Lnda
4. (4) S{tun veya bir nesne 

yakLnda oldu:unda

DUYURU
Park edilmiz araflar ile yaklazLk 50 ~ 
150 cm mesafeyi koruyarak 
yavazfa ileriye do:ru s{r{n{z. E:er 
menzil ifinde de:ilse sistem park 
yeri arayamayabilir.

OCDW059045
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KKAZ
Park yeri aramasL tamamlandLktan 
sonra, fevreyi kontrol ettikten sonra 
sistemi kullanmaya devam ediniz.
Uzellikle dikkatsizlikten kaynaklanan 
kazalarL engellemek ifin sistemi        
kullanLrken dLz dikiz aynalarLndan 
mesafeyi ve fevredeki objeleri       
kontrol edin. 

4.  Park alanLnL algLlama (opsiyonel)

Sa: taraf - Paralel park etme

Sol taraf - Paralel park etme

Sa: taraf Geri geri park etme

Sol taraf Geri geri park etme

Bir park yeri bulundu:unda, yukarLdaki 
resimdeki gibi boz bir kutucuk          
gur{necektir. Yavazfa ileri s{r{n{z, 
sonrasLnda Rye takLnLz  mesajL 
guz{kecetir.
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OCDW059047

OCDW059048

OCDW059049



AracLnLzLn uzellikleri

1184

UyarL ve izaret lambalarL

5. Arama tamamlandL

Sa: taraf - Paralel park etme

Sol taraf - Paralel park etme

Sa: taraf Geri geri park etme

Sol taraf Geri geri park etme

Park yeri aramak ifin ileri do:ru 
s{rerken, arama tamamlanLrsa 
yukarLdaki mesaj bir bip sesi ile       
birlikte gur{nt{lenecektir. AracL  
durdurun ve vitesi R (Geri) konuma 
getirin.

KKAZ
Fren pedalL basLlLyken her zaman 
yavazfa s{r{n.
E:er park yeri fok k{f{kse sistem 
Direksiyon simidi kontrol azamasLnda 
iptal edilebilir. Park yeri fok 
k{f{kse aracLnLzL park etmeyiniz.
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6. Direksiyon simidi kontrol{

YukarLdaki mesaj vites kolu R (Geri) 
konumdaysa gur{nt{lenecektir. 
Direksiyon simidi otomatik olarak 
kontrol edilecektir.
Otomatik olarak kontrol edildi:i 
sLrada direksiyon simidini sLkLca 
tutarsanLz sistem devre dLzL          
kalacaktLr. 
Araf hLzL 7 km/sin {zerine fLkarsa 
sistem devre dLzL kalacaktLr.

UYARI
Otomatik olarak kontrol edilirken 
ellerinizi direksiyon simidine            
koymayLnLz. 

KKAZ
Fren pedalL basLlLyken her zaman 
yavazfa s{r{n.
S{r{ze gefmeden unce her zaman 
aracLnLzLn etrafLndaki nesneleri 
kontrol ediniz.
E:er araf fren pedalL basLlL olmadL:L 
halde hareket etmiyorsa, gaz 

pedalLna basmadan unce etrafLnLzL 
kontrol ediniz. 7 km/sin {zerinde 
s{rd{:{n{zden emin olunuz.
Direksiyon simidinin {zerine urt{ 
yerleztirmeyiniz. Bu sistemin iptal 
olmasLna sebep olabilir.

DUYURU
E:er sa:lanan talimatlarL takip 
etmezseniz aracLnLzL park            
edemeyebilirsiniz.
Ancak, e:er Park YardLm Sistemi 
uyarL sesi (nesneden mesafe 30 
cm : s{rekli bip) meydana gelirse, 
etrafL kontrol ettikten sonra 
yavazfa aracL tespit edilen nesnenin 
tersi yun{nde s{r{n{z.
Park YardLm Sistemi uyarL s{rekli 
olarak duyuluyorsa, aracLnLzL      
s{rmeye bazlamadan unce fevreyi 
kontrol edin (nesneden mesafe 30 
cm ifinde: s{rekli bip) nesne aracLnLza 
fok yakLn oldu:u anlamLna            
geldi:inden falar. E:er araf objeye 
fok yaklazLrsa, uyarL sinyali  
duyulmayacaktLr.
EtrafLnLzdaki di:er araflarla         
farpLzmayL unlemek ifin fok hLzlL 
bir zekilde hLzlanmamaya dikkat 
edin.
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Park sLrasLnda sistemi devreden 
fLkarmak ifin: 

Park YardLmL tuzuna basLn ve       
sistem iptal edilene kadar basLlL 
tutun.
Sistem park alanL ararken AkLllL 
park yardLmL sistemi d{:mesine 
uzun basLn.
Direksiyon simidi sistem tarafLndan 
kontrol edilirken Park YardLmL 
d{:mesine basLn.

D{z Vites

Otomatik Vites

Direksiyon simidi kontrol{ sLrasLnda 
vites de:iztirme 
YukarLdaki mesaj bir bip sesi ile      
birlikte belirdi:inde vitesi gefirin ve 
aracL fren pedalL basLlL halde s{r{n.

KKAZ
Fren pedalLnL bLrakmadan unce her 
zaman etrafLnLzL kontrol ediniz.

OCD058054
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UYARI
Park ederken her zaman di:er          
araflara ve yayalara dikkat ediniz. 

7. Park YardLmL TamamlandL

AracLnLzL park etmeyi LCD ekranda 
gur{nt{lenen talimatlara uyarak 
tamamlayLnLz. Gerekliyse, direksiyonu 
man{el olarak kontrol edin ve       
aracLnLzL park etmeyi tamamlayLnLz.

DUYURU
AracLnLzL park ederken fren pedalL 
s{r{c{ tarafLndan basLlL tutulmalLdLr. 

Ek talimatlar (mesajlar)
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Park YardLmL falLzLrken, park sLrasLna 
bakmaksLzLn bir mesaj belirebilir.

Mesajlar duruma gure belirecektir. 
AracLnLzL Park YardLmL ile park ederken 
verilen talimatlarL takip ediniz. 

DUYURU
Aza:Ldaki kozullarda sistem devre 
dLzL kalacaktLr. AracLnLzL man{el 
olarak park ediniz.
- ABS devreye girdi:inde
- TCS/ESC kapatLldL:Lnda
Park yeri ararken araf hLzL 20 km/
saatin {zerinde oldu:unda HLzL 
D{z{r{n  mesajL guz{kecektir. 
Aza:Ldaki kozullarda sistem devre 
dLzL kalacaktLr.
- TCS/ESC kapatLldL:Lnda

Sistem arLzasL

Tip A

Tip B

Sistem afLldL:Lnda sistemle ilgili bir 
sorun varsa yukarLdaki mesaj  
belirecektir. AyrLca, d{:me          
{zerindeki gusterge yanmayacak 
ve bip sesi duyulacaktLr.
E:er sadece Park YardLmL ile ilgili 
bir sorun varsa, Park YardLmL          
falLzacaktLr.
E:er bir problem varsa, sistemin 
bakLmLnL profesyonel bir atulyede 
yaptLrLnLz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.
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Sistem nasLl falLzLr (FLkLz modu)

FLkLz Modu aza:Ldaki zartlar altLnda 
falLzLr :
1. Park YardLmLnL aktive etme

Vites kolu P(Park) konumunda 
olmalLdLr.

2. FLkLz Modunu Sefin
Motoru vites N (Boz) konumdayken 
falLztLrdLktan sonra park etme 
modu sefilirse, fLkLz modu         
otomatik olarak sefilecektir ve 
s{r{z sonrasLnda park etme 
modu sefilmiz olacaktLr.

3. EtrafL kontrol ediniz.
4. Direksiyon simidi kontrol{

1. (1) LCD ekranLndaki talimata 
gure vites de:iztirin

2. (2) Fren pedalL basLlLyken 
yavazfa s{r{n

5. FLkLz izlemi tamamlandL.
Gerekliyse, aracLn konumunu 
man{el olarak ayarlayLn

DUYURU
Sistemi devreye sokmadan once 
kozullarLn sistemi kullanmaya 
uygun olup olmadL:LnL kontrol  
ediniz.
G{venli:iniz ifin s{r{z sLrasLndaki 
istisnai durumlarda her zaman 
fren pedalLnL kullanLnLz.

1. Park YardLmLnL aktive etme

Park YardLmL d{:mesine basLnLz 
(d{:me gustergesi yanacaktLr).
Park YardLm Sistemi devreye  
girecektir (d{:me gustergesi 
yanacaktLr).
Bir engel tespit edildi:inde uyarL 
sesi duyulacaktLr.
Sistemi kapatmak ifin Park        
YardLmL d{:mesine tekrar 1,5 
saniyeden uzun sure basLnLz.
Kontak anahtarL her afLldL:Lnda 
Park YardLmL OFF (KAPALI) 
konumdadLr.
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2. FLkLz Modunu Sefin

Sol taraf Paralel FLkLz

Sa: taraf Paralel fLkLz

Vites kolu P (Park) konumundayken 
ve fren pedalL basLlLyken Park  
YardLmL d{:mesine basarak park 
yardLm modunu sefiniz.
Park YardLmL devreye girdi:inde 
sol taraf paralel mod otomatik 
olarak sefilir.
Sa: taraf paralel modunu sefmek 
ifin Park YardLmL d{:mesine bir 
defa daha basLnLz.
E:er d{:meye bir defa daha  
basLlLrsa sistem kapanacaktLr.

3. EtrafL kontrol ediniz.

Sol taraf Paralel FLkLz

Sa: taraf Paralel fLkLz

Park YardLmL, aracLn park yerinden 
fLkmasL ifin un ve arkasLnL kontrol 
eder.

DUYURU
EtrafLnLzL kontrol ederken,         
un{n{zdeki veya arkanLzdaki araf 
(veya obje) fok yakLn ise, sistem 
d{zg{n falLzmayabilir.
Sistem aza:Ldaki kozullarda        
normal falLzmayabilir:
1. Sensurler dondu:unda

OCD058057
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2. Sensurler kirlendi:inde
3. Kar veya fok yo:un ya:mur 

ya:dL:Lnda
4. S{tun veya bir nesne yakLnda 

oldu:unda
Park yerinden fLkarken, kazaya 
neden olabilecek bir engel tespit 
edildiyse sistem kendini kapatabilir.
E:er park yeri fLkLz yapmak ifin 
fok k{f{k ise, sistem kendini 
kapatabilir.

KKAZ
E:er park yeri bulma izlemi tamam-
landLysa, etrafLn kontrol{nden sonra 
sistemi kullanmaya devam edin.
FLkLz modu, Park YardLmL tuzu       
basLlLysa vites kolu P (Park) veya N 
(Boz) konumundayken kazara        
devreye girebilir.

4. Direksiyon simidi kontrol{

E:er vites kolu D (S{r{z) veya R 
(Geri) konumunda ise, sensur{n 
un{ndeki ve arkasLndaki objenin 
uzaklL:Lna gure yukarLdaki mesaj 
gur{necektir.
Direksiyon simidi otomatik olarak 
kontrol edilecektir.
Otomatik olarak kontrol edildi:i 
sLrada direksiyon simidini sLkLca 
tutarsanLz sistem devre dLzL        
kalacaktLr. 
Araf hLzL 7 km/sin {zerine fLkarsa 
sistem devre dLzL kalacaktLr.
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UYARI
Otomatik olarak kontrol edilirken 
ellerinizi direksiyon simidine          
koymayLnLz. 

FLkLz izlemi sLrasLnda sistemi          
devreden fLkarmak ifin: 

Park YardLmL Sistemi d{:mesine 
basLn.
Direksiyon simidi sistem tarafLndan 
kontrol edilirken Park YardLmL 
d{:mesine basLn.

KKAZ
Fren pedalL basLlLyken her zaman 
yavazfa s{r{n.

5. FLkLz izlemi tamamlandL.

S{r{c{ye park yerinden fLkLz ifin yardLm 
etme izlemi tamamlandL:Lnda yukarLdaki 
mesaj gur{necektir.

Direksiyon simidini fLkLz yaptL:LnLz 
yune do:ru fevirin ve park yerini 

terk ederken direksiyonu man{el 
olarak kontrol edin. 

KKAZ
Park yerini terk ederken, direksiyon 
simidini fLkLz yaptL:LnLz yune kadar 
olabildi:ince fevirin ve sonrasLnda 
gaz pedalLna basarak aracLnLzL 
yavazfa s{r{n.
Park YardLm Sistemi uyarL s{rekli 
olarak duyuluyorsa, aracLnLzL         
s{rmeye bazlamadan unce fevreyi 
kontrol edin (nesneden mesafe 30 
cm ifinde: s{rekli bip) nesne          
aracLnLza fok yakLn oldu:u           
anlamLna geldi:inden falar.
E:er araf objeye fok yaklazLrsa, 
uyarL sinyali duyulmayacaktLr.
E:er araf duvara yakLn dar bir alana 
park edilirse, sistem g{venlik 
nedenlerinden dolayL kapatLlacaktLr.
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Ek talimatlar (mesajlar)

Park YardLmL falLzLrken, fLkLz sLrasLna 
bakmaksLzLn bir mesaj belirebilir.

Mesajlar duruma gure belirecektir. 
AracLnLzL Park YardLmL ile park ederken 
verilen talimatlarL takip ediniz. 

DUYURU
Aza:Ldaki kozullarda sistem devre 
dLzL kalacaktLr. AracLnLzL man{el 
olarak park ediniz.
- ABS devreye girdi:inde
- TCS/ESC kapatLldL:Lnda
Aza:Ldaki kozullarda sistem devre 
dLzL kalacaktLr.
- TCS/ESC kapatLldL:Lnda

Sistem arLzasL

Tip A

Tip B
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Sistem afLldL:Lnda sistemle ilgili bir 
sorun varsa yukarLdaki mesaj  
belirecektir.
AyrLca, d{:me {zerindeki gusterge 
yanmayacak ve bip sesi             
duyulacaktLr.
E:er sadece Park YardLmL ile ilgili 
bir sorun varsa, Park YardLmL       
falLzacaktLr.

E:er bir problem varsa, sistemin 
bakLmLnL profesyonel bir atulyede 
yaptLrLnLz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.

KKAZ
Sensurler, di:er araflarLn sensurleri 
veya sesleri tarafLndan engellendi-
:inde veya alLcL sinyalleri ile parazit 
yapan bir yolda oldu:unda sistem 
d{zg{n falLzmayabilir ve yanlLz 
mesajlar gusterebilir.

Arka gur{z kamerasL (mevcut ise)

Tip A

Tip B

C Tipi

OCDW049008
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Arka Gur{z KamerasL, motor falLzLrken 
ve vites kolu R (Geri) konumundayken 
devreye girecektir.

Bu sistem, araf geri vites konumun-
dayken ayna ya da navigasyon 
ekranL aracLlL:Lyla aracLn arka kLsmLnL 
gur{nt{leyen yardLmcL bir sistemdir. 

UYARI
Arka kamera ekranL bir g{venlik cihazL 
de:ildir. Bu sistem sadece aracLn tam 
olarak arka kLsmLnLn ortasLndaki         
nesnelerin tanLmlanmasLnda s{r{c{ye 
yardLmcL olur. Kamera aracLn          
arkasLndaki alanLn tamamLnL kapsamaz.

UYARI
Bu y{zden geri giderken asla 
sadece arka kamera gur{nt{s{ne 
g{venmeyin.
Bir farpLzmanLn un{ne gefmek ifin 
her zaman aracL herhangi bir 
yunde hareket ettirirken fevrede 
bir nesne veya engel olmadL:Lndan 
emin olmak ifin aracLn etrafLnL 
kontrol edin.
Etrafta fezitli nesnelerin, yayalarLn 
ve uzellikle de focuklarLn oldu:u 
bir yolda araf kullanLrken daima 
fok dikkatli olunuz.

KKAZ
Kamera veya etrafLndaki alanlara 
do:rudan y{ksek basLnflL su                  
p{sk{rtmeyiniz. Y{ksek basLnflL 
sudan gelen etki cihazLn normal  
olarak falLzmamasLna neden olabilir.
Merce:i temizlerken asit iferen bir 
temizleyici veya bazik deterjan 
kullanmayLnLz. Sadece hafif bir sabun 
ve nutr deterjan kullanLnLz, ve suyla 
iyice durulayLnLz.

DUYURU
Kamera merceklerini daima temiz 
tutun. E:er mercek kir, su veya kar ile 
kaplL ise kamera d{zg{n falLzmayabilir.
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Ak{ tasarruf fonksiyonu
Bu uzellik ak{n{n bozalmasLnL unlemeye 
yunelik olarak d{z{n{lm{zt{r. 
S{r{c{ anahtarL kontaktan (akLllL 
anahtar: motoru kapatLr) fLkarttL:Lnda 
ve s{r{c{ kapLsLnL aftL:Lnda sistem 
park lambalarLnL otomatik olarak 
kapatacaktLr.
Bu uzellik nedeniyle, s{r{c{ aracLnL 
gece yol kenarLna park etti:inde, 
park lambalarL otomatik olarak 
sunecektir.
Gerekiyorsa, kontak anahtarL  
fLkarLldL:Lnda (akLllL anahtar: motoru 
kapatLr) lambalarL afLk tutmak ifin 
aza:Ldakileri uygulayLn:
1. S{r{c{ kapLsLnL afLnLz.
2. Far kolunu kullanarak park       

lambalarLnL unce kapatLnLz ardLndan 
yeniden afLnLz.

FarLn eskort fonksiyonu (mevcut 
ise)

Farlar (ve/veya fren lambalarL),       
kontak anahtarLnLn fLkarLlmasLndan 
sonra yaklazLk 5 dakika boyunca 
yanar. Ancak s{r{c{ kapLsL afLlLp 
kapatLlLrsa, farlar 15 saniye sonra 
suner.

Farlar uzaktan kumanda {zerindeki 
kilitleme d{:mesine iki kez basLlarak 
veya aydLnlatma d{:mesi far veya 
otomatik aydLnlatma konumundan 
kapatLlarak sund{r{lebilir.

KKAZ
E:er s{r{c{ araftan di:er kapLlarL 
kullanarak fLkarsa (s{r{c{ kapLsL 
harif), ak{ koruyucu fonksiyonu 
falLzmaz ve far eskort fonksiyonu 
otomatik olarak kapanmaz. Bu 
nedenle, ak{n{z bitebilir. Buyle bir 
durumda, araftan fLkmadan unce 
lambayL kapattL:LnLzdan emin olun.

Far karzLlama fonksiyonu (mevcut 
ise)

Far d{:mesi ON (afLk) veya AUTO 
(otomatik) konumunda ve t{m kapLlar 
(ve bagaj) kapalL ve kilitli iken, uzaktan 
kumanda vericisi veya akLllL anahtar 
{zerindeki kapL kilidi afma d{:mesine 
basarsanLz, farlar yaklazLk 15 saniye 
yanacaktLr.

Far d{:mesi AUTO (otomatik)        
konumundaysa, fonksiyon sadece 
gece falLzabilir.

Bu sLrada, kapL kilidi afma d{:mesine 
tekrar basarsanLz ya da verici (ya da 
akLllL anahtar) {zerindeki kapL kilitleme 
d{:mesine basarsanLz, farlar derhal 
suner.
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* Trafik De:izimi (Avrupa ifin)

KLsa far da:LlLmL asimetriktir. E:er 
tersten akan trafi:i olan bir {lkeye 
giderseniz bu asimetrik kLsLm unden 
gelen s{r{c{n{n guz{n{ alacaktLr. Guz 
almayL unlemek ifin ECE reg{lasyonu 
birkaf teknik fuz{m gerektirir (urn. 
otomatik de:izme sistemi, yapLzkan 
levha, aza:L ayarlama). Bu un farlar 
karzLdan gelen s{r{c{lerin guz{n{ 
almamak ifin tasarlanmLztLr. Buylece 
tersten akan trafi:e sahip bir {lkede 
un farlarLnLzL de:iztirmeniz gerekmez.

AydLnlatma kontrol{

Far kolu, Far ve Park lambasL       
konumuna sahiptir.

IzLklarL yakmak ifin, kontrol kolunun 
ucundaki d{:meyi aza:Ldaki  
konumlara getiriniz.
1. Off (KapalL) konumu
2. Otomatik far konumu
3. Park lambasL konumu
4. Far konumu

Park lambasL konumu ( )

Far kolu park lambasL konumundayken 
(2. konum) arka lambalar, park       
lambalarL, plaka lambalarL ve gusterge 
paneli lambalarL yanar.

Far konumu ( )

Far kolu far konumundayken (3. 
konum) farlar, arka lambalar, park 
lambalarL, plaka lambalarL ve         
gusterge paneli lambalarL yanar.

OCDW049438
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DUYURU
FarlarL yakabilmek ifin kontak         
anahtarL ON konumunda olmalLdLr.

Otomatik far konumu

Far kolu AUTO (lamba tipi)             
konumundayken, park lambalarL ve 
farlar aracLn dLzLndaki LzLk yo:unlu:una 
gure otomatik olarak yanar veya 
suner.

Ancak, LED tipi arka lamba aracLn 
dLzLndaki LzLk miktarLnL guzetmeksizin 
her zaman afLk kalLr.

KKAZ
Otomatik aydLnlatma sisteminin en 
y{ksek performansta falLzmasLnL 
sa:lamak ifin gusterge panelinde 
bulunan sensur{n (1) {zerini hifbir 
zekilde urtmeyiniz.
Sensur{ cam temizleme suyu ile 
temizlemeyiniz, bu temizleme 
malzemesi sensur {zerinde ince 
bir tabaka bLrakarak sensur{n 
falLzmasLnL olumsuz yunde         
etkileyebilir.
AracLnLzLn un camLnda renkli cam 
veya bazka t{r bir kaplama varsa 
Otomatik aydLnlatma sistemi  
d{zg{n bir zekilde falLzmayabilir.

Uzun farlarLn falLzmasL

Uzun farlarL afmak ifin:
Kolu ileri do:ru itin.
KLsa farlara dunmek ifin kolu geri 
fekiniz.
Uzun farlarL yaktL:LnLzda, gusterge 
tablosundaki uzun far gustergesi 
yanacaktLr. Ak{n{n bozalmasLnL 
unlemek ifin, motor falLzmLyorken 
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lambalarL uzun s{re yanLk           
vaziyette bLrakmayLnLz. 

UYARI
Di:er araflar bulundu:u zamanlarda 
uzun farlarL kullanmayLnLz. Uzun far 
kullanmak di:er s{r{c{lerin gur{zlerini 
engelleyecektir.

Uzun farlarL afmak ifin:
Kolu size do:ru fekin. BLraktL:LnLzda 
kol eski konumuna (kLsa far) 
dunecektir.

Selektur yapmak ifin farlarLn 
yanLk olmasL gerekmez, far kolu 
hangi konumda olursa olsun 
selektur uzelli:ini kullanabilirsiniz.

Uzun Far YardLmL (mevcut ise)

Uzun far yardLmL, di:er araflarLn 
parlaklL:L ve yol kozullarLna gure  
otomatik olarak far aralL:LnL ayarlayan 
(uzun ve kLsa far arasLnda gefiz 
yapan) bir sistemdir.

FalLzma kozulu
1. Lamba d{:mesini AUTO (otomatik) 

konumuna getirin.
2. Uzun farlarL yakmak ifin, far 

kolunu ileri do:ru itiniz.

Uzun Far YardLmL ( )                

gustergesi yanacaktLr.
3. Araf hLzL 45km/sa {zerinde          

oldu:unda uzun far yardLmL falLzLr.
Uzun Far YardLmL falLzLrken 
kontrol kolu itilirse, Uzun Far 
YardLmL kapanacak ve uzun  
farlar s{rekli olarak afLk        
kalacaktLr. Uzun Far YardLmL 

( ) gustergesi suner.
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Uzun Far YardLmL afLkken kolu 
kendinize do:ru fekerseniz, 
Uzun Far YardLmL kapanacaktLr.

4. IzLk d{:mesi far konumuna getirilirse, 
uzun far deste:i kapanLr ve uzun 
farlar s{rekli olarak yanar.

Aza:Ldaki kozullarda uzun far kLsa 
fara gefer.

Uzun far yardLmL kapandL:Lnda.
Lamba d{:mesini AUTO (otomatik) 
konumuna getirildi:inde.
Undeki aracLn farlarL algLlandL:Lnda.
Undeki aracLn arka lambalarL       
algLlandL:Lnda.
Etraftaki aydLnlatmanLn uzun  
farlarL gerektirmeyecek kadar 
parlak oldu:u durumlarda.
Sokak LzL:L veya bazka LzLklar        
algLlandL:Lnda.
Araf hLzL 35km/s'nin altLndaysa.
Bisiklet/motosikler farL/arka           
lambasL algLlandL:Lnda.

KKAZ
Sistem aza:Ldaki kozullarda normal 
falLzmayabilir:

Undeki aracLn lambasL lamba 
hasarL, saklanmLz olmasL gibi 
sebeplerle algLlanmadL:Lnda.
Undeki aracLn lambasL toz, kar 
veya suyla kaplandL:Lndan           
algLlanmadL:Lnda.

Undeki aracLn lambasL egzoz gazL, 
duman, sis, kar gibi sebeplerle 
algLlanmadL:Lnda.
Un cam buz, toz, sis gibi yabancL 
maddelerle kaplL veya hasarlL 
oldu:unda.
Undeki aracLn lambalarLnda benzer 
bir lamba oldu:unda
Sis, a:Lr ya:mur veya kar y{z{nden 
urmenin zor oldu:u durumlarda.
Far yetkili bayi tarafLndan onarLlmadL-
:Lnda veya de:iztirilmedi:inde. 
Far grubu do:ru ayarlanmadL:Lnda.
Dar virajlL veya engebeli yolda 
s{r{z sLrasLnda.
Yokuz yukarL veya yokuz aza:L 
s{r{zlerde.
Bir kavzak veya virajlL yolda undeki 
aracLn sadece kLsmen guz{kt{:{ 
durumlarda.
Trafik LzL:L, reflektur tabelasL, flaz 
tabelasL veya ayna oldu:unda.
Islak veya karla kaplL gibi kut{ yol 
kozullarLnda.
Undeki aracLn farlarL kapalL ancak 
sis lambalarL afLk oldu:unda.
Virajdan aniden bir araf belirdi:inde.
Araf patlak lastik nedeniyle         
e:ildi:inde veya fekilirken. 
LKA (yerit Koruma YardLmL) sistem 
uyarL lambasL yandL:Lnda.
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UYARI
Un cam {st{ne herhangi bir        
aksesuar, fLkartma koymayLnLz 
veya renk uygulamayLnLz. 
Un cam de:izimini yetkili bir 
bayide yaptLrLnLz.  
Uzun far yardLmL parfalarLnL  
fLkarmayLn veya farpmayLn.
Uzun Far YardLm {nitesine su        
girmemesine uzen gusterin.
Ayna, beyaz ka:Lt, vs. gibi LzL:L 
yansLtan nesneleri un panelin 
{st{ne koymayLnLz. G{nez LzL:L 
yansLrsa sistem arLzalabilir.
Uzun Far YardLm Sistemi zaman 
zaman do:ru falLzmayabilir, her 
zaman g{venli:iniz ifin yol           
kozullarLnL kontrol edin. Sistem 
normal zekilde falLzmadL:Lnda, 
uzun ve kLsa farL man{el olarak 
de:iztirin.

Dun{z ve zerit de:iztirme sinyalleri

Sinyallerin kullanLlabilmesi ifin konta:Ln 
afLk (ON konumunda) olmasL gerekir.  
Sinyalleri yakmak ifin far kolunu aza:L 
fekiniz ya da yukarL itiniz (A).

Hangi taraftaki sinyal lambalarLnLn       
yandL:LnL gustermek {zere gusterge 
tablosundaki yezil ok izaretleri yanLp 
sunecektir. Dun{z{ tamamlamanLzLn 
ardLndan sinyal otomatik olarak        
kesilecektir.

Dun{z{n tamamlanmasLnLn ardLndan 
sinyal hala devam ediyorsa, kolu OFF 
(kapalL) konumuna alLnLz.

yerit de:iztirme sinyali vermek ifin, far 
kolunu hafiffe aza:L ya da yukarL hareket 
ettiriniz ve bu zekilde tutunuz (B). Kolu 
bLraktL:LnLzda kapalL konumuna (orta 
konum) dunecektir.

Sinyallerden biri yanLp sunmeden s{rekli 
bir zekilde yanLk kalLyorsa ya da anormal 
bir zekilde yanLp sun{yorsa, sinyal 
ampullerinden biri yanmLz olabilir. Bu 
ampul{n de:iztirilmesi gerekir.

OCDW049444
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Tek dokunuzla zerit de:iztirme 
fonksiyonu

Tek dokunuzla zerit de:iztirme 
fonksiyonunu devreye sokmak ifin 
far kolunu hafiffe hareket ettirin ve 
ardLndan serbest bLrakLn. yerit 
de:iztirme sinyalleri 3, 5 veya 7 kez 
yanLp sunecektir.

LCD PENCERELER {zerinden             
KullanLcL AyarlarL Modundan Tek 
Dokunuzlu Dun{z Sinyali fonksiyonunu 
etkinleztirebilir/devre dLzL bLrakabilir 
veya yanLp sunme sayLsLnL (3, 5, 
veya 7) sefebilirsiniz. Daha fazla bilgi 
ifin "KullanLcL ayarlarL modu (e:er 
varsa)" sayfa: 4-78 bakLnLz,

DUYURU
Sinyallerden biri anormal zekilde hLzlL 
veya yavaz ise, ampul yanmLz olabilir 
ve devredeki elektrik ba:lantLsL zayLf 
olabilir.

Un sis lambasL (if equipped)

Sis lambalarL; sis, ya:mur veya kar 
vb. nedeniyle gur{z kut{ oldu:unda 
gur{z{n arttLrLlmasL ifin kullanLlLr. Sis 
lambalarL, park lambasL yandLktan 
sonra sis lambasL d{:mesi (1)        
afLldL:Lnda yanar.

Sis farlarLnL kapatmak ifin:
Sis farL d{:mesini (1) afmak ifin 
ON konumuna getirin.

KKAZ
Sis lambalarL afLk olduklarL esnada 
y{ksek miktarda g{f t{ketir. Sis 
lambalarLnL sadece gur{z{n kut{ 
oldu:u hallerde kullanLn.

Arka sis lambasL (mevcut ise)

Arka sis lambalarLnL afmak ifin, farlar 
ON (AFIK) konumundayken arka sis 
lambasL d{:mesini (1) afLk konuma 
getiriniz.

Un sis lambasL d{:mesi (mevcut ise) 
afLldLktan ve far anahtarL park lambasL 
konumuna getirildikten sonra arka sis 
lambasL d{:mesi fevrildi:inde arka sis 
lambalarL yanar.
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OCDW049447



137

4

4

AracLnLzLn uzellikleri AydLnlatmalar

Arka sis farL lambalarLnL kapatmak 
ifin:

Arka sis farL lambasL d{:mesini 
tekrar afLk konuma getirin.

G{nd{z seyir lambasL (mevcut ise)

G{nd{z seyir lambalarL (DRL) di:er 
s{r{c{lerin g{nd{z saatlerinde          
aracLnLzL gurmesini kolaylaztLrabilir. 
G{nd{z seyir lambalarL birfok farklL 
s{r{z kozulunda faydalL olabilir 
(uzellikle g{n do:umundan sonra ve 
g{nbatLmLndan unce).

DRL sistemi aza:Ldaki durumlarda 
kapanLr:
1. Far d{:mesi ON (AfLk) konumda.
2.Motor OFF (KapalL) konumda.
3. Un sis lambasL afLksa.
4. El Frenini Uygulamak.

Far y{ksekli:i ayarlama cihazL

Araftaki yolcu sayLsLna ve bagaj         
bulmesindeki y{k{n a:LrlL:Lna gure 
far y{kseklik seviyesini ayarlamak 
ifin far y{kseklik ayar d{:mesini 
feviriniz.

D{:menin gusterdi:i numara ne 
kadar y{ksek olursa, far y{ksekli:i o 
kadar alfak olur. Farlar her zaman 
uygun y{ksekli:e ayarlanmalLdLr, aksi 
takdirde farlar di:er s{r{c{lerin       
guzlerinin kamazmasLna neden olabilir.

Uygun far y{ksekli:ine urnek tezkil 
edecek d{:me ayarlarL aza:Lda      
listelenmiztir. Aza:Lda listelenenlerin 
dLzLndaki y{k kozullarL ifin, d{:menin 
konumunu listeye gure uygun olan 
en yakLn konumda olacak zekilde 
ayarlayLnLz.

OCDW049016

YVkleme koDulu
DVwme 
konumu

Sadece s{r{c{ 0

S{r{c{ + un yolcu 0

T{m yolcular (s{r{c{ 
dahil)

1

T{m yolcular (s{r{c{ 
dahil) + Kzin verilen 
azami y{kleme

2

S{r{c{ + Kzin verilen 
azami y{kleme

3
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Silecekler ve yLkayLcLlar

Silecekler ve yLkayLcLlar

Un cam Silecek/YLkayLcL

Arka cam silece:i/yLkayLcLsL

A: Silecek hLzL kontrol{ (un)
 - Tek Silecek

O / OFF (KAPALI) pozisyonu
--- - FasLlalL silme
AUTO* Otomatik kontroll{ silme
1 - D{z{k silecek hLzL
2 - Y{ksek silecek hLzL

B: Silecek aralLklL silme s{resi ayarL

C: KLsa silme izlemleri ile yLkama 
(un)*

D: Arka silecek/yLkayLcL kontrol{*
2 - DevamlL silme
1 - FasLlalL silme
O / OFF (KAPALI) pozisyonu

E: KLsa silme izlemleri ile yLkama 
(arka)*

* mevcut ise

Un cam Silecekleri

Kontak anahtarL ON (AFIK) konumuna 
getirildi:inde, un cam silecekleri 
aza:Ldaki gibi falLzLr.

: Sileceklerin bir tur falLzLp sonra 
durmasL ifin kolu bu (MIST/ ) konuma 
alLn ve serbest bLrakLn.  Silecek 
kolu bu konumda tutulursa silecekler 
s{rekli falLzLr.

O: Silecek falLzmaz

---: Silecek ezit aralLklarla fasLlalL 
olarak falLzLr. Bu modu hafif ya:murlu 
veya nemli havalarda kullanLnLz.  
Silece:in hLzLnL de:iztirmek ifin, hLz 
kontrol d{:mesini feviriniz.

1: Silecekler normal hLzda falLzLr

2: Silecekler y{ksek hLzda falLzLr

OCDW049019
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DUYURU
Un camda kar veya buz birikmizse, 
silecekleri falLztLrmadan unce 10 dakika 
boyunca un cam bu:u fuz{c{s{n{ 
falLztLrLnLz veya un camdaki kar veya 
buz tam olarak temizleninceye kadar 
bekleyiniz.  Silece:i ve yLkayLcLyL         
kullanmadan unce karL ve/veya buzu 
gidermezseniz, bu durum silecek ve 
yLkayLcL sistemine hasar verebilir.

Otomatik kontrol (mevcut ise)

Un camLn {st kLsmLna yerleztirilmiz 
olan ya:mur sensur{ (A) ya:an  
ya:murun ziddetini tespit eder ve 
sileceklerin falLzma hLzLnL ve aralL:LnL 
buna gure kontrol eder. Ya:mur ne 
kadar ziddetliyse silecekler de o kadar 
hLzlL falLzLr. Ya:mur durdu:unda, 
silecekler de durur.

Silece:in hLzLnL de:iztirmek ifin, hLz 
kontrol d{:mesini (1) feviriniz.

Kontak ON konumundayken, silecek 
d{:mesinin AUTO moduna ayarlanmasL 
halinde, silecek sistemin kendi          

kendine kontrol gerfekleztirmesi ifin bir 
kez falLzLr. Silecekler kullanLlmayacaksa 
silecekleri OFF (O) konumuna getiriniz.

KKAZ
Kontak anahtarL ON (AFIK)                 
konumundayken ve un cam silecekleri 
AUTO (OTOMATKK) modundayken, 
bedeninizi uzellikle de ellerinizi           
incitmemek ifin aza:Ldaki uyarLlarL 
dikkate alLnLz:

Un camLn {st tarafLnda ya:mur 
sensur{n{n tam karzLsLna denk 
gelen uf kLsLmlarLna dokunmayLnLz. 
Un camLn {st tarafLnda ya:mur 
sensur{n{n tam karzLsLna denk 
gelen uf kLsLmlarL Lslak ya da nemli 
bezle silmeyiniz. 
Un cama fazla kuvvet uygulamayLnLz. 
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KKAZ
AracLnLzL yLkarken, otomatik silece:in 
falLzmamasL ifin silecek kolunu OFF (O) 
konumuna getiriniz.
AracLnLzL yLkarken silecek kolu AUTO 
(OTOMATKK) modunda olursa, yLkama 
esnasLnda silecekler falLzmaya       
bazlayabilir ve zarar gurebilir. 
Yolcu tarafLndaki un camLn {st         
kLsmLna yerleztirilmiz olan sensur{n 
kapa:LnL fLkarmayLnLz. Sistem          
parfalarL zarar gurebilir ve bu zararlar 
aracLnLzLn garantisi kapsamLna 
girmeyebilir.
KLz aylarLnda aracL falLztLrLrken, 
silecek kolunu O (OFF) konumuna 
getiriniz. Aksi takdirde, silecekler 
falLzabilir ve un cam silecek lastikleri 
zarar gurebilir.  Un cam sileceklerini 
falLztLrmadan unce, un cam {zerindeki 
b{t{n kar ve buzu temizleyiniz.  
Un camL temizlerken, un camLn 
{st-ortasLndaki sensure herhangi 
bir sLvLnLn girmemesine dikkat ediniz. 
Klgili parfalara hasar verebilir.

Un cam Silecekleri

Un cama su p{sk{rtmek ve sileceklerin 
13 tur falLzmasLnL sa:lamak ifin silecek 
kolu OFF (KAPALI) (O) konumundayken 
kolu yavazfa kendinize do:ru fekiniz. 

Bu fonksiyonu un cam kirliyken       
kullanLnLz.

Kolu bLrakana kadar cam suyu           
fLskiyeleri ve silecekler falLzmaya 
devam edecektir.

YLkama sistemi falLzmazsa, cam 
suyu haznesindeki su seviyesini 
kontrol ediniz. YLkama sistemi         
falLzmazsa, cam suyu haznesindeki 
su seviyesini kontrol ediniz. 

Cam suyu haznesinin a:zL motor 
bulmesinin un kLsmLnda, yolcu        
tarafLnda bulunmaktadLr. 

KKAZ
YLkayLcL pompasLnLn hasar gurmesini 
unlemek ifin cam suyu deposu         
bozken yLkayLcLyL falLztLrmayLnLz.
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UYARI
SLfLrLn altLndaki sLcaklLklarda, un camL 
rezistans kullanarak LsLtmadan unce 
yLkayLcLyL kullanmayLnLz; cam suyu, 
cam ile temas etti:i anda donarak 
gur{z{n{z{ kapatabilir.  

KKAZ
Sileceklerin ya da un camLn zarar 
gurmesini unlemek ifin silecekleri 
un cam kuruyken falLztLrmayLnLz.  
Silecek lastiklerine herhangi bir 
zarar gelmesini unlemek ifin         
benzin, kerosen, tiner, veya di:er 
fuz{c{ maddeleri {zerinde veya 
yakLnLnda bulundurmayLnLz.
Silecek kollarLna ve ilgili aksama 
zarar vermemek ifin silecekleri 
elinizle hareket ettirmeye         
falLzmayLnLz.
Silecek ve yLkayLcL sisteminin 
hasar gurmesini unlemek ifin, kLz 
mevsiminde veya so:uk havalarda 
antifriz sLvL kullanLn.

Far yLkama (mevcutsa)

AracLnLzda far yLkama mevcutsa, un 
cam yLkamayL falLztLrdL:LnLzda aynL 
anda falLzacaktLr.  Ancak bu uzelli:i 
bir kez falLztLrdLktan sonra, 15 dakika 
s{resince tekrar falLzmayacaktLr.  
Kontak anahtarL veya motor bazlat/
durdur tuzu ON (AfLk) konumda iken 
ve farlar AFIK iken falLzacaktLr.

Cam suyu farlara p{sk{rt{lecektir.

DUYURU
Cam suyunun farlara d{zg{n zekilde 
p{sk{rt{l{p p{sk{rt{lmedi:inden 
emin olmak ifin far yLkayLcLlarLnL 
d{zenli olarak kontrol ediniz.
Far yLkayLcL uzelli:i son               
falLztLrLlmasLndan 15 dakika sonra 
tekrar falLztLrLlabilir.
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Arka cam silecek ve yLkayLcL        
d{:mesi

Arka cam silecek ve cam suyu d{:mesi 
silecek kolunun ucunda bulunur. Arka 
cam silecek ve cam suyunu kullanmak 
ifin d{:meyi istedi:inizi konuma 
feviriniz.

HI / 2 - Silecek normal falLzLr

LO / 1 - Silecek fasLlalL falLzLr

OFF / O - Silecek falLzmaz

Arka cam suyunu p{sk{rtmek ve 
silecekleri 1~3 tur falLztLrmak ifin 
kolu itiniz.

Kolu bLrakana kadar cam suyu  
fLskiyeleri ve silecekler falLzmaya 
devam edecektir.

FLskiyeli yLkayLcL memesi               
(mevcutsa)

FLskiyeli yLkayLcL memesi izlevi don 
havasLnda yLkayLcL memelerini         
dondurur.

FLskiyeli yLkayLcL memesi kontak 
anahtarL ON konumundayken          
otomatik olarak afLlLr ya da motor 
aza:Ldaki durumlarda falLzLrken  
devreye girer:

DLz hava sLcaklL:L 5/C nin altLndaysa 
afLn ve 10/C nin {st{ndeyse  
kapatLn.
Kontak anahtarL ON konumundayken 
motor falLzLr haliyle kLyaslandL:Lnda 
cam suyu donma sLcaklL:L daha 
yavaz gerfeklezebilir.
Kontak anahtarL ON konumundayken, 
20 dakika falLztLktan sonra sistem 
otomatik olarak muhtemel ak{ 
bozalmasLnL unleyecektir.
Motor falLztLktan sonra, cam suyu 
5-10 dakikalLk bir s{re ifinde 
donar.
Motor falLzma sLcaklL:Lnda          
falLztLrLldLysa, fLskLyeli meme 20 
dakika sonra bile AFIK kalLr.
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DUYURU
Aza:Ldaki durumlarda fLskLyeli yLkayLcL 
memesi d{zg{n zekilde falLzmayabilir.

Cam suyu haznesindeki cam suyu 
donuktur.
DLz hava sLcaklL:L sensur{           
arLzalanmLztLr.

Kf aydLnlatma

KKAZ
Motor falLzmLyorken if aydLnlatmalarL 
uzun s{re afLk tutmayLnLz. Bu, ak{n{n 
bozalmasLna neden olabilir.

UYARI
KaranlLkta s{rerken if mekan LzLklarLnL 
kullanmayLnLz. Gur{z{n if mekan 
LzLklarL tarafLndan engellemesi 
y{z{nden kazalar meydana gelebilir.

Tavan lambasL

Tip A

OBDC049403RE
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Tip B

(1): Un harita lambalarLnL afLp 
kapatmak ifin lambalara basLn.

 (2):
- Harita lambasL ve tepe lambasL 

bir kapL afLldL:Lnda yanar.          
Lambalar yaklazLk 30 saniye 
sonra suner.

- KapLlar uzaktan kumanda veya 
akLllL anahtarla afLldL:Lnda tepe 
lambasL ve harita lambasL kapLlar 
afLlmadL:L s{rece 30 saniye 
kadar yanar.

- Harita ve tepe lambasL, herhangi 
bir kapL kontak anahtarLyla afLlLp 
ACC veya LOCK/OFF konumunda 
oldu:unda 20 dakika kadar 
yanLk kalLr.

- KapL, kontak anahtarL ON         
konumunda iken afLldL:Lnda 
tepe lambasL ve harita lambasL 
devamlL olarak yanar.

- B{t{n kapLlar kilitlendi:inde 
veya kontak anahtarL ON          
konumuna getirildi:inde tepe ve 
harita lambasL hemen suner.

- KAPI Modunu kapatmak ifin 
DOOR (2) tuzuna bir kez daha 
basLn (basLlmamLz iken).

DUYURU
KAPI (DOOR) ve KABKN (ROOM) modu 
aynL anda sefilemez.

Un Harita LambalarL:

 (3): (3) :Un harita lambalarLnL 
afmak ifin bu d{:meye basLn.

 (4): (4) :Un harita lambalarLnL 
kapatmak ifin bu d{:meye basLn.

Kf lamba

Tip A

OBDC049058RE
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Tip B

: Lamba hep afLk kalLr.

Bagaj bulme lambasL

Tip A

Tip B

Bagaj (bagaj kapa:L) afLldL:Lnda 
bagaj lambasL yanar.

KKAZ
Bagaj lambasL bagaj (bagaj kapa:L) 
afLk oldu:u s{rece yanar. Sistem 
zarjLnL gereksiz harcamayL unlemek 
ifin bagajL kullandLktan sonra bagajL 
(bagaj kapa:LnL) sLkLca kapatLnLz.

OCDW049082
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Makyaj aynasL lambasL (mevcutsa)

LambayL afmak veya kapamak ifin 
d{:meye basLnLz.

: Bu d{:meye basLldL:Lnda 
lamba yanar.

: Bu d{:meye basLldL:Lnda 
lamba suner.

KKAZ
Makyaj aynasL lambasL
Makyaj aynasL kullanLlmLyorken      
d{:meyi her zaman kapalL konumda 
tutunuz. Lamba afLk iken g{nezlik 
kapatLlLrsa ak{n{n bozalmasLna ya 
da g{nezli:in zarara gurmesine 
neden olabilir.

Torpido guz{ lambasL (mevcutsa)

Torpido guz{ lambasL torpido guz{ 
afLldL:Lnda yanar.

KKAZ
Sistem zarjLnL gereksiz harcamayL 
unlemek ifin torpido guz{n{          
kullandLktan sonra sLkLca kapatLnLz.

OBDC049062RE
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Buz fuz{c{

KKAZ
Arka camLn if y{zeyine yapLztLrLlmLz olan 
rezistans tellerine zarar vermemek ifin 
camlarL silerken kesinlikle sivri aletler ya 
da azLndLrLcL temizleyiciler kullanmayLnLz.

DUYURU
Un camdaki buzu ya da bu:uyu 
gidermek istiyorsanLz, "Un cam buz ve 
bu:u fuz{c{" sayfa: 4-170 bakLnLz.

Arka cam buz fuz{c{

Buz fuz{c{, motor falLzLr durumdayken 
arka camdaki fi:i, bu:uyu ve ince 
buzu temizlemek ifin camL LsLtLr. 

Arka cam rezisdansLnL aktive etmek 
ifin:

L{tfen arka cam rezisdansL         
d{:mesine basLn.
Buz fuz{c{ falLzLrken, arka cam 
buz fuz{c{s{ d{:mesi {zerindeki 
gusterge yanacaktLr.
Arka camda fok kar birikmizse, 
arka cam buz fuz{c{s{n{           
kullanmadan unce arka camL           
fLrfayla temizleyiniz.
Arka cam rezistansL yaklazLk 20 
dakika sonra ya da kontak          
kapatLldL:Lnda otomatik olarak 
kapanacaktLr. Buz fuz{c{y{ devre 
dLzL bLrakmak ifin, arka cam buz 
fuz{c{s{ d{:mesine tekrar basLnLz.

DLz dikiz aynalarL rezistansL              
(mevcutsa)

AracLnLzda dLz dikiz aynalarL rezistansL 
varsa, arka cam rezistansLnL devreye 
soktu:unuzda aynL anda falLzmaya 
bazlayacaktLr.

DUYURU
Arka cam rezistansL aza:Ldaki 
durumlarda kapanabilir.

Vites D  ya da R  konumundayken 
araf hLzL 1 ~ 10 km/s iken ve motor 
sLcaklL:L 25/ C nin altLndayken. E:er 
araf durursa ya da araf hLzL 10 
km/s nin {zerindeyse, arka cam 
rezistansL tekrar afLlLr.

OCDW049301
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Buz fuz{c{

Man{el klima kontrol sistemi (mevcut ise)                                                             
Tip A

Tip B

1. Fan hLzL kontrol d{:mesi
2. SLcaklLk kontrol d{:mesi
3. Klima d{:mesi (mevcut ise)
4. Arka cam rezistans d{:mesi
5. Hava giriz kontrol d{:mesi
6.Mod sefme d{:mesi

KKAZ
FanL kontak anahtarL ON                 
konumundayken kullanmak ak{n{n 
bozalmasLna neden olabilir. [fleyiciyi 
motor falLzLyorken kullanLnLz.

OCDW049317
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IsLtma ve klima

1.Motoru falLztLrLnLz.
2.Mod sefme d{:mesini arzu etti:iniz konumuna getiriniz.

IsLtma ve so:utma etkinli:ini artLrmak ifin;

IsLtma:                        So:utma: 

3. SLcaklLk kontrol d{:mesini arzu etti:iniz konuma getiriniz.
4. Hava giriz kontrol d{:mesini temiz (dLz) hava konumuna alLnLz.
5. Fan hLzL kontrol d{:mesini arzu etti:iniz konuma getiriniz.
6. KlimayL kullanmak istiyorsanLz, klima sistemini (mevcut ise) afLnLz.

OCDW049319
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Buz fuz{c{

Mod sefimi

Mod sefme d{:mesi hava akLmLnLn 
havalandLrma sistemindeki hangi 
konumdan gelece:ini belirler.

Hava akLmL zemine, un gu:se veya 
un cama do:ru yunlendirilebilir.  Y{z, 
Fift kademeli, Zemin, Zemin-Buz 
Fuzme ve Buz fuzme modlarLnL  
temsil etmek {zere bez sembol        
kullanLlmaktadLr.

 Y{z-Seviye (B, D)
Hava akLmL bu konumda bedeninizin 
{st kLsmLna ve y{z{n{ze yunlendiri-
lecektir. AyrLca, havalandLrma kanallarL, 
gelen hava akLmLnLn yun{n{ belirle-
nebilecek zekilde ayarlanabilir.

 Zemin-Seviye (C, E, A, D)
Hava akLmLnLn b{y{k bir kLsmL       
ayaklarLnLza, kalan kLsmL ise un cam 
ve yan cam bu:u fuz{c{ kanallarLna 
yunlendirilir. 

 Zemin/Bu:u fuzme-Seviye 
(A,C, D, E)
Hava akLmLnLn b{y{k bir kLsmL 
zemine ve un cam bu:u fuz{c{ 
kanallarLna, kalan kLsmL ise yan cam 
bu:u fuz{c{ kanallarLna yunlendirilir. 

 Buz fuzme-Seviye (A,D)
 Hava akLmLnLn b{y{k bir kLsmL un 
cam bu:u fuz{c{ kanallarLna, kalan 
kLsmL ise yan cam bu:u fuz{c{ 
kanallarLna yunlendirilir.

Gusterge paneli havalandLrma 
kanallarL

HavalandLrma kanalL, ayar d{:mesi 
kullanLlarak ba:LmsLz olarak afLlLp 
kapanabilir. HavalandLrma kanalLnL 
kapatmak ifin d{:meyi tamamen 
sola feviriniz.
AyrLca, havalandLrma kanalL kontrol 
kollarLnL zekilde gusterildi:i gibi        
kullanarak, bu kanallardan gelen 
havanLn fLkLz yun{n{ ayarlayabilirsiniz.

OCDW049320
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SLcaklLk kontrol{

SLcaklLk kontrol d{:mesi, havalandLrma 
sisteminden gelen hava akLmLnLn 
sLcaklL:LnL ayarlamanLza olanak tanLr.

Yolcu kLsmLndaki sLcaklL:L de:iztirmek 
istedi:inizde, sLcaklL:L artLrmak ifin 
d{:meyi sa:, d{z{rmek ifinse        
d{:meyi sol tarafa feviriniz.

Hava giriz kontrol{

Hava girizi kontrol{, if hava ya da 
temiz (dLz) hava konumunu sefmek 
ifin kullanLlLr.

Hava giriz kontrol{ konumunu 
de:iztirmek ifin:

Kontrol tuzuna basLnLz.

Sirk{lasyon (Kf hava) konumu
Sirk{lasyon konumu         
sefildi:inde, kabindeki 
hava sisteme geri alLnacak 

ve sefilen fonksiyona uygun olarak 
LsLtLlacak ya da so:utulacaktLr.

Temiz (dLz) hava konumu
Bu konumda, hava dLzarLdan 
alLnacak ve sefilen             
fonksiyona uygun olarak 

LsLtLlacak ya da so:utulacaktLr.

DUYURU
IsLtLcLnLn uzun s{re boyunca sirk{lasyon 
konumunda (klima devrede de:ilken) 
kullanLlmasL un ve yan camlarda 
bu:ulanmaya ve kabindeki havanLn 
a:LrlazmasLna neden olabilir. 
AyrLca klimanLn uzun s{re sirk{lasyon 
konumunda falLztLrLlmasL kabindeki 
havanLn azLrL derecede kurumasLna yol 
afacaktLr.

OCDW049322
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Buz fuz{c{

UYARI
KlimanLn s{rekli if hava konumunda 
falLztLrLlmasL kabindeki nem oranLnLn 
artmasLna neden olarak camlarLn 
bu:ulanmasLna ve gur{z alanLnLzLn 
kapanmasLna yol afabilir.
Klima veya LsLtma sistemi afLk 
haldeyken arafta uyumayLnLz. 
Aksi takdirde, oksijen oranLndaki ve/
veya v{cut sLcaklL:Lndaki d{z{z 
nedeniyle ciddi sa:lLk sorunlarL hatta 
hayati riskle karzL karzLya          
kalabilirsiniz.
KlimanLn s{rekli if hava konumunda 
falLztLrLlmasL uyuzukluk ve uykuya 
neden olup direksiyon hakimiyetinin 
yitirilmesine yol afabilir. Hareket 
halindeyken, hava giriz kontrol        
d{:mesini m{mk{n oldu:unca temiz 
(dLz) hava konumunda tutmaya uzen 
gusteriniz. 

Fan hLzL kontrol{

FanLn falLzmasL ifin kontak anahtarLnLn 
ON (AFIK) konumunda olmasL gerekir.

Fan hLzL kontrol d{:mesi, havalandLrma 
sisteminden gelen hava akLmLnLn hLzLnL 
ayarlamanLza olanak tanLr.

Fan hLzLnL artLrmak ifin d{:meyi 
sa: tarafa, azaltmak ifin ise sol 
tarafa feviriniz.

FanlarL kapatmak ifin

FanlarL kapatmak ifin:
Fan hLzL kontrol d{:mesini "0" 
konumuna alLnLz.,

Klima (A/C)

OCDW049324
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Klima sistemini afmak ifin A/C 
(klima) d{:mesine basLnLz (gusterge 
lambasL yanacaktLr).

Klima sistemini kapatmak ifin A/C 
d{:mesine tekrar basLnLz.

Sistemin falLzmasL

HavalandLrma
1.Modu do:ru konuma ayarlayLnLz. 

 m{mk{nd{r.

2. Hava giriz kontrol d{:mesini 
temiz (dLz) hava konumuna alLnLz.

3. SLcaklLk kontrol d{:mesini arzu 
etti:iniz konuma getiriniz.

4. Fan hLzL kontrol d{:mesini arzu 
etti:iniz konuma getiriniz.

IsLtma sistemi
1.Modu do:ru konuma ayarlayLnLz. 

 m{mk{nd{r.

2. Hava giriz kontrol d{:mesini 
temiz (dLz) hava konumuna alLnLz.

3. SLcaklLk kontrol d{:mesini arzu 
etti:iniz konuma getiriniz.

4. Fan hLzL kontrol d{:mesini arzu 
etti:iniz konuma getiriniz.

5. Havadaki nemin alLnmasLnL             
istiyorsanLz, klima sistemini   
(mevcut ise) afLnLz.

E:er  un cam bu:ulanLyorsa, 
mod sefme d{:mesini konumuna 
alLnLz. 

FalLztLrmayla Klgili KpuflarL
HavalandLrma sistemi kanallarL  
vasLtasLyla aracLnLza toz veya kut{ 
kokularLn girmesini istemiyorsanLz, 
gefici olarak hava giriz kontrol      
d{:mesinin sirk{lasyon (if hava) 
konumuna ayarlayLnLz. AracLn        
ifindeki havayL temiz tutmak ifin, 
kontrol d{:mesinin tekrar temiz 
hava konumuna getirmeyi         
unutmayLnLz. AracLn ifindeki havanLn 
temiz olmasL s{r{c{n{n dikkatli ve 
rahat olmasLna yardLmcL olur.
IsLtma/so:utma sistemi ifin 
gerekli olan hava, un camLn hemen 
un{ndeki Lzgaralardan alLnLr. . Bu Lzga-
ralarLn, yaprak, kar, buz veya di:er 
birtakLm nesneler nedeniyle tLkanma-
masLna dikkat ediniz.
Un camLn bu:ulanmasLnL engellemek 
ifin, hava giriz kumanda d{:mesini 
temiz hava konumuna fan hLzLnL da 
arzu etti:iniz konuma ayarlayLnLz, 
klima sistemini afLnLz ve sLcaklLk 
kumanda d{:mesini istedi:iniz 
sLcaklL:a getiriniz.



AracLnLzLn uzellikleri
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Buz fuz{c{

Klima

Kia Klima Sistemleri fevre dostu 
so:utucu* ile doldurulmuztur.
1.Motoru falLztLrLnLz. Klima (A/C) 

d{:mesine basLnLz.
2.Mod sefme d{:mesini (       ) 

konumuna getiriniz.  m{mk{nd{r.
3. Hava giriz kontrol d{:mesini dLz 

hava veya sirk{lasyon konumuna 
alLnLz.

4. Fan hLzL kontrol d{:mesini ve 
sLcaklLk kontrol d{:mesini en  y{k-
sek seviyede konfor sa:layacak 
zekilde ayarlayLnLz.

* :[retim zamanLnda {lkenizdeki 
d{zenlemelere gure aracLnLzda R-
134a veya R-1234yf bulunur. 
Kaput altLndaki etiketten aracLnLza 
hangi klima so:utucusunun uygu-
landL:LnL u:renebilirsiniz. "So:u-
tucu etiketi (if equipped)" sayfa: 
9-19 bul{m{ne bakLn.

KKAZ
So:utucu sistemine do:ru ve 
g{venli falLzma ifin yalnLzca e:i-
timli ve yetkili teknisyenler tara-
fLndan bakLm yapLlmalLdLr.
So:utucu sistem iyi havalandLrL-
lan bir yerde bakLma alLnmalLdLr.
Klima buharlaztLrLcLsL (so:utma 
kum{r{) asla hasarlL veya kullanLl-
mLz bir araftan suk{lenle de:izti-
rilmemeli veya tamir edilmemeli 
ve de:iztirilen MAC buharlaztLrLcL-
larL SAE standartlarL J2842'ye 

uyumlu olarak orijinal (ve etiketli) 
olmalLdLr.

DUYURU
SLcak havalarda klima afLk 
durumda yokuz yukarL fLkarken ya 
da sLkLzLk trafikte seyrederken 
hararet gustergesini yakLndan 
takip ediniz.  Klima sisteminin 
falLzmasL motorun hararet        
yapmasLna neden olabilir. Hararet 
gustergesi motor so:utma suyu 
sLcaklL:LnLn fok arttL:LnL gusteriyorsa 
havalandLrma fanLnL kullanmaya 
devam edebilirsiniz fakat klima 
sisteminin kapatLlmasL gerekir.
Nemli havalarda cam afLldL:Lnda, 
klima aracLn ifinde su damlacLklarL 
oluzmasLna neden olabilir. Bu su 
damlacLklarLnLn fazlalazmasL elektrik 
sistemine zarar verebilece:inden, 
klimayL kullanLrken camlarLn kapalL 
olmasLna dikkat ediniz.

Klima sisteminin kullanLmLyla ilgili 
tavsiyeler

SLcak havalarda, araf do:rudan 
g{nez LzL:L altLnda kalacak zekilde 
park edilmizse, aracLn ifindeki 
sLcak havayL fLkarmak ifin camlarL 
kLsa bir s{re afLk tutunuz.
Ya:LzlL veya nemli g{nlerde camlarLn 
if kLsmLnda bu:u oluzumunu 
azaltmak ifin, klima sistemini       
kullanarak kabin ifindeki nem oranLnL 
d{z{r{n{z.
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Klima devredeyken, klima            
kompresur{n{n falLzmasLna ba:lL 
olarak motor devrinde ufak bir 
de:izim meydana geldi:ini            
hissedebilirsiniz. Bu, sistemin 
falLzma uzelliklerinden kaynaklanan 
normal bir durumdur.
Sistemden maksimum performans 
alabilmek ifin, klima sistemini her 
ay en az birkaf dakika s{reyle 
falLztLrLnLz.
Klima sistemini kullanLrken yolcu 
tarafLnda zeminde su damlacLklarL 
(hatta k{f{k bir su birikintisi) 
oluztu:unu gurebilirsiniz. Bu,         
sistemin falLzma uzelliklerinden 
kaynaklanan normal bir durumdur.
Klima sisteminin sirk{lasyon (if 
hava) konumunda falLztLrLlmasL 
maksimum so:utma elde edilmesini 
sa:lar fakat sistem uzun s{re bu 
zekilde kullanLldL:Lnda, kabindeki 
hava a:Lrlazabilir.
So:utma izlemi esnasLnda, zaman 
zaman ani so:uma ve emilen 
havanLn nemli olmasL nedeniyle 
nemli hava akLmL hissedebilirsiniz. 
Bu, sistemin falLzma uzelliklerinden 
kaynaklanan normal bir durumdur.

Klima kontrol{ hava filtresi              
(mevcut ise)

A: DLz hava

B: Sirk{lasyon (if hava)

C: Klima kontrol{ hava filtresi

D: Fan ([fleyici)

E: BuharlaztLrLcL h{cresi

F: IsLtLcL h{cresi

Torpido guz{n{n arka tarafLna          
yerleztirilmiz olan klima kontrol{ 
hava filtresi LsLtma ve klima sistemleri 
vasLtasLyla araca dLzarLdan gelen toz 
ve di:er kirleri tutar.

DLzarLdan gelen toz ve kirler uzun bir 
s{re filtrede birikirse, hava kanallarLndan 
gelen hava akLzL azalabilir ve dLz 
(temiz) hava konumu sefilmiz olsa 
bile un camLn if tarafLnda nem          
oluzmasLna neden olabilir.  Buyle bir 
durumla karzL karzLya kalLrsanLz, klima 
kontrol{ hava filtresini profesyonel bir 
atulyede de:iztirtiniz. Kia, yetkili bir 
Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.

ODEEV068230NR
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Buz fuz{c{

DUYURU
Filtreyi BakLm ProgramL'na uygun 
olarak de:iztiriniz. AracLn tozlu ve 
engebeli zemin gibi zorlu kozullar 
altLnda kullanLlmasL durumunda 
filtrenin daha sLk kontrol edilmesi 
ve de:iztirilmesi gerekir.
Hava akLz oranL aniden d{zt{:{nde 
sistemi profesyonel bir atulyede 
kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.

Klima So:utma gazL etiketi

A Tipi Urnek

B Tipi Urnek

* AracLnLzdaki klima so:utucusu     
etiketi zekilde gusterilenden farklL 
olabilir.

Klima so:utucu gaz etiketindeki 
sembol ve uzellikler aza:Ldaki 
anlamlara gelmektedir :
1. So:utucunun sLnLfL
2. So:utucu miktarL
3. Kompresur ya:LnLn sLnLfL
4. Dikkat
5. YanLcL so:utucu akLzkan
6. Klima sisteminin servisinin         

yapLlmasL ifin kayLtlL teknisyen 
gerekir

7. Servis el kitabL

Kaput altLndaki etiketten aracLnLza 
hangi klima so:utucusunun          
uygulandL:LnL u:renebilirsiniz.

* So:utucu Etiketi (mevcut ise) 
sayfa 9-19 bakLnLz.

OCDW069042
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KlimanLn so:utucu gazLnLn ve   
kompresur ya:LnLn kontrol edilmesi

So:utucu gaz miktarLnLn az olmasL 
durumunda, klimanLn performansL 
d{z{k olacaktLr. So:utma gazLnLn fok 
olmasL da klima {zerinde olumsuz 
bir etkiye sahiptir.

DolayLsLyla, klimada bir sorun tespit 
edildi:inde, sisteminizi yetkili bir 
atulyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini ziyaret  
etmenizi tavsiye  eder.

UYARI
R-134a* bulunan araflar

 So:utucu gazL fok y{ksek 
basLnflL oldu:u ifin, klima sisteminin 
bakLmL yalnLzca e:itimli ve yetkili 
teknisyenler tarafLndan yapLlmalLdLr. 
Do:ru tip ve miktardaki ya:Ln ve 
so:utucunun kullanLlmasL unemlidir.
Aksi takdirde araca ve kiziye zarar 
verebilir.

UYARI
R-1234yf* bulunan araflar

 So:utucu bir miktar yanLcL ve 

y{ksek basLnflL falLztL:L ifin, klima 
sisteminin e:itimli ve yetkili            
teknisyenlerce bakLma alLnmasL  
unerilir. (SAE J2845'e bakLn)
Do:ru tip ve miktardaki ya:Ln ve 
so:utucunun kullanLlmasL unemlidir. 
T{m so:utucular uygun ekipmanla 

yeniden talep edilmelidir. So:utucu 
akLzkanlarLn do:rudan atmosfere 
verilmesi bireylere ve fevreye zararlLdLr. 
Bu uyarLlara dikkat edilmemesi ciddi 
yaralanmalara sebep olabilir.

* : [retim zamanLnda {lkenizdeki 
d{zenlemelere gure aracLnLzda       
R-134a veya R-1234yf bulunur. 
Kaput altLndaki etiketten aracLnLza 
hangi klima so:utucusunun            
uygulandL:LnL u:renebilirsiniz. 
So:utucu Etiketi (mevcut ise) 
sayfa 9-19 bakLnLz.

KKAZ
AC OnarLmL
Do:ru tip ve miktardaki ya:Ln ve 
so:utucunun kullanLlmasL unemlidir, 
aksi takdirde aracLnLza zarar gelebilir. 
Oluzabilecek zararL unlemek ifin aracL-
nLzda bulunan klima sistemi sadece 
e:itimli ve sertifikalL teknisyenler 
tarafLndan kontrol edilmelidir.



AracLnLzLn uzellikleri
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Buz fuz{c{

Otomatik klima kontrol sistemi (mevcut ise)

1. S{r{c{ tarafL sLcaklLk kontrol d{:mesi
2. AUTO (otomatik kontrol) d{:mesi
3. Un cam buz fuz{c{ d{:mesi
4. Arka cam rezistans d{:mesi
5. Klima d{:mesi
6. Hava giriz kontrol d{:mesi
7. Fan OFF (kapalL) d{:mesi
8. Fan hLzL kontrol d{:mesi
9.Mod sefme d{:mesi
10.Yolcu tarafL sLcaklLk kontrol d{:mesi
11.SYNC (SENKRON tuzu)

KKAZ
FanL kontak anahtarL ON konumundayken 
kullanmak ak{n{n bozalmasLna neden 
olabilir. [fleyiciyi motor falLzLyorken 
kullanLnLz.

OCDW049300
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Otomatik LsLtma ve klima sistemi

1. AUTO (OTOMATKK) d{:mesine 
basLnLz. Klima modlarL, fan hLzL, 
hava girizi ve klima sLcaklLk            
ayarlarLna gure otomatik olarak 
kontrol edilir.

2. SLcaklLk kontrol d{:mesini arzu 
etti:iniz sLcaklL:a getiriniz.

DUYURU
Otomatik falLzmayL kapalL konuma 
getirmek ifin aza:Ldaki d{:me ya 
da kollardan birini kullanLnLz:
- Mod sefme d{:mesi
- Klima d{:mesi
- Un cam buz fuz{c{ d{:mesi (Un 

cam buz fuz{c{ fonksiyonunu 
iptal etmek ifin d{:meye bir 
kez daha basLn.  Bilgi ekranLnda 
bir kez daha AUTO  izareti 
yanacaktLr.)

- Hava giriz kontrol d{:mesi
- Fan hLzL kontrol d{:mesi
Di:er fonksiyonlar otomatik        
olarak falLzLrken sefilen fonksiyon 
manuel olarak kontrol edilebilir. 
RahatLnLz ifin ve klimanLn etkinli:ini 
arttLrmak ifin OTOMATKK (AUTO) 
d{:mesi kullanLn ve sLcaklL:L 
23/C'ye ayarlayLn.

OCDW049302
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DUYURU
IsLtma ve so:utma sisteminin en 
y{ksek performansta falLzmasLnL 
sa:lamak ifin gusterge panelinde 
bulunan sensur{n {zerini hifbir 
zekilde urtmeyiniz.

Manuel LsLtma ve klima sistemi

AUTO (OTOMATKK) dLzLndaki d{:meleri 
kullanarak LsLtma ve so:utma        
sistemini elle ayarlayabilirsiniz. Bu 
durumda, sistem d{:melerin kullanLm 
sLrasLna uygun bir zekilde falLzacaktLr.

Otomatik falLzma fonksiyonu       
devredeyken AUTO haricinde bir 
d{:meye basLldL:Lnda (veya bir d{:me 
fevrildi:inde), sefilmemiz fonksiyonlar 
otomatik olarak kontrol edilecektir. 
1. Motoru falLztLrLnLz.
2.Mod sefme d{:mesini arzu           

etti:iniz konumuna getiriniz.
IsLtma ve so:utma etkinli:ini 
artLrmak ifin:

IsLtma: 

So:utma: 

3. SLcaklLk kontrol d{:mesini arzu 
etti:iniz konuma getiriniz.

4. Fan hLzL kontrol d{:mesini arzu 
etti:iniz konuma getiriniz.

5. E:er havalandLrma kullanLlmak 
isteniyorsa, klima sistemini afLnLz.

Sistemi tam otomatik falLzmaya 
almak ifin AUTO d{:mesine basLnLz.

Mod sefimi

Mod sefme d{:mesi hava akLmLnLn 
havalandLrma sistemindeki hangi 
konumdan gelece:ini belirler.

Y{z, zemin ve/veya buz fuzme mod 
d{:melerini kullanarak de:izik modlarL 
sefebilirsiniz. D{:meye bir kez 
basLnca, ilgili d{:me yanacak ve 
d{:meye tekrar basLnca d{:me 
kapanacaktLr.

 Y{z-Seviye (B, D)

Hava akLmL bu konumda bedeninizin {st 
kLsmLna ve y{z{n{ze yunlendirilecektir. 
AyrLca, havalandLrma kanallarL, gelen 
hava akLmLnLn yun{n{ belirlenebilecek 
zekilde ayarlanabilir.

 Zemin-Seviye (C, E, A, D)

Hava akLzLnLn b{y{k kLsmL zemine 
yunlendirilecektir.

OCDW049327
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 Zemin/Bu:u fuzme-Seviye 
(A,C, D, E)

Hava akLmLnLn b{y{k bir kLsmL 
zemine ve un cam bu:u fuz{c{ 
kanallarLna, kalan kLsmL ise yan cam 
bu:u fuz{c{ kanallarLna yunlendirilir. 

 Buz fuzme-Seviye (A,D)

Hava akLzLnLn b{y{k kLsmL un cama 
yunlendirilecektir .

Bu:u fuzme modu

Buz fuzme modunu sefti:inizde, 
aza:Ldaki sistem ayarlarL otomatik 
olarak yapLlacaktLr;

klima sistemi falLzacak,
Fan hLzL en y{ksek konuma        
ayarlanacaktLr.

Buz fuzme modunu kapatmak ifin, 
mod d{:mesine ya da buz fuzme 
d{:mesine ya da AUTO (OTOMATKK) 
d{:mesine tekrar basLnLz.

Gusterge paneli havalandLrma 
kanallarL

HavalandLrma kanalL, yatay ayar 
d{:mesi kullanLlarak ba:LmsLz olarak 
afLlLp kapanabilir. HavalandLrma 
kanalLnL kapatmak ifin d{:meyi 
tamamen sola feviriniz. HavalandLrma 
kanalLnL afmak ifin d{:meyi istedi:iniz 
konuma gelene dek yukarL feviriniz.
HavalandLrma kanalL kontrol kollarLnL 
zekilde gusterildi:i gibi kullanarak, 
bu kanallardan gelen havanLn fLkLz 
yun{n{ ayarlayabilirsiniz.

SLcaklLk kontrol{
OCDW049306
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D{:meyi tamamen sa: tarafa fevir-
di:inizde, sLcaklLk en y{ksek seviyeye 
(HI) fLkacaktLr.

D{:meyi tamamen sol tarafa fevir-
di:inizde, sLcaklLk en d{z{k seviyeye 
(Lo) d{zecektir.

Kolu fevirirken, sLcaklLk 0.5/C/1/F          
aralL:Lnda artacak veya azalacaktLr. En 
d{z{k sLcaklLk seviyesine ayarlandL:Lnda, 
klima s{rekli olarak falLzacaktLr.

S{r{c{ ve yolcu tarafL sLcaklLklarLnLn 
ezit olarak ayarlanmasL

S{r{c{ ve yolcu tarafL sLcaklLklarLnL 
ezitlemek ifin SYNC  d{:mesine 
basLnLz.
Yolcu tarafLnLn sLcaklL:L s{r{c{ 
tarafLnLn sLcaklL:Lyla ezit olacak 
zekilde ayarlanacaktLr.
S{r{c{ tarafL sLcaklLk kontrol d{:-
mesini feviriniz.
S{r{c{ ve yolcu tarafL sLcaklLklarL 
ezit seviyeye ayarlanacaktLr.

S{r{c{ ve yolcu tarafL sLcaklLklarLnLn 
ayrL ayrL ayarlanmasL

S{r{c{ ve yolcu tarafL sLcaklLklarLnL 
ayrL olarak ayarlamak ifin SYNC  
d{:mesine tekrar basLnLz. Tuz 
sunecektir.
S{r{c{ tarafL sLcaklL:LnL ayarlamak 
ifin s{r{c{ tarafL sLcaklLk               
kontrol{n{ falLztLrLn.
Yolcu tarafL sLcaklL:LnL ayarlamak 
ifin yolcu tarafL sLcaklLk kontrol{n{ 
falLztLrLn.

SLcaklLk birimlerinin dun{zt{r{lmesi

SLcaklLk modunu Santigrat ile           
Fahrenhayt arasLnda aza:Ldaki 
zekilde de:iztirilebilir:

 OFF d{:mesi basLlLyken, "AUTO" 
d{:mesine 3 saniye veya daha uzun 
bir s{re basLnLz.

Gusterge Santigrat'tan Fahrenhayt'a 
veya Fahrenhayt'tan Santigrat'a 
de:izecektir.

Ak{ ba:lantLsL kesildi:inde ya da ak{ 
bozaldL:Lnda, sLcaklLk birimi Santigrat 
(C) olarak ayarlanacaktLr.

OCDW049309
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Hava giriz kontrol{

Bu sirk{lasyon (hava) konumunu 
sefmek ifin kullanLlLr.

Hava giriz kontrol{ konumunu 
de:iztirmek ifin:

Kontrol tuzuna basLnLz.

Sirk{lasyon (Kf hava) konumu
Sirk{lasyon konumu         
sefildi:inde, kabindeki 
hava sisteme geri alLnacak 

ve sefilen fonksiyona uygun olarak 
LsLtLlacak ya da so:utulacaktLr.

DUYURU
IsLtLcLnLn uzun s{re boyunca sirk{lasyon 
konumunda (klima devrede de:ilken) 
kullanLlmasL un ve yan camlarda 
bu:ulanmaya ve kabindeki havanLn 
a:LrlazmasLna neden olabilir. 
AyrLca klimanLn uzun s{re sirk{lasyon 
konumunda falLztLrLlmasL kabindeki 
havanLn azLrL derecede kurumasLna 
yol afacaktLr.

UYARI
KlimanLn s{rekli sirk{lasyon   
konumunda falLztLrLlmasL, kabindeki 
nem oranLnLn artmasLna neden 
olarak camlarLn bu:ulanmasLna ve 
gur{z alanLnLzLn kapanmasLna yol 
afabilir.
Klima veya LsLtma sistemi afLk 
haldeyken arafta uyumayLnLz. 
Aksi takdirde, oksijen oranLndaki 
ve/veya v{cut sLcaklL:Lndaki d{z{z 
nedeniyle ciddi sa:lLk sorunlarL 
hatta hayati riskle karzL karzLya 
kalabilirsiniz.
KlimanLn s{rekli sirk{lasyon   
konumunda falLztLrLlmasL uyuzukluk 
ve uykuya neden olup direksiyon 
hakimiyetinin yitirilmesine yol 
afabilir.
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Fan hLzL kontrol{

Fan hLzL kontrol d{:mesini kullanarak 
fan hLzLnL arzu etti:iniz zekilde  
ayarlayabilirsiniz.

Fan hLzL artLrLldLkfa sistemde dolazan 
hava akLmL kuvvetlenir.

OFF (KAPALI) d{:mesine basarak 
fanL kapatabilirsiniz.

Klima (A/C)

Klima sistemini afmak ifin A/C 
(klima) d{:mesine basLnLz         
(gusterge lambasL yanacaktLr).
Klima sistemini kapatmak ifin A/C 
d{:mesine tekrar basLnLz.

OFF (KAPALI) modu

Klima kontrol sistemini kapatmak 
ifin "OFF" d{:mesine basLnLz.
Ancak, kontak afLk oldu:u s{rece 
mod sefimi ve havalandLrma         
d{:melerini kullanabilirsiniz.

Sistemin falLzmasL

HavalandLrma
1.Mod sefme d{:mesini (       ) 

konumuna getiriniz. 
2. SLcaklLk kontrol d{:mesini arzu 

etti:iniz konuma getiriniz.
3. Fan hLzL kontrol d{:mesini arzu 

etti:iniz konuma getiriniz.

IsLtma sistemi
1.Mod sefme d{:mesini (           ) 

konumuna getiriniz. 
2. SLcaklLk kontrol d{:mesini arzu 

etti:iniz konuma getiriniz.
3. Fan hLzL kontrol d{:mesini arzu 

etti:iniz konuma getiriniz.
4. Havadaki nemin alLnmasLnL isti-

yorsanLz, klima sistemini (mevcut 
ise) afLnLz.

OCDW049311
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E:er  Un cam bu:ulanLyorsa, 
mod sefme d{:mesini               
konumuna alLnLz. 

FalLztLrmayla Klgili KpuflarL
HavalandLrma sistemi kanallarL 
vasLtasLyla aracLnLza toz veya kut{ 
kokularLn girmesini istemiyorsanLz, 
gefici olarak hava giriz kontrol 
d{:mesinin sirk{lasyon (if hava) 
konumuna ayarlayLnLz. AracLn  
ifindeki havayL temiz tutmak ifin, 
kontrol d{:mesinin tekrar temiz 
hava konumuna getirmeyi unut-
mayLnLz. AracLn ifindeki havanLn 
temiz olmasL s{r{c{n{n dikkatli ve 
rahat olmasLna yardLmcL olur.
IsLtma/so:utma sistemi ifin 
gerekli olan hava, un camLn hemen 
un{ndeki Lzgaralardan alLnLr. . Bu 
LzgaralarLn, yaprak, kar, buz veya 
di:er birtakLm nesneler nedeniyle 
tLkanmamasLna dikkat ediniz.
Un camLn bu:ulanmasLnL engellemek 
ifin, hava giriz kumanda d{:me-
sini temiz hava konumuna fan 
hLzLnL da arzu etti:iniz konuma 
ayarlayLnLz, klima sistemini afLnLz 
ve sLcaklLk kumanda d{:mesini 
istedi:iniz sLcaklL:a getiriniz.

Klima

Kia Klima Sistemleri fevre dostu 
so:utucu* ile doldurulmuztur.
1. Motoru falLztLrLnLz. Klima (A/C) 

d{:mesine basLnLz.
2. Modu do:ru         konuma           

ayarlayLnLz. 
3. Hava giriz kontrol d{:mesini dLz 

hava veya sirk{lasyon konumuna 
alLnLz.

4. Fan hLzL kontrol d{:mesini ve 
sLcaklLk kontrol d{:mesini en   
y{ksek seviyede konfor sa:layacak 
zekilde ayarlayLnLz.

* : [retim zamanLnda {lkenizdeki 
d{zenlemelere gure aracLnLzda    
R-134a veya R-1234yf bulunur. 
Kaput altLndaki etiketten aracLnLza 
hangi klima so:utucusunun       
uygulandL:LnL u:renebilirsiniz. 
So:utucu etiketi (mevcut ise) 
sayfa :9-19 bul{m{ne bakLnLz.
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KKAZ
So:utucu sistemine do:ru ve 
g{venli falLzma ifin yalnLzca e:itimli 
ve yetkili teknisyenler tarafLndan 
bakLm yapLlmalLdLr.
So:utucu sistem iyi havalandLrLlan 
bir yerde bakLma alLnmalLdLr.
Klima buharlaztLrLcLsL (so:utma 
kum{r{) asla hasarlL veya kullanLlmLz 
bir araftan suk{lenle de:iztirilmemeli 
veya tamir edilmemeli ve de:iztirilen 
MAC buharlaztLrLcLlarL SAE            
standartlarL J2842'ye uyumlu olarak 
orijinal (ve etiketli) olmalLdLr.

DUYURU
SLcak havalarda klima afLk 
durumda yokuz yukarL fLkarken ya 
da sLkLzLk trafikte seyrederken 
hararet gustergesini yakLndan 
takip ediniz.  Klima sisteminin 
falLzmasL motorun hararet         
yapmasLna neden olabilir. Hararet 
gustergesi motor so:utma suyu 
sLcaklL:LnLn fok arttL:LnL                  
gusteriyorsa havalandLrma fanLnL 
kullanmaya devam edebilirsiniz 
fakat klima sisteminin kapatLlmasL 
gerekir.
Nemli havalarda cam afLldL:Lnda, 
klima aracLn ifinde su damlacLklarL 
oluzmasLna neden olabilir. Bu su 
damlacLklarLnLn fazlalazmasL 
elektrik sistemine zarar                  

verebilece:inden, klimayL kullanLrken 
camlarLn kapalL olmasLna dikkat ediniz.

Klima sisteminin kullanLmLyla ilgili 
tavsiyeler

SLcak havalarda, araf do:rudan 
g{nez LzL:L altLnda kalacak zekilde 
park edilmizse, aracLn ifindeki 
sLcak havayL fLkarmak ifin camlarL 
kLsa bir s{re afLk tutunuz.
Ya:LzlL veya nemli g{nlerde         
camlarLn if kLsmLnda bu:u oluzumunu 
azaltmak ifin, klima sistemini         
kullanarak kabin ifindeki nem  
oranLnL d{z{r{n{z.
Klima devredeyken, klima                
kompresur{n{n falLzmasLna ba:lL ola-
rak motor devrinde ufak bir de:izim 
meydana geldi:ini hissedebilirsiniz. 
Bu, sistemin falLzma uzelliklerinden 
kaynaklanan normal bir durumdur.
Sistemden maksimum performans 
alabilmek ifin, klima sistemini her ay 
en az birkaf dakika s{reyle falLztLrLnLz.
Klima sistemini kullanLrken yolcu 
tarafLnda zeminde su damlacLklarL 
(hatta k{f{k bir su birikintisi) oluztu:unu 
gurebilirsiniz. Bu, sistemin falLzma 
uzelliklerinden kaynaklanan normal bir 
durumdur.
Klima sisteminin sirk{lasyon (if hava) 
konumunda falLztLrLlmasL maksimum 
so:utma elde edilmesini sa:lar fakat 
sistem uzun s{re bu zekilde  kulla-
nLldL:Lnda, kabindeki hava a:Lrlazabilir.
So:utma izlemi esnasLnda, zaman 
zaman ani so:uma ve emilen 
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havanLn nemli olmasL nedeniyle 
nemli hava akLmL hissedebilirsiniz. 
Bu, sistemin falLzma uzelliklerinden 
kaynaklanan normal bir durumdur.

Klima kontrol{ hava filtresi            
(mevcut ise)

A: DLz hava

B: Sirk{lasyon (if hava)

C: Klima kontrol{ hava filtresi

D: Fan ([fleyici)

E: BuharlaztLrLcL h{cresi

F: IsLtLcL h{cresi

Torpido guz{n{n arka tarafLna        
yerleztirilmiz olan klima kontrol{ 
hava filtresi LsLtma ve klima sistemleri 
vasLtasLyla araca dLzarLdan gelen toz 
ve di:er kirleri tutar.

DLzarLdan gelen toz ve kirler uzun bir 
s{re filtrede birikirse, hava kanallarLndan 
gelen hava akLzL azalabilir ve dLz 
(temiz) hava konumu sefilmiz olsa 
bile un camLn if tarafLnda nem          
oluzmasLna neden olabilir.  Buyle bir 

durumla karzL karzLya kalLrsanLz, klima 
kontrol{ hava filtresini profesyonel 
bir atulyede de:iztirtiniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini ziyaret  
etmenizi tavsiye  eder.

DUYURU
Filtreyi BakLm ProgramL'na uygun 
olarak de:iztiriniz.
AracLn tozlu ve engebeli zemin gibi 
zorlu kozullar altLnda kullanLlmasL 
durumunda filtrenin daha sLk 
kontrol edilmesi ve de:iztirilmesi 
gerekir.
Hava akLz oranL aniden d{zt{:{nde 
sistemi profesyonel bir atulyede 
kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.
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Klima So:utma gazL etiketi

A Tipi Urnek

B Tipi Urnek

* AracLnLzdaki klima so:utucusu    
etiketi zekilde gusterilenden farklL 
olabilir.

Klima so:utucu gaz etiketindeki 
sembol ve uzellikler aza:Ldaki 
anlamlara gelmektedir :
1. So:utucunun sLnLfL
2. So:utucu miktarL
3. Kompresur ya:LnLn sLnLfL
4. Dikkat
5. YanLcL so:utucu akLzkan

6. Klima sisteminin servisinin yapLlmasL 
ifin kayLtlL teknisyen gerekir

7. Servis el kitabL

Kaput altLndaki etiketten aracLnLza 
hangi klima so:utucusunun         
uygulandL:LnL u:renebilirsiniz. 

* So:utucu etiketi (mevcut ise)  
sayfa :9-19 bul{m{ne bakLn.

KlimanLn so:utucu gazLnLn ve        
kompresur ya:LnLn kontrol edilmesi

So:utucu gaz miktarLnLn az olmasL 
durumunda, klimanLn performansL 
d{z{k olacaktLr. So:utma gazLnLn fok 
olmasL da klima {zerinde olumsuz 
bir etkiye sahiptir.

DolayLsLyla, klimada bir sorun tespit 
edildi:inde, sisteminizi yetkili bir 
atulyede kontrol ettiriniz.

Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

OCDW069042
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UYARI
R-134a* bulunan araflar

 So:utucu gazL fok y{ksek 

basLnflL oldu:u ifin, klima sisteminin 
bakLmL yalnLzca e:itimli ve yetkili 
teknisyenler tarafLndan yapLlmalLdLr. 
Do:ru tip ve miktardaki ya:Ln ve 
so:utucunun kullanLlmasL unemlidir.
Aksi takdirde araca ve kiziye zarar 
verebilir.

UYARI
R-1234yf* bulunan araflar

 So:utucu bir miktar yanLcL ve 

y{ksek basLnflL falLztL:L ifin, klima 
sisteminin e:itimli ve yetkili             
teknisyenlerce bakLma alLnmasL unerilir. 
(SAE J2845 e bakLn) Do:ru tip ve 
miktardaki ya:Ln ve so:utucunun 
kullanLlmasL unemlidir. T{m so:utucular 
uygun ekipmanla yeniden talep  
edilmelidir. So:utucu akLzkanlarLn 
do:rudan atmosfere verilmesi 
bireylere ve fevreye zararlLdLr. Bu 
uyarLlara dikkat edilmemesi ciddi 
yaralanmalara sebep olabilir.

* : [retim zamanLnda {lkenizdeki 
d{zenlemelere gure aracLnLzda     
R-134a veya R-1234yf bulunur. 
Kaput altLndaki etiketten aracLnLza 
hangi klima so:utucusunun           
uygulandL:LnL u:renebilirsiniz. 
So:utucu etiketi (mevcut ise)  
sayfa : 9-19 bul{m{ne bakLn.

KKAZ
AC OnarLmL
Do:ru tip ve miktardaki ya:Ln ve 
so:utucunun kullanLlmasL unemlidir, 
aksi takdirde aracLnLza zarar gelebilir. 
Oluzabilecek zararL unlemek ifin  
aracLnLzda bulunan klima sistemi 
sadece e:itimli ve sertifikalL teknisyenler 
tarafLndan kontrol edilmelidir.
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Un cam buz ve bu:u fuz{c{

UYARI
Un cam LsLtmasL
Fok nemli havalarda so:utma izlemi 
yaparken        konumunda kullanma-
yLnLz. DLz hava ile un cam arasLndaki 
sLcaklLk farkL un camLn dLz kLsmLnda 
bu:u oluzumuna neden olacak ve bu 
da gur{z alanLnLzLn kapanmasLna yol 
afacaktLr.  Bu durumda, mod sefme 
d{:mesini           konumuna, fan hLzL 
kontrol d{:mesini ise en d{z{k  
seviyeye getiriniz. 

Azami buz fuzme performansL ifin 
sLcaklLk kontrol d{:mesini en sa:a 
yani en y{ksek sLcaklL:a ve fan hLzL 
kontrol d{:mesini en y{ksek hLza 
getiriniz.
Bu:u ya da buz fuzme sLrasLnda 
zemine sLcak hava verilmesini   
istiyorsanLz, mod sefme d{:mesini 
zemin - bu:u fuzme konumuna 
getiriniz.
Yola fLkmadan unce un camdaki, 
arka camdaki, dLz aynalardaki ve 
yan camlardaki kar ve buzu 
temizleyiniz. 
Kalorifer ve buz fuzme performansLnL 
artLrmak ve un camLn if kLsmLnda 
bu:u oluzmasL ihtimalini azaltmak 
ifin kaputtaki ve kaputun arka  
kLsmLnda, un camLn altLnda yer 
alan hava giriz menfezindeki kar 
ve buzu temizleyiniz. 

Man{el klima kontrol sistemi

Un cam ifi bu:u fuzme 

1. Fan hLzLnL 0 dLzLnda bir konuma 
ayarlayLnLz.

2. Arzu etti:iniz sLcaklL:L sefiniz.
3. Bunu         ya da       konumu sefin. 
4. Otomatik olarak temiz (dLz) hava 

ve klima sefilecektir.

Klima ve temiz (dLz) hava konumu 
otomatik olarak sefilmezse ilgili 
d{:meye siz basLnLz.

OCDW049328
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Un camLn dLz kLsmLndaki buzun 
fuz{lmesi 

1. Fan hLzLnL en y{ksek (en sa:a) 
konuma ayarlayLnLz.

2. SLcaklLk kontrol d{:mesini en sLcak 
konumuna getiriniz.

3.          konumunu sefin. 
4. Otomatik olarak temiz (dLz) hava 

ve klima sefilecektir.

Otomatik klima kontrol sistemi

Un cam ifi bu:u fuzme 

1. Fan hLzLnL arzu etti:iniz konumuna 
ayarlayLnLz.

2. Arzu etti:iniz sLcaklL:L sefiniz.

3. Buz fuzme d{:mesine (       )  
basLnLz.

4. Klima algLlanan ortam sLcaklL:Lna 
ba:lL olarak falLzmaya bazlayacak 
ve otomatik olarak temiz (dLz) 
hava konumu sefilecektir.

Klima ve temiz (dLz) hava konumu 
otomatik olarak sefilmezse ilgili 
d{:meye elle ayarlayLnLz. E:er         
konum         sefildiyse, d{z{k fan hLzL 
y{ksek fan hLzLna ayarlanLr.

Un camLn dLz kLsmLndaki buzun 
fuz{lmesi 

1. Fan hLzLnL en y{ksek (en sa:a) 
konuma ayarlayLnLz.

2. En y{ksek sLcaklLk de:erini (HI) 
sefiniz.

3. Buz fuzme d{:mesine (        ) 
basLnLz.

4. Klima algLlanan ortam sLcaklL:Lna 
ba:lL olarak falLzmaya bazlayacak 
ve otomatik olarak temiz (dLz) 
hava konumu sefilecektir.
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Un cam buz ve bu:u fuz{c{

E:er  konum sefildiyse, d{z{k 
fan hLzL y{ksek fan hLzLna ayarlanLr.

Bu:u fuzme (Rezistans) mantL:L 
(mevcut ise)

Un camLn if kLsmLndaki bu:ulanma 
olasLlL:LnL azaltmak ifin, hava giriz 
veya klima kontrol d{:mesi (       ) 
veya (         ) gibi belli konumlara gure 
otomatik olarak ayarlanLr.  Kptal 
etmek ya da bu:u fuzme moduna 
dunmek ifin aza:Ldaki izlemleri      
gerfekleztiriniz.

Man{el klima kontrol sistemi

1. Kontak anahtarLnL "ON" (AFIK) 
konumuna getiriniz.

2. Konum sefme d{:mesini bu:u 
fuzme (       ) konumuna alLnLz.

3. Hava giriz kontrol d{:mesine 3 
saniye ifinde en az 5 kez basLnLz.

Hava emiz kontrol d{:mesindeki 
gusterge lambasL 3 kez yanLp sune-
cektir. Bu, bu:u fuzme fonksiyonu-
nun iptal edildi:i veya program 

durumuna geri dun{ld{:{n{n gus-
tergesidir.

Ak{ bozaldL:Lnda veya ba:lantLsL 
kesildi:inde, bu:u fuzme fonksiyonu 
konumuna ayarlanLr.

Otomatik klima kontrol sistemi 
(mevcut ise)

1. Kontak anahtarLnL "ON" (AFIK) 
konumuna getiriniz.

2. Buz fuzme d{:mesine (       ) 
basarak buz fuzme konumunu 
sefiniz.

3.  Klima (A/C) d{:mesine basLlLyken, 
hava giriz konumu d{:mesine 3 
saniye ifinde en az 5 kez basLnLz.

A/C (Klima) ekranL 3 kez yanLp suner. 
Bu, bu:u fuzme fonksiyonunun iptal 
edildi:i veya program durumuna 
geri dun{ld{:{n{n gustergesidir.

Ak{ bozaldL:Lnda veya ba:lantLsL 
kesildi:inde, bu:u fuzme fonksiyonu 
konumuna ayarlanLr.
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Otomatik bu:u fuzme sistemi 
(Sadece otomatik klima kontrol 
sistemi ifin) (mevcut ise)

Otomatik bu:u fuzme, otomatik 
olarak un camLn ifindeki nemi algLlar 
ve bu:u oluzma ihtimalini azaltLr ve 
un cama hava akLzLnL arttLrLr.   

Otomatik bu:u fuzme sistemi AUTO 
modu afLkken falLzLr.

Avrupa ifin

AracLnLz oto rezistans sistemiyle 
donatLlmLzsa,kozullar sa:landL:Lnda 
otomatik olarak falLzLr.

Otomatik bu:u fuzme sistemi un camLn 
if tarafLnda nemi algLladL:Lnda, un cama 
do:ru hava akLzLnL arttLrLr.  

Ancak, Otomatik buhu fuzme sistemini 
devre dLzL bLrakmak istiyorsanLz, un buz 
fuz{c{ d{:mesini 3 saniyeden daha 
fazla s{reyle basLlL tutun.

Buz fuz{c{ d{:me gustergesi 3 kez 
yanLp sunerek sistemin iptal          
edildi:ini belirtir.

Otomatik buhu giderme sistemini 
yeniden aktive etmek ifin, yukarLda 
afLklanan prosed{r{ takip ediniz; 
buylece buhu giderme d{:me         
gustergesi 6 kez daha yanLp duner.

Ak{ bozaldL:Lnda veya ba:lantLsL 
kesildi:inde, bu:u fuzme fonksiyonu 
konumuna ayarlanLr.

Avrupa Harif

Bu gustergenin yanmasL, 
oto rezistans sisteminin un 
camLn if tarafLnda nem 
algLladL:LnL ve falLzmakta 

oldu:unu gusterir. 

Araf ifinde daha fazla nem varsa, 
aza:Ldaki di:er {st adLmlar da  
uygulanLr.

1. AdLm: KlimanLn falLztLrLlmasL

2. AdLm: DLz hava konumu

3. AdLm: Un cama hava {fleme 

4. AdLm: Un cama {flenen havayL 
artLrma 

AracLnLz oto rezistans sistemiyle 
donatLlmLzsa,kozullar sa:landL:Lnda 
otomatik olarak falLzLr.

Ancak, Otomatik buhu fuzme sistemini 
devre dLzL bLrakmak istiyorsanLz, un 
buz fuz{c{ d{:mesini 3 saniyeden 
daha fazla s{reyle basLlL tutun.
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Saklama bulmeleri

Buz fuz{c{ d{:me gustergesi 3 kez 
yanLp sunerek sistemin iptal edildi:ini 
belirtir.

Otomatik buhu giderme sistemini 
yeniden aktive etmek ifin, yukarLda 
afLklanan prosed{r{ takip ediniz; 
buylece buhu giderme d{:me      
gustergesi 6 kez daha yanLp duner.

Ak{ bozaldL:Lnda veya ba:lantLsL 
kesildi:inde, bu:u fuzme fonksiyonu 
konumuna ayarlanLr.

Saklama bulmeleri

Bu bulmeler s{r{c{ veya yolcularLn 
ihtiyaf duydu:u k{f{k ebatlL ezyalarL 
saklamak ifin kullanLlabilir.

KKAZ
EzyalarLnLzLn falLnmasLna karzL 
unlem almak afLsLndan, de:erli 
ezyalarLnLzL saklama bulmesinde 
bLrakmayLnLz.
S{r{z esnasLnda saklama               
bulmelerinin kapaklarLnL daima 
kapalL tutunuz. Saklama bulmesine, 
kapa:LnLn d{zg{n bir zekilde 
kapanmasLna engel olacak kadar 
fok ezya koymayLnLz.

UYARI
YanLcL maddeler
AracLnLzda fakmak, propan t{p ve 
benzeri yanLcL/patlayLcL maddeler 
saklamayLnLz. Bu maddeler, aracLnLz 
y{ksek sLcaklLkta uzun s{re dLzarLda 
kaldL:Lnda patlayabilir ve yangLna 
sebep olabilir.
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Orta konsol saklama bulmesi 
(mevcut ise)

Bu bulmeler s{r{c{ veya un yolcunun 
ihtiyaf duydu:u k{f{k ebatlL ezyalarL 
saklamak ifin kullanLlabilir.

Orta konsol saklama bulmesini 
afmak ifin kolu yukarLya fekin.

Kayar kol dayana:L (mevcut ise)

Kleri almak ifin

Kol dayana:LnLn un kLsmLnL         
tutunuz ve kolu (1) ileri fekiniz.

Geri almak ifin (mevcut ise)
Kol dayana:LnL avuf ifinizle geri 
do:ru itiniz.

UYARI
Koltuk dayana:LnL geri alLrken, kol 
dayana:LnLn (1) un kLsmLnL tutmayLnLz. 
ParmaklarLnLzL sLkLztLrabilir.

Torpido guz{

Torpido guz{n{ afmak ifin:
kolu fekiniz, guz otomatik olarak 
afLlacaktLr. Kziniz bittikten sonra 
torpido guz{n{ tekrar kapatLnLz.

UYARI
Kaza ya da ani fren durumunda 
yaralanma riskini azaltmak ifin, araf 
hareket halindeyken daima torpido 
guz{ kapa:LnL kapalL tutunuz. 
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Saklama bulmeleri

KKAZ
Torpido guz{nde uzun s{re yiyecek 
tutmayLnLz.

Guzl{k bulmesi

Guzl{k bulmesini afmak ifin:
Kapa:a basLn, tutucu kLsLm 
yavazfa afLlacaktLr.
G{nez guzl{klerinizi camlarL yukarL 
gelecek zekilde yerleztiriniz. G{nez 
guzl{:{ kabLnL kapatmak ifin ittiriniz.

UYARI
Guzl{k bulmesinde guzl{k haricinde 
bir nesne saklamayLnLz. Bu t{r 
nesneler, kaza veya ani frenleme 
esnasLnda yerlerinden fLrlayLp 
araftaki yolcularLn yaralanmasLna 
neden olabilir.
 Araf hareket halindeyken guzl{k 
bulmesini asla afmayLnLz. Guzl{k 
bulmesi afLldL:Lnda if dikiz         
aynasLnLn un{n{ kapatabilir.

Guzl{klerin kLrLlmasLnL veya  bozulmasLnL 
unlemek ifin guzl{k bulmesine sokarken 
g{f uygulamayLnLz. Guzl{kler bulmede 
sLkLzmLz haldeyken zorla afmaya falLzLr-
sanLz yaralanmaya sebep olabilirsiniz.

Y{k sabitleme filesi kancasL       
(mevcut ise)

Araf hareket halindeyken bagaj   
bulmesindeki ezyalarLn kaymasLnL 
unlemek amacLyla y{k sabitleme 
filesini bagaj bul{m{nde bulunan 
durt kancaya ba:layabilirsiniz.

5 KapLlL

Wagon

OBDC049018RE
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Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
aramanLzL tavsiye  eder.

KKAZ
EzyalarLnLza veya aracLnLza zarar 
gelmesini engellemek ifin, aracLnLzLn 
bagajLnda kLrLlabilecek veya fok 
b{y{k ezyalar tazLrken fok dikkatli 
olunuz.

UYARI
Guzlerinize dikkat ediniz. Bagaj filesini 
azLrL zekilde GERDKRMEYKNKZ, DAKMA 
y{z{n{z{ ve guvdenizi bagaj filesinin 
geri tepme alanLnLn dLzLnda tutunuz. 
Filede guzle gur{l{r bir azLnma veya 
hasar varsa fileyi KULLANMAYINIZ.

Bagaj bulmesi (mevcut ise)

Bu guze kolayca erizmeniz gereken, 
ilk yardLm kutusu, reflektur ve el 
aletleri gibi ezyalar yerleztirebilirsiniz.

1. Kapa:Ln {st kLsmLndaki tutacaktan 
tutarak kapa:L kaldLrLnLz.

2. Bagaj bulmesi levhasL arka parfasLnL 
ileri do:ru katlayLnLz

3. Bagaj panelini ileri do:ru kaldLrLnLz 
(Bagaj paneli kendi kendine durur)

Bagaj alanL genizletme (mevcut 
ise)

Bagaj alanLnL genizletmek isterseniz.
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Saklama bulmeleri

1. Kapa:Ln {st kLsmLndaki tutacaktan 
tutarak kapa:L kaldLrLnLz.

2. Bagaj bulmesi levhasL arka parfasLnL 
ileri do:ru katlayLnLz

3. Bagaj paneli mentezesini, kayan 
yuvanLn sonuna kadar fekiniz; 
buylece panel aza:L d{zer ve       
y{kleme alanLnL arttLrLr.

4. Une kaydLrLnLz (yukarLdaki            
resimlere bakLnLz)

Bagaj kutusu

Bu guze kolayca erizmeniz gereken, 
ilk yardLm fantasL, reflektur ve el 
aletleri gibi ezyalar yerleztirebilirsiniz.

Un depolama tepsisi

Orta tepsi

Kapa:Ln {st kLsmLndaki tutacaktan 
tutarak kapa:L kaldLrLnLz.
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Bagaj yan bulmesi

Bagaj yan bulmesi k{f{k ezyalarL 
koymak ifin kullanLlabilir.

Kapa:L afmak ifin kolu fekiniz ve 
kapa:L yukarL do:ru kaldLrLnLz.

Kf uzellikler

k{l tablasL (if equipped)

K{l tablasLnL hemen yanLndaki bardak 
tutucunun {st{ne koyarak kullanLnLz.

K{ll{:{ kullanmak ifin kapa:LnL 
afLnLz.
K{ll{:{ temizlemek ya da bozaltmak 
ifin fekerek fLkarLnLz.

UYARI
K{ll{:{n kullanLmL

Araftaki k{ll{kleri fuplerinizi       
koymak ifin kullanmayLnLz.
Kfinde yanLcL maddeler varken  
k{ll{:e sunmemiz sigara ya da 
kibrit atmanLz durumunda, bir 
yangLna neden olabilirsiniz.
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Kf uzellikler

UYARI
SLcak sLvLlar

Araf hareket halindeyken bardak 
tutuculara a:LzlarL kapatLlmamLz 
sLcak ifecek dolu bardaklar vb.        
koymayLnLz.  Bardak ifindeki sLcak 
ifecek duk{lerek yanmanLza neden 
olabilir. S{r{c{n{n bu zekilde yanmasL, 
direksiyon hakimiyetini kaybetmesine 
neden olabilir.
Ani bir fren ya da kaza anLnda 
yaralanma riskini azaltmak ifin, 
araf hareket halindeyken bardak 
tutuculara kapaklarL kapatLlmamLz 
zize, cam bardak, teneke kutu vb. 
yerleztirmeyiniz. 

UYARI
Kutu veya zizeleri do:rudan g{nez 
LzL:Lndan sakLnLnLz ve LsLnan bir ara-
cLn ifine koymayLnLz. Patlayabilirler.

DUYURU
Kfece:inizin duk{lmesini unlemek 
adLna s{r{z sLrasLnda ifece:inizi 
sLzdLrmaz zekilde muhafaza edin.  
SLvL duk{l{rse, aracLn elektrik/
elektronik sistemine ve parfalara 
zarar verebilir.
Duk{len sLvLyL temizlerken bardak 
tutaca:LnL y{ksek LsLyla kurutmayLn. 
Bu, bardak tutucunun zarar         
gurmesine neden olabilir.

Bardak tutucu

Un

Arka (mevcut ise)

Bardak kupa veya benzeri ifecek 
kaplarL bardak tutucusuna               
yerleztirilebilir.
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G{nezlikler

Un veya yan camlardan direkt gelen 
g{nez LzLnlarLndan korunmak ifin 
g{nezlik kullanLnLz.

G{nezli:i kullanmak ifin aza:L 
do:ru fekiniz.
G{nezli:i yan camda kullanmak 
istedi:inizde, g{nezli:i aza:L indiriniz, 
mentezesinden kurtarLnLz (1) ve 
yana feviriniz (2).
Makyaj aynasLnL kullanmak ifin 
g{nezli:i indiriniz ve ayna {zerindeki 
kapa:L kaydLrLnLz (3).

[cretli gefiz biletlerinin saklanabilece:i 
bir bilet bulmesi (4) bulunmaktadLr.

UYARI
G{venli:iniz ifin, g{nezli:i kullanLrken 
gur{z{n{z{ engellemeyiniz.

Koltuk LsLtLcLsL (mevcut ise)

Koltuk LsLtLcLsL so:uk havalarda un 
koltuklarL LsLtmak ifin sunulmuztur.

Un koltuk

Arka koltuk

Kontak anahtarL "ON" konumunda 
oldu:unda,

Motor falLzLrken, s{r{c{ koltu:unu 
veya un yolcu koltu:unu LsLtmak 
ifin d{:melerden herhangi birini 
kullanLn.

IlLk havalarda veya koltuk LsLtLcLsLnLn 
falLzmasLnLn gerekli olmadL:L kozullarda 
d{:meleri OFF konumda tutunuz.
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Kf uzellikler

SLcaklLk kontrol (Manuel)
D{:meye her bastL:LnLzda,           
koltu:un sLcaklLk ayarL aza:Ldaki 
gibi de:izir:
- Un koltuk

- Arka koltuk

Kontak anahtarL afLldL:Lnda koltuk 
LsLtLcLsL OFF (KAPALI) konumdadLr.

SLcaklLk kontrol (Otomatik)
SLcaklLk kontrol{ (Otomatik). Koltuk 
LsLtLcLsL, man{el bir zekilde ON (AfLk) 
konumuna getirildikten sonra d{z{k 
sLcaklLk yanLklarLnL unlemek ifin koltuk 
sLcaklL:LnL otomatik olarak kontrol 
etmeye bazlar.

Koltuk sLcaklL:LnL arttLrmak ifin elle 
d{:meye basLnLz. Ancak kLsa s{re 
sonra tekrar otomatik moduna geri 
duner.

Koltuk LsLtLcLsL falLzLrken d{:meye 
1.5 saniyeden daha uzun s{re 
basLldL:Lnda, koltuk LsLtLcL KAPALI 
konuma gefer.
MOTOR Start/Stop d{:mesi ON 
konumundayken, koltuk LstLma 
varyLlan olarak OFF konumuna 
getirilir.

DUYURU
Koltuk LsLtLcLsL d{:mesi ON (afLk) 
konumundayken, koltuklardaki 
LsLtma sistemi koltuk sLcaklL:Lna ba:lL 
olarak otomatik olarak devreye girer 
veya devreden fLkar.

KKAZ
KoltuklarL temizlerken tiner, benzin, 
alkol ve gaz gibi organik fuz{c{ler 
kullanmayLnLz. . Bu t{r malzemeler 
LsLtLcLnLn veya koltuklarLn y{zeyine 
zarar verebilir.
Koltuk LsLtLcLsLnLn azLrL zekilde LsLn-
masLnL unlemek ifin, LsLtLcL falLzLyorken 
koltuklarLn {zerine battaniye, 
minder veya urt{ yerleztirmeyi-
niz. 
Koltuk LsLtLcLsL olan koltuklarLn {zerine 
a:Lr veya sivri nesneler koymayLnLz. 
Koltuk LsLtLcLsL parfalarLna zarar 
verebilirsiniz.
Koltuk kaplamasLnL de:iztirmeyin. 
Aksi takdirde koltuk LsLtLcLsL veya 
havalandLrma sistemi hasar gurebilir.

KAPALI YÜKSEK ORTA DÜŞÜK

KAPALI YÜKSEK DÜŞÜK

KAPALI YÜKSEK ORTA DÜŞÜK

30 dk 60 dk
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UYARI
Koltuk LsLtLcLsLndan kaynaklanan 
yanLklar
Koltuk LsLtLcLsL kullanLlLrken yolcular 
azLrL LsLnma ve yanma ihtimaline 
karzL fok dikkatli olmalLdLr. Koltuk LsLtLcLsL, 
uzellikle de uzun s{re kullanLldL:Lnda, 
d{z{k sLcaklLklarda bile yanmalara 
neden olabilir. S{r{c{ uzellikle aza-
:Lda belirtilen yolcu tipleri afLsLndan 
fok dikkatli olmalLdLr:
1. Bebekler, focuklar, yazlLlar,         

uz{rl{ler veya hastalar
2. Hassas ciltli kiziler
3. Yorgun kiziler
4. Kfkili kiziler
5. Uyuzukluk veya uykuya neden 

olan ilaflar (uyku ilacL ve so:uk 
algLnlL:L haplarL, vb.) kullanan        
kiziler.

Koltuk LsLtLcL ( HavalandLrmalL           
koltuk) (mevcut ise)

Koltu:un sLcaklLk ayarL, d{:menin 
konumuna gure de:izir.

D{:meye her bastL:LnLzda hava 
akLmL aza:Ldaki zekilde de:izecektir :

Kontak anahtarL afLldL:Lnda hava-
landLrma OFF (KAPALI) konumdadLr.

KKAZ
KoltuklarL temizlerken tiner, benzin, 
alkol ve gaz gibi organik fuz{c{ler 
kullanmayLnLz. . Bu t{r malzemeler 
LsLtLcLnLn veya koltuklarLn y{zeyine 
zarar verebilir.

OCDW049036
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Priz

Un koltuk

Bagaj bul{m{ (mevcutsa)

Vagon/CUV (mevcutsa)

G{f fLkLzL, cep telefonu gibi elektrikle 
falLzan cihazlarLn aracLn elektrik sis-

temine ba:lanmasLnL sa:lamak ifin 
tasarlanmLztLr. Motor falLzLyorken 
ba:lanan cihazlarLn 10 amperden 
daha az akLm fekmesi gerekir.

KKAZ
G{f prizlerini sadece motor falLzLyorken 
kullanLnLz ve iziniz bittikten sonra 
fizi, g{f prizinden fLkarLnLz. Motor 
falLzmLyorken g{f prizini uzun s{re 
kullanmak ak{n{n bozalmasLna 
neden olabilir.
Sadece elektrik g{c{ 10A'dan 
d{z{k olan 12V'luk elektrikli 
cihazlarL kullanLnLz.
G{f fLkLzLnL kullanLrken klima ya da 
kaloriferi en d{z{k seviyede          
falLztLrLnLz.
KullanmadL:LnLz zamanlarda 
kapa:LnL kapalL tutunuz.
BazL elektrikli aletler, aracLn g{f 
prizine takLldL:Lnda parazite neden 
olabilir. Bu aletler aracLnLzdaki 
di:er elektrikli sistemlerin veya 
aracLnLzda kullandL:LnLz di:er 
elektrikli aletlerin falLzmalarLnL 
olumsuz yunde etkileyebilir veya 
arLzalanmalarLna yol afabilir.
SLnLrlL kapasiteyi azan elektrikli 
cihazlarLn kullanLmL, g{f fLkLzLnLn ve 
kablolarLn LsLnmasLna ve dolayLsLyla 
elektrik arLzasLna neden olabilir.
Her zaman elektrik kablolarLnLn 
g{f fLkLzLna sa:lam bir zekilde 
ba:landL:Lndan emin olunuz.       
Gevzek ba:lanma elektrik arLza-
sLna neden olabilir.

OCDW049037
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Kendi bataryasL olan elektrikli 
cihazlar akLm akLzLna neden olabilir 
ve bu durum, aracLnLzdaki elektrikli 
ve elektronik cihazlarLn arLzalanmasLna 
yol afar. Sadece ters akLm unleme 
uzelli:i olan elektrikli {r{nleri         
kullanLnLz.

UYARI
G{f fLkLzLna parma:LnLzL ya da 
yabancL bir madde sokmayLnLz ve 
Lslak elle ellemeyiniz. Elektrik          
farpabilir.

USB yarjL (mevcut ise)

USB araf zarj aleti s{r{c{lerin akLllL 
telefon ve PC tablet gibi dijital        
cihazlarLnL zart etmelerine olanak 
tanLr.

Kabloyu USB girizine takLn, zarj etme 
izlemi bazlayacaktLr.

USB araf zarjL ACC durumunda ya da 
kontak afLkken kullanLlabilir. Ancak 
biz USB girizini ve dijital cihazlarL 
motoro falLztLrdLktan sonra          

ba:lamanLzL uneriyoruz. yarj etme 
izleminin tamamlanLp tamamlanmadL:LnL 
gurmek ifin cihazLn gur{nt{leme  
ekranLna bakLn. AkLllL telefonunuz ya da 
tablet bilgisayarLnLz zarj olurken       
LsLnacaktLr. 

Bunda endizelenecek bir zey yoktur, 
f{nk{ bu cihazLn umr{n{ ya da 
izlevlerini etkilemez. G{venlik 
sebeplerinden ut{r{, zarj etme 
izlemi e:er batarya belirli bir sLcaklL:a 
ulazLrsa cihaz negatif olarak               
etkilenebilece:i ifin durdurulabilir. 
BazL dijital cihazlarL zarj etmek 
m{mk{n de:ildir ya da USB araf 
zarjLnLn izleyizine uymayan bir zarj 
etme yuntemleri varsa bu cihazlara 
ait uzel adapturlerin mevcut olmasL 
gereklidir.

Quick Charge 2.0 (HLzlL yarj) akLllL 
telefonda ya da tablet bilgisayarda 
hLzlL zarj etme kapasiteleriyle          
mevcuttur. Uygulama aza:Ldaki 
zekildedir:

(https://www.qualcomm.com/docu-
ments/ quick-charge-device-list)

HLzlL zarj uzelli:ine sahip olmayan 
akLllL telefon ya da PC tablet normal 
hLzda zarj edilir.

Nominal fLkLz g{c{:

HLzlL zarj uzellikli dijital cihazlar: -        
9.0 V, 1.67 A

Normal zarj uzellikli dijital cihazlar: - 
5.0 V, 2.1 A

OCDW049078
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KKAZ
Kontak afLkken USB araf zarjLnL 
kullanLn. Aksi takdirde Araf ak{s{ 
bozalabilir.
yarj edilecek dijital cihazLn {reticisinin 
resmi USB kablosunu kullanLn.
USB araf zarjLyle hifbir nesnenin, 
ifece:in ve suyun temas etmedi:ine 
emin olun. Su ya da yabancL       
maddeler USB zarjLna zarar verebilir.
2.1 A. yL gefen mevcut t{ketime 
sahip cihazlarL kullanmayLn.
USB araf girizinin azLrL elektro-
manyetik ses {retmesine neden 
olan elektrikli cihazlarL ba:lamayLn. 
Bunu yapmanLz halinde, ses         
oluzabilir ya da aracLn elektronik 
cihazlarL ses ya da AV afLkken 
bul{nebilir. 
E:er zarj yanlLz zekilde takLlmLzsa, 
cihazlara ciddi zekilde zarar         
verebilir.
YanlLz kullanLmdan oluzacak 
zararlarLn garanti kapsamLnda 
olmadL:LnL l{tfen unutmayLn.

Kablosuz akLllL telefon zarj sistemi 
(mevcut ise)

Orta konsolun un kLsmLnda bir          
kablosuz akLllL telefon zarj cihazL 
bulunur. 

T{m kapLlarL sLkLca kapayLn ve       
konta:L ACC veya IGN ON konumuna 
getirin. Kablosuz zarj izlemine          
bazlamak ifin, akLllL telefonu            
kablosuz zarj yerine yerleztirin.

En iyi kablosuz zarj sonuflarL ifin, 
akLllL telefonu kablosuz zarj cihazLnLn 
ortasLna yerleztirin. 

Kablosuz zarj sistemi, sadece tek 
kullanLm bazLna QI ile donatLlmLz bir 
akLllL telefon ifin tasarlanmLztLr. AkLllL 
telefonunuzun QI destekli olup 
olmadL:LnL u:renmek ifin telefon 
{reticinizn sayfasLna veya akLllL  
telefon aksesuar kabLna bakLnLz.

OCDW049038
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UYARI
Kablosuz zarj sistemi veya akLllL 
telefon yakLnLnda madeni para gibi 
herhangi bir metalik nesne bLrakLlLrsa, 
zarj izlemi yarLda kesilebilir. AyrLca 
metalik nesneler LsLnabilir.

Kablosuz akLllL telefon zarj sistemi
1. AkLllL anahtar dahil olmak {zere 

akLllL telefon zarj cihazL {zerindeki 
t{m nesneleri kaldLrLn. Cihaz       
{zerinde akLllL telefondan bazka 
bir nesne bulundu:unda, zarj 
izlemi d{zg{n falLzmayabilir.

2. AkLllL telefonu kablosuz zarj          
cihazLnLn ortasLna yerleztirin. 

3. Kablosuz zarj izlemi bazladL:Lnda 
gusterge LzL:L turuncuya dunecektir. 
yarj izlemi bittikten sonra turuncu 
LzLk yezile dunecektir.

4. Gusterge panelindeki USMyi   
seferek kablosuz zarj fonksiyonunu 
AFIK/KAPALI konuma getirebilirsiniz. 
(L{tfen "Gusterge paneli" sayfa: 
4-61 bakLn).

Kablosuz zarj fonksiyonu falLzmLyorsa, 
zarj gustergesi sarLya dunene kadar 
akLllL telefonunuzu yavazfa hareket 
ettiriniz. AkLllL telefona ba:lL olarak, 
zarj izlemi tamamlansa bile gusterge 
LzL:L yezile dunmeyebilir.

Kablosuz zarj uzelli:i d{zg{n bifimde 
falLzmLyorsa, turuncu LzLk on saniye 
boyunca yanLp sunecek ve kapanacaktLr. 
Bu durumda, akLllL telefonu cihazdan 

alLn, tekrar yerleztirin veya zarj 
durumunu tekrar kontrol edin.

Kontak OFF (KAPALI) konumdayken 
akLllL telefonunuzu zarj cihazLnda 
bLrakLrsanLz, araf uyarL mesajlarL ve 
sesleriyle sizi uyaracaktLr (sesli      
rehberlik sistemine sahip araflar 
ifin; gusterge panelindeki "G{le g{le" 
fonksiyonu tamamlandLktan sonra).
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KKAZ
Kablosuz zarj sisteminin if sLcaklL:L 
belirli bir sLcaklLk de:erinin {st{ne 
fLktL:Lnda, kablosuz zarj izlevi 
falLzmayacaktLr. Kf sLcaklLk ezi:in 
altLna d{zt{:{nde, kablosuz zarj 
uzelli:i falLzmaya devam edecektir.
AkLllL telefon ile kablosuz zarj      
sistemi arasLnda bir metalik nesne 
varsa, telefonu derhal alLn. Metal 
nesne tamamen so:uduktan 
sonra bu nesneyi oldu:u yerden 
alLn.
AkLllL telefon {zerinde a:Lr bir 
aksesuar bulundu:unda kablosuz 
zarj izlemi falLzmayabilir.
Radyo dalgasL parazitini unlemek 
ifin kablosuz akLllL anahtar arama 
fonksiyonu kullanLldL:Lnda kablosuz 
zarj izlemi duracaktLr.
Kontak ON(AFIK) konumdayken 
akLllL anahtar araftan fLkarLldL-
:Lnda kablosuz zarj izlemi dura-
caktLr.
KapLlardan herhangi biri afLldL:Lnda 
kablosuz zarj izlemi duracaktLr 
(akLllL anahtara sahip araflar ifin).
Araf OFF (KAPALI) konuma getiril-
di:inde kablosuz zarj duracaktLr.
AkLllL telefonun kablosuz zarj sis-
temine tamamen temas etmedi:i 
durumlarda zarj izlemi duracaktLr.

Kredi kartL, telefon kartL, banka 
defteri, ulazLm bileti gibi manyetik 
parfalara sahip nesneler kablosuz 
zarj esnasLnda zarar gurebilir.
AkLllL telefonu kablosuz zarj cihazLnLn 
ortasLna yerleztirin.  AkLllL telefon 
sistemin kenarLna yerleztirildi:inde 
zarj olmayabilir. AkLllL telefon zarj 
oldu:unda azLrL LsLnabilir.
Dahili kablosuz zarj sistemi  
bulunmayan akLllL telefonlar ifin 
uygun bir aksesuar donatLlmak 
zorundadLr.
BazL akLllL telefonlarda zayLf akLm 
mesajlarL gur{nt{lenebilir. Bu akLllL 
telefonun belli uzellikleriyle ilgilidir 
ve kablosuz zarj fonksiyonu        
hakkLnda bir arLza anlamLna gel-
mez.
BazL akLllL telefonlar tamamen zarj 
olduktan sonra bile gusterge LzL:L 
sarL yanmaya devam edebilir. Bu 
akLllL telefonun belli uzellikleriyle 
ilgilidir ve kablosuz zarj fonksiyonu 
hakkLnda bir arLza anlamLna gelmez.
Kablosuz zarj uzelli:i bulunmayan 
bir akLllL telefon veya metalik bir 
nesne zarj sistemine yerleztirildi-
:inde bir ses duyulabilir. Bu ses, 
aracLn zarj sistemine yerleztirilen 
nesnenin uygunlu:unu algLlamaya 
falLzmasLndan kaynaklanLr.    



189

4

4

AracLnLzLn uzellikleri Kf uzellikler

AracLnLzL veya akLllL telefonunuzu 
etkilemez.

Zemin paspasL ba:lantLsL            
(ba:lantLlarL) (mevcut ise)

AracLnLzda un kLsLmdaki halLnLn 
{st{nde bir paspas kullanLrken,   
ba:lantLnLn paspasa ba:lL oldu:undan 
emin olunuz. Bu paspasLn une do:ru 
kaymasLnL unleyecektir.

Yer paspasL duzenmesi
1. Zemin halLsLnLn sabitleme yapLsLnL 

(kanca) ve paspasLn kanca             
halkasLnL hizalayLn.

2. Paspas kancasL halkasLnL zemin 
halLsL kancasLna takLn.

3. Takarken, uncelikle paspas halka-
sLnLn bir kLsmLnL zemin halLsLyla 
aynL hizaya getirin ve kanca hal-
kasLnLn {st kLsmLnL bastLrLn, buy-
lece kanca halkasL uygun zekilde 
takLlabilir.

Yer paspasL duzemesini sukerken

PaspasLn un kLsmLnL tutun ve paspasL 
yukarLya do:ru fekin.

UYARI
Araca herhangi bir yer paspasL yer-
leztirirken zunlara dikkat edilmelidir.

AracL s{rmeye bazlamadan unce, 
paspaslarLn araf paspas tutucularLna 
g{venli bir zekilde tutturuldu:undan 
emin olun.
AracLn zemin paspas tutucularLna 
sa:lam bir zekilde tutturulmayan 
HKFBKR yer paspasLnL kullanmayLn.
Zemin paspaslarLnL {st {ste koy-
mayLn (urn: t{m hava kozullarLna 
uygun lastik paspasL, halL paspasLn 
{zerine) Her bir yere, sadece tek 
bir yer paspasL konulmalLdLr.
PaspasL sukerken, bir unceki 
resimde oklarla gusterilmiz ve 
belirlenmiz yunlerdeki talimatlara 
uyarak sukt{:{n{zden emin olun. 
E:er kancaya farklL bir yunden g{f 
uygulanLrsa, kanca kLrLlabilir.

UNEMLK- AracLnLz, paspaslarL g{venli 
bir zekilde tutmak ifin s{r{c{ koltu:u 
tarafLnda yer paspasL tutucularL ile  
birlikte {retilmiztir. Pedal kullanLmLna 
herhangi bir engel oluzturmamasL ifin, 
Kia sadece aracLnLza uygun olarak  
{retilmiz olan Kia yer paspaslarLnL      
kullanmanLzL unermektedir.

OCDW049061
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Elbise askLsL (mevcut ise)

AskLyL kullanabilmek ifin, askLnLn 
{st kLsmLnL aza:Lya do:ru fekiniz.

KKAZ
AskLya a:Lr giysiler asmayLnLz bu,  
askLnLn zarar gurmesine neden olabilir.

UYARI
Elbise dLzLnda sert askL veya ezya gibi 
bazka nesneler asmayLnLz. Koltuk 
arkalL:L ceplerine a:Lr veya sivri         
nesneler koymayLnLz. Bir kaza           
durumunda veya perde hava yastL:L 
patladL:Lnda, bu maddeler yaralanmalara 
veya aracLn zarar gurmesine neden 
olabilir.

Bagaj bulmesi kapa:L (mevcut ise)

Bagaj bulmesindeki ezyalarLnLzL 
meraklL guzlerden korumak ifin 
bagaj urt{s{n{ kullanabilirsiniz.

OCDW049062
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Bagaj kapa:L afLldL:Lnda bagaj             
bulmesi kapa:L kalkar.

Kapa:L normal konumuna getirmek 
ifin tutucudaki kayLzL (1) fLkarLn. 
Bagaj kaplamasLnL tamamen      
sukmek ifin kaplamayL 40 derece 
afLyla kaldLrLn ve tamamen       
yerinden fLkarLn.

Yerine takmak ifin sukme izleminin 
tersini yapLn.

DUYURU
Bagaj bulmesi kaplamasLnL normal 
yerine koydu:unuzda kaplamayL 
tutun ve aza:L itin.
KapaklarL fLkarLlmLz halde aracL 
falLztLrmayLn. Bu durum kapa:a 
zarar verebilir.
Bagaj kapa:L afLldL:Lnda bagaj  
bulmesi kapa:L kalkabilir. Bagaj 
bulmesi kapa:Lndaki y{k{n g{venli 
bir yere konuldu:undan emin olun.
Bagaj bulmesi kapa:L zarar gur{p 
bozulabilece:i ifin kapa:a azLrL 
y{k uygulamayLn veya a:Lr y{kler 
y{klemeyin.

UYARI
S{r{z sLrasLnda bagaj bulmesi  
kaplamasL {zerine ezya koymayLnLz.  
Bu ezyalar bir kaza veya fren 
esnasLnda aracLn if tarafLna        
fLrlayabilir ve yolculara zarar 
verebilir.
Asla birinin bagaj bul{m{nde     
yolculuk etmesine izin vermeyiniz. 
Bu bul{m sadece ezya tazLmak 
{zere tasarlanmLztLr.
AracLn dengesini koruyunuz ve 
y{k{n{z{ m{mk{n oldu:unca 
bagajLn un tarafLna do:ru yerleztiriniz.

Fanta askLsL

KKAZ
AskLya a:LrlL:L 3 kg'L azan fantalarL 
asmayLnLz. AskLnLn zarar           
gurmesine neden olabilir.
KLrLlgan ezyalarLnLzL sert yolda 
giderken asmayLnLz, ezyalarLnLz 
zarar gurebilirler.

OCDW049063
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Bagaj filesi (mevcut ise)

Arka koltu:a ya da bagaj bul{m{ne 
ezya ya da y{k yerleztirdi:inizde, un 
ya da arka koltuk arkalL:LnLn arka 
kLsmLna bu fileyi takmanLz gerekir.

Bagaj filesi, araftaki kizilerin bazlarLnL 
unden gelecek darbelerde etrafa 
savrulacak olan ezyalardan korumaya 
yardLmcL olacak zekilde tasarlanmLztLr.

TavanLn her iki yanLnda, baz           
desteklerinin hemen {st kLsmLnda 
bagaj filesinin {st kLsmLnLn ba:lanaca:L 
durt kanca tutucu vardLr.

Bagaj filesini kullanmak ifin

1. En {st kLsma ulazLncaya kadar 
kancayL geniz delikten gefirin.

2. ArdLndan k{f{k deli:e do:ru         
kancayL kaydLrarak sLkLlaztLrLn.

3. KancalL tarafL tutun ve sonra di:er 
elinizle filenin di:er tarafLnL         
gefirin.

4. Filenin her iki tarafLndaki alt 
kayLzlarL d{zeltin ve yerdeki         
kancalara sabitleyin.

KKAZ
KancayL deli:e gefirirken yan paneli 
fizmemeye dikkat edin.

UYARI
Bagaj filesinin arkasLnda kalan 
kLsLmda yani bagaj bul{m{nde kim-
senin oturmasLna izin vermeyiniz.
Bagaj filesi arka koltu:un arkasLna 
takLlmLz durumdayken, arka orta 
koltu:a yolcu almayLnLz.Sabunun 
araf {zerinde kurumasLna izin 
vermeyiniz. Bagaj filesi arka orta 
emniyet kemerinin kullanLlmasLnL 
engelleyebilir. Emniyet kemerleri

OCDW049098
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Bagaj filesinin arkasLnda kalan 
kLsma, bagaj filesini azacak zekilde 
ezya y{klemeyiniz.
Bagaj filesi takLlmLz olsa bile,          
herhangi bir kazaya neden olmamak 
ifin bagaj filesinin arkasLnda kalan 
kLsma koltuk arkalL:LnL azacak 
zekilde a:Lr ezya y{klemeyiniz.
Bagaj filesini delebilecek sivri 
ezyalar y{klemeyiniz.
Bagaj filesine asLlarak ya da ezya 
y{kleyerek fileyi azLrL baskL altLnda 
bLrakmayLnLz.

Bagaj g{venlik perdesi                     
kullanLlmadL:Lnda:
1. KancayLb{y{k deliklerden fekerek 

suk{n{z.
2. Filenin her iki tarafLndaki alt 

kayLzlarL yerdeki kancalardan 
fLkartLn.

DUYURU
Bagaj g{venlik ekranL bagaj filesini 
fLkardL:LnLzda kaybolacaktLr.

Bagaj g{venlik perdesi (mevcut 
ise)

Bagaj bulmesindeki ezyalarLnLzL            
saklamak ifin bagaj perdesi               
kullanabilirsiniz.

Bagaj g{venlik perdesini kullanmak 
ifin

Bagaj urt{s{ tutaca:LnL geriye 
do:ru fekiniz ve kenar kLsLmlarLnL 
kenardaki yuvalara yerleztiriniz.

Bagaj g{venlik perdesi                        
kullanLlmadL:Lnda aza:Ldaki adLmlarL 
uygulayLn:

OCDW049400
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Kolu kullanarak bagaj kapa:LnL 
fLkarma (1).

[fgen zekilli kapa:L fekiniz (2).

Bagaj perdesini bagaj bulgesinin 
alt kLsmLna yerleztiriniz.

Bagaj g{venlik perdesini fLkarmak 
ifin

1. FLkartma sLrasLnda, unce bagaj 
g{venlik kolunu koltu:a do:ru 
kaydLrLn.

2. Takma izlemi mevzu bahis ise, 
yayL sLkLztLrarak muhafaza              
kapa:LnL ok yun{nde itin.

3. Ve daha sonra yukarL yunde  
fekerek fLkartLn.

UYARI
Bagaj perdesinin {zerine ezya 
koymayLnLz. Bu ezyalar bir kaza 
veya fren esnasLnda aracLn if 
tarafLna fLrlayabilir ve yolculara 
zarar verebilir.
Asla birinin bagaj bul{m{nde        
yolculuk etmesine izin vermeyiniz. 
Bu bul{m sadece ezya tazLmak 
{zere tasarlanmLztLr.

OCDW049403
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AracLn dengesini koruyunuz ve 
y{k{n{z{ m{mk{n oldu:unca 
bagajLn un tarafLna do:ru           
yerleztiriniz.
Bagaj ekranLnLn {st kLsmLna azLrL 
g{f uygulamayLn. Zarar verebilir.

KKAZ
Bagaj perdesi kullanLrken ezyalarLnLzL 
bu perdenin {zerine koymayLnLz bu, 
perdenin zarar gurmesine veya 
yapLsLnLn bozulmasLna neden olabilir.

Bagaj ray sistemi (mevcut ise)

Bagaj ray sistemi, bagaj                      
bulmesindeki bagajlarLn kaymasLnL 
unleyebilir.

Bulme fubu:uyla d{zenleme
Bulme fubu:undan gelen her iki 
s{tunu (A) rayla arasLndaki          
bozluklara yerleztiriniz.
Bulme fubu:unu fLkarmak ifin, 
s{tun yanLna elinizi koyunuz ve 
kaldLrma kolunu (B) aza:L do:ru 
itiniz.
S{tunlarLn klik sesiyle yerine   
oturdu:undan emin olunuz.
Kemeri fLkarmak ifin, {st elemanL 
( klik sesini duyana kadar sola 
veya sa:a feviriniz.
Bunun ardLndan kemeri (D)          
fekebilir ve kemeri bagaj etrafLna 
yerleztirerek ve kancayL  bulme 
fubu:unun (F) ortasLna takarak 
bagajLnLzL sa:lamlaztLrabilirsiniz.
B{y{k bagaj ezyalarL ifin, her iki 
kancayL da birbirine takabilirsiniz.
Kemerin kilitlendi:inden emin 
olmak ifin, {st elemanL (C) yeniden 
kilit konumuna (1) getiriniz.

KKAZ
Bulme fubu:u, her iki s{tunla ez 
zamanlL olarak monte edilmiz ve 
suk{lm{z olmalLdLr.
Maks. y{k: Tek kemerle 30 kg
Kki kemerle 40 kg

OCDW048407
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KLlavuz rayLna kanca takLlmasL

KancanLn rayda takLldL:L konuma 
kancayL (A) takLnLz.
KancayL hareket ettirmek ifin, 
d{:meye (1) basLnLz ve ray 
boyunca kancayL hareket ettiriniz.
KancanLn klik sesiyle yerine           
oturdu:undan emin olunuz.
BagajL d{zenlemek ifin, kancayL 
(2) bagaj alanLnLn ortasLna fekiniz.
yimdi, urne:in bagajL d{zenlemek 
ifin kemeri kancaya takabilirsiniz.
Kanca, raya (3) girip fLktL:L 
konumda kullanLlamaz.

KKAZ
Gerilim kuvveti : 1 kanca ifin maks. 
30 kg

DLz uzellikler

Portbagaj (mevcut ise)

AracLnLzda port bagaj bulunuyorsa, 
aracLnLzLn tavanLnda ezya             
tazLyabilirsiniz.

AracLnLzLn {zerindeki port bagaja 
takLlmasL gereken fLtalar ve ba:lantL 
parfalarL bir KIA yetkili servisinden 
ya da di:er yetkili ma:azalardan 
temin edilebilir. 

DUYURU
Ezyalar port bagaj {zerine yerlez-
tirilmeden unce fLtalar (mevcut 
ise) y{k tazLmaya uygun konuma 
getirilmelidir.
Arafta afLlLr tavan mevcut ise, 
port bagaj {zerindeki ezyalarLnLzL 
afLlLr tavanLn falLzmasLna engel 
olacak zekilde yerleztirmemeye 
dikkat etmelisiniz.
Port bagaj y{k tazLmak ifin          
kullanLlmadL:Lnda, r{zgar sesine 
neden olmalarL halinde fLtalarLn 

OCDW049408
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yeniden konumlandLrLlmasL          
gerekir.

KKAZ
Port bagaj {zerinde y{k               
tazLyorsanLz, tazLdL:LnLz y{k{n 
aracLnLzLn tavanLna zarar vermesini 
engellemek ifin gerekli unlemleri 
almalLsLnLz.
Port bagajda b{y{k ezyalar         
tazLyorsanLz, bu ezyalarLn boyutlarLnLn 
aracLnLzLn boyunu azmamasLna dikkat 
ediniz.
Port bagaj {zerinde y{k tazLrken, 
afLlLr tavanL kullanmayLnLz.        
(mevcut ise)

UYARI
Aza:Lda belirtilen de:erler port 
bagaja y{klenebilecek en fazla 
y{k{ gustermektedir. Y{k{        
fLtalar (mevcut ise) arasLnda 
m{mk{n oldu:unca ezit da:LtLnLz 
ve sLkLca ba:layLnLz.

Port bagaja belirtilen sLnLrlamalarL 
azacak zekilde ezya ya da y{k 
yerleztirilmesi aracLnLzLn hasar 
gurmesine neden olabilir.
 Port bagaja ezya y{klendi:inde 
aracLnLz a:LrlLk merkezi y{ksele-
cektir.  AracLn kontrol{n{n             
yitirilmesine veya takla atmasLna 
neden olabilecek, ani kalkLzlardan, 

ani frenlerden, keskin dun{zlerden, 
sert manevralardan veya y{ksek 
hLzdan kafLnLnLz.
Port bagajda y{k tazLrken daima 
aracLnLzL yavaz s{r{n{z ve         
virajlarda dikkatli olunuz. Do:al 
nedenlerden veya yanLnLzdan gefen 
araflardan kaynaklanan ziddetli        
r{zgar, port bagaja y{klenmiz olan 
ezyalar {zerinde yukarL do:ru ani bir 
kuvvet yaratabilir. Uzellikle de tahta 
pano veya yatak gibi geniz d{z 
ezyalar tazLrken buyle bir durumla         
karzLlazabilirsiniz. Bu, port bagaj 
{zerinde ezyalarLnLzLn d{zmesine 
ve gerek sizin aracLnLzLn gerekse 
de etrafLnLzdaki araflarLn zarar        
gurmesine neden olabilir.
S{r{z esnasLnda hasar gurmemesi 
veya kargo kaybLnL unlemek ifin 
portbagajdaki ezyalarLn sa:lam bir 
zekilde sabitlendi:inden emin 
olmak adLnda s{r{z uncesinde 
veya sLrasLnda sLk sLk kontrol edin.

PORT 
BAGAJ

100 kg (220 lbs.)
EyKT BKR yEKKLDE DA9ITILMIy
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Bilgilendirme ve e:lence d{zeni M{zik sistemi

BILGILENDIRME VE E9LENCE 
D[ZENI

M{zik sistemi

DUYURU
SatLz sonrasL piyasada bulunan 
yedek parfa {retimi bir HID far tak-
manLz, aracLnLzLn m{zik ve elektronik 
cihazLnLn arLza yapmasLna neden 
olabilir.

* E:er aracLnLzda AVN (M{zik, Video 
ve Navigasyon) sistemi bulunuyorsa, 
ayrLntLlL bilgi ifin ayrL tedarik edilen 
ilgili kLlavuza bazvurun.

Anten

Direk tipi anten

AracLnLzda, hem AM hem de FM 
yayLnlarLnL alan tavan anteni bulun-
maktadLr. Bu anten dire:i suk{lebilir 
tiptedir.

Tip A

Tip B

Anteni saatin aksi yun{nde            
fevirerek fLkarLnLz.
Anteni saat yun{nde fevirerek 
takLnLz.

BalLk sLrtL anten (mevcut ise)

KupekbalL:L y{zgeci anteni iletilen 
veriyi alacaktLr.

KKAZ
Direk tipi anten

Alfak tavanlL bir alana ya da araba 
yLkama servisine girmeden unce, 
anteni saatin tersi yunde fevirerek 
fLkarLnLz. Aksi takdirde, anten 
zarar gurebilir.
Anteninizin yayLnL net bir zekilde 
alabilmesi ifin anteni yuvasLna sLkL 
bir ba:lantL sa:layacak zekilde 
sLkLca ba:lamanLz ve dik konuma 
getirmeniz gerekir. Ancak araf 
park edilirken veya port bagaja 
y{k y{klenirken fLkarLlabilir.

OCDW049434

OCDW059037
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Port bagaja y{k y{klerken, antenin 
yayLnL net bir zekilde almasLna 
engel olmamak ifin y{k{ anten 
dire:inin fok yakLnLna                 
yerleztirmeyiniz.

USB portu (mevcut ise)

USB cihazL veya iPod- takmak ifin 
USB portunu kullanabilirsiniz.

DUYURU
G{f prizine ba:lL portatif bir m{zik 
cihazL kullanLldL:Lnda, falLzma            
sLrasLnda g{r{lt{ olabilir. Bu 
durumda portatif m{zik cihazLnLn 
g{f kayna:LnL kullanLnLz.

* iPod- bir Apple Inc. markasLdLr.

Araf M{zik Sisteminin falLzmasL

FM alLcL

AM ve FM radyo sinyalleri bulundu:u-
nuz fevrede bulunan radyo verici 
istasyonlarLndan gelir. Bu sinyaller 
aracLnLzLn {zerindeki anten tarafLndan 
alLnLr. Daha sonra radyonuz bu sinyalleri 
alLr ve aracLnLzdaki hoparlurlere aktarLr.

AracLnLza g{fl{ bir radyo sinyali         
geldi:inde, m{zik sisteminizin {st{n 
m{hendisli:i sayesinde m{mk{n 
olan en y{ksek kalitede ses alLrsLnLz. 
Ancak bazL durumlarda aracLnLza 
gelen sinyaller yeterince g{fl{ ve 
net olmayabilir.

Bu, radyo istasyonuna fok uzak 
olmanLzdan, farklL radyo istasyonlarLna 
fok yakLn olmanLzdan veya               
etrafLnLzdaki bina, kupr{ gibi b{y{k            
yapLlardan kaynaklanLyor olabilir.

OCDW049450
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AM alLcL

AM radyo yayLnlarL FM yayLnlarLna 
kLyasla fok daha uzun mesafelerden 
alLnabilir. Bunun nedeni AM radyo 
dalgalarLnLn d{z{k frekanslarda  
nakledilmeleridir. Bu uzun, d{z{k 
frekanslL radyo dalgalarL, atmosfer 
iferisinde sadece d{md{z de:il        
yery{z{n{n kavisli yapLsLna uygun 
olarak da ilerleyebilirler. AyrLca bir 
engelle karzLlaztLklarLnda takLlLp        
kalmaz, engelin etrafLndan dolazabi-
lir, buylece daha iyi bir sinyal kap-
sama alanL oluzturur.

FM radyo istasyonu

FM radyo yayLnlarL y{ksek frekanslarda 
nakledilir ve yery{z{n{n  engebeli 
yapLsLna uygun olarak ilerleme         
uzelli:ine sahip de:ildir. Bu nedenle, 
FM radyo yayLnlarL genel olarak             
istasyondan biraz uzaklaztLklarLnda 
bozulmaya bazlar. AyrLca, FM sinyalleri 
bina ve da: gibi engellerden kolayca 
etkilenir. Bu nedenlerden ut{r{             
radyonuzdan d{zg{n yayLn alamamanLz 
radyonuzda bir sorun oldu:unu 
d{z{nmenize neden olabilir. Aza:Lda 
sLralanan durumlarla karzLlazmanLz 
normaldir ve radyonuzda bir sorun 
oldu:unu gustermez:

Sinyalin zayLflamasL - AracLnLz 
radyo istasyonundan uzaklaztLkfa 
sinyal gittikfe g{fs{zlezecek ve ses 
zayLflamaya bazlayacaktLr. Bu 
oldu:unda, sinyalleri daha g{fl{ 
olan bazka bir radyo istasyonunu 
dinlemenizi uneriyoruz.

ODEEV068217NR
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  Parazit/Statik - ZayLf FM sinyalleri 
veya radyo verici ile radyonuz 
arasLndaki b{y{k engeller parazit 
yaratarak radyo yayLnLnL bozar. 
Radyonuzdaki tiz ses seviyesini 
d{z{rmek, bozukluk ortadan         
kalkLncaya kadar parazit etkisini 
azaltabilir.

Kstasyonun De:izmesi - Bir FM sinyali 
zayLfladL:Lnda aynL frekansa yakLn 
olan daha g{fl{ bazka bir istasyon 
falmaya bazlayabilir. Bunun nedeni 
radyonuzun en net sinyali almak 
{zere tasarlanmLz olmasLdLr. Buyle 
bir durumla karzL karzLya kalLrsanLz, 
daha g{fl{ sinyali olan bazka bir 
istasyon sefiniz.
Fok Yollu Bozulma - Radyo           
sinyallerinin birkaf yunden birden 
alLnmasL parazite neden olabilir. Bu, 
aynL istasyondan gelen bir direk bir 
de yansLma sinyalden veya birbirine 
oldukfa yakLn frekanslara sahip iki 
istasyondan gelen sinyallerden kay-
naklanabilir. Buyle bir durumla karzL 
karzLya kalLrsanLz, bu durum gefene 
kadar bazka bir istasyon sefiniz.

Cep telefonu veya telsiz kullanLmL

AracLn iferisinde cep telefonu kulla-
nLldL:Lnda, araftaki m{zik sisteminden 
ses gelebilir. Bu, m{zik sisteminizde bir 
sorun oldu:unu gustermez. Buyle bir 
durumda cep telefonunuzu m{zik       
sisteminizin m{mk{n oldu:unca       
uza:Lnda kullanLnLz.

KKAZ
Arafta cep telefonu veya telsiz gibi 
bir iletizim sistemi kullanLlLyorsa 
veya ayrLca bir radyo varsa, araca 
harici bir anten takLlmalLdLr. Cep 
telefonu veya telsiz sadece kendi 
anteniyle kullanLlLrsa, bu durum  
aracLn elektronik sistemini olumsuz 
yunde etkileyebilir ve aracLn g{venli 
bir zekilde kullanLlmasLna engel olabilir.

UYARI
S{r{z sLrasLnda cep telefonu           
kullanmayLnLz.  Cep telefonuyla 
konuzmak ifin g{venli bir yerde 
durunuz.

ODEEV068220NR
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Bilgilendirme ve e:lence d{zeni M{zik Sistemi (Dokunmatik EkransLz)

M{zik Sistemi (Dokunmatik 
EkransLz)

Sistem d{zeni - kontrol paneli

(Bluetooth- Kablosuz Teknolojili)

* Sistemin gerfek gur{nt{s{ ve d{zeni aracLn modeline ve uzelliklerine ba:lL 
olarak de:iziklik gusterebilir.

1. [ARAMA/PARFA] d{:mesi
Kstasyonu/parfayL/dosyayL 
de:iztirme.
Radyoyu dinlerken istasyon 
aramak ifin basLlL tutun.
Medya falarken ileri ya da geri 
sarmak ifin basLlL tutun          
(Bluetooth ses modu harif).

2. RADYO d{:mesi
Radyoyu afmak ifin basLn.          
Radyoyu dinlerken radyo 
modunu de:iztirmek ifin basLn.

3.MEDYA d{:mesi
Medya depolama cihazlarLndan 
bir iferik oynatmak ifin basLn. 
USB (iPod) ve Bluetooth ses 
modlarL arasLnda gidip gelmek 
ifin {st {ste basLn.

E:er birden fazla medya           
depolama cihazLnLz varsa medya 
sefim penceresinden birini sefin.

4. PHONE (TELEFON) d{:mesi
Bluetooth la bir telefona       
ba:lanmak ifin starta (bazla) 
basLn.
Bluetooth ba:lantLsL yapLldLktan 
sonra Bluetooth telefon        
men{s{ne ulazmak ifin basLn.

5. POWER/VOL (G[F/SES) d{:mesi
CihazL afmak veya kapatmak 
ifin basLn.
Sistem ses d{zeyini ayarlamak 
ifin sola ya da sa:a fevirin.

6. PRESET (HafLza) D{:meleri
 Radyoyu dinlerken unceden 
tanLmlL listede unceki ya da 
sonraki sayfaya gefmek ifin 
basLn.
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(Bluetooth- Kablosuz Teknolojili)

* Sistemin gerfek gur{nt{s{ ve d{zeni aracLn modeline ve uzelliklerine 
ba:lL olarak de:iziklik gusterebilir.

7. SETUP (AYAR)/CLOCK (SAAT)  
D{:mesi

Ayarlar ekranLnL afmak ifin 
basLn.
Saat ayarlama ekranLnL afmak 
ifin basLlL tutun.

8.MENU d{:mesi
Mevcut modda men{ ekranLnL 
afmak ifin basLn.

9. BACK (GERK) d{:mesi
Unceki ekrana dunmek ifin 
basLn.

10.Reset (SLfLrlama) tuzu
11.TUNE (KNCE AYAR) d{:mesi/ FILE 

(DOSYA) d{:mesi/ ENTER (GKRKy) 
d{:mesi

 Radyoyu dinlerken frekansL 
ayarlamak ifin fevirin.
 MedyayL oynatLrken bir parfa/
dosya aramak ifin fevirin            
( Bluetooth ses modu harif).
Arama sLrasLnda mevcut        
parfayL/dosyayL sefmek ifin 
basLn.

12.SayL d{:meleri (1-6)
 Radyoyu dinlerken kaydedilmiz 
radyo istasyonunu dinlemek ifin 
basLn.
 Radyoyu dinlerken mevcut 
radyo istasyonunu unceden 
tanLmlL listeye kaydetmek ifin 
basLlL tutun.
Bir u:e sefmek ifin karzLlLk 
gefen sayLya basLn.
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Sistem d{zeni - tekli direksiyon 
simidi kumandasL

Bluetooth- donanLmlL model

* Sistemin gerfek gur{nt{s{ ve d{zeni 
aracLn modeline ve uzelliklerine ba:lL 
olarak de:iziklik gusterebilir.

1.MODE d{:mesi
Radyo ve medya modlarL arasLnda 
gidip gelmek ifin basLn.

2. Ses seviyesi
Sesi ayarlamak ifin yukarLya itin 
ya da aza:Lya fekin.

3. UP/DOWN (YUKARI/AyA9I) tuzu
Kstasyonu/parfayL/dosyayL 
de:iztirme.
Radyoyu dinlerken kaydedilmiz 
unceki/sonraki radyo istasyonunu 
dinlemek ifin basLn.
Radyoyu dinlerken istasyon 
aramak ifin basLlL tutun.
Medya falarken ileri ya da geri 
sarmak ifin basLlL tutun          
(Bluetooth ses modu harif).

4. SESSKZ d{:mesi
Sistemi sessize almak ya da  
sistemin sesini afmak ifin basLn.
Arama sLrasLnda mikrofonu 
sessize almak ya da mikrofonun 
sesini afmak ifin basLn.
MedyayL oynatLrken falan     
dosyayL durdurmak ya da 
devam ettirmek ifin basLn (iPod 
modu harif).

5. Arama / Cevap verme tuzu
Bluetooth la bir telefona      
ba:lanmak ifin starta (bazla) 
basLn.
Bluetooth telefon ba:lantLsL 
yapLldLktan sonra Bluetooth 
telefon ekranLna ulazLn. En son 
telefon numarasLnL fevirmek 
ifin basLlL tutun. Bir arama         
geldi:inde aramayL cevaplamak 
ifin basLn.
Arama sLrasLnda aktif arama ve 
tutulan arama arasLnda gidip 
gelmek ifin basLn. Sistem ve cep 
telefonu arasLndaki aramada 
gidip gelmek ifin basLlL tutun.

6. Arama ve aramayL bitirme tuzu



Bilgilendirme ve e:lence d{zeni

105

M{zik Sistemi (Dokunmatik EkransLz)

UYARI
S{r{z hakkLnda

S{r{z sLrasLnda sistemi falLztLrmayLn.  
Dikkatiniz da:LlmLzken s{rmek, kaza, 
ciddi kizisel yaralanma ya da ul{me 
sebebiyet verebilecek araf kontro-
l{nde kayLp ile sonuflanabilir.  
S{r{c{n{n birincil sorumlulu:u       
aracLn g{venli ve kuralLna uygun 
s{r{z{d{r ve s{r{c{n{n guzlerini, 
dikkatini ve odaklanmasLnL aracLn 
g{venli s{r{z{nden farklL bir yere 
fekebilecek herhangi bir el aygLtL, 
di:er ekipman veya araca ait veya 
kanun ile yasaklanmLz herhangi bir 
sistem aracL s{rerken asla             
kullanLlmamalLdLr.
S{r{z sLrasLnda ekrana bakmaktan 
kafLnLn.  Dikkatiniz da:LlmLzken        
s{rmek trafik kazalarLna sebebiyet 
verebilir. Birden fazla izlem gerektiren 
uzellikleri kullanmadan unce aracLnLzL 
g{venli bir yerde durdurun.
Cep telefonunuzu kullanmadan unce 
aracLnLzL durdurun. S{r{z sLrasLnda 
cep telefonu kullanmak trafik         
kazalarLna sebebiyet verebilir. E:er 
telefonu kullanmanLz gerekiyorsa 
Bluetooth Handsfree (Eller serbest) 
uzelli:ini arama yapmak ifin kullanLn 
ve aramayL olabildi:ince kLsa tutun.
DLz ortamdaki sesleri duyabilmek ifin 
sesi kLsLk bir seviyede tutun. DLz 
ortamdaki sesleri duyamadL:LnLz bir 
zekilde s{rmek trafik kazalarLna 
sebebiyet verebilir. Fok uzun s{re 
y{ksek seste dinlemek izitme          
kaybLna sebep olabilir.

UYARI
Sistemi kullanma hakLnda

M{zik sistemini sukmeyiniz veya 
modifiye etmeyiniz. Bu tip izlemler 
kazalara, yangLna veya elektrik 
farpmasLna sebep olabilir.
Sistemin iferisine herhangi bir sLvL 
ya da yabancL maddenin girmesine 
izin vermeyin. SLvLlar veya yabancL 
maddeler zehirli dumana, yangLna 
veya sistem arLzasLna neden olabilir.
Ses fLkLzL ya da gur{nt{ yok gibi  
arLzalar mevcutsa sistemi kullan-
mayL bLrakLn. ArLza verdi:i halde   
sistemi kullanmaya devam etmeniz  
durumunda bu, yangLn, elektrik 
farpmasL ya da sistem hatasL gibi 
olaylara sebebiyet verir.
Guk g{r{lt{s{ veya zimzek fakmasL 
durumunda yLldLrLm d{zmesine ba:lL 
elektrik farpmasLna sebep olabile-
ce:inden antene dokunmayLnLz.

KKAZ
Sistemi falLztLrma hakkLnda

Sistemi motor falLzLrken kullanLn. 
Motor falLzmLyorken sistemi fok uzun 
s{re kullanmak ak{y{ bozaltabilir.
OnaylanmamLz {r{nleri kurmayLn. 
Sistemi kullanLrken onaylanmamLz 
{r{nleri kullanmak hataya sebebiyet 
verebilir.  OnaylanmamLz {r{nleri  
kullanmaktan kaynaklanan sistem 
hatalarL garanti kapsamLnda de:ildir.
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KKAZ
Sistemi kullanma hakkLnda

Sisteme azLrL bir g{f uygulamayLn. 
Ekrana uygulanan azLrL baskL LCD 
veya dokunmatik panele zarar 
verebilir.
EkranL ya da d{:me panelini 
temizlerken motoru durdurdu:unuza 
ve yumuzak, kuru bir kumaz         
kullandL:LnLza emin olun. EkranL 
veya d{:meleri sert bir bezle silmek 
veya solvent (alkol, benzen, tiner 
v.b) kullanmak y{zeyi fizebilir veya 
kimyasal olarak zarar verebilir.
Fan panjuruna sLvL tipi bir araba 
parf{m{ takarsanLz, panjurun 
y{zeyi akan hava nedeniyle 
deforme olabilir.
Kurulmuz cihazLn yerini de:iztirmek 
istiyorsanLz l{tfen satLn aldL:LnLz 
yere ya da servis bakLm merkezine 
danLzLnLz. CihazLn takLlmasL ya da 
suk{lmesi ifin teknik uzmanlLk 
gerekmektedir.

DUYURU
Sistemle ilgili herhangi bir problem 
yazamanLz halinde satLn aldL:LnLz 
yerle ya da yetkili bir bayiyle        
iletizime gefin.
Bilgilendirme ve e:lence d{zenini 
elektromanyetik bir ortama         
sokmak parazite sebep olabilir.

DUYURU
[retici: Hyundai MOBIS Co., Ltd.
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, 06141, Kore
Tel: +82-31-260-2707.

Sistemi afma veya kapama

Sistemi afmak ifin motoru falLztLrLn.
S{r{z sLrasLnda sistemi kullanmak 
istemiyorsanLz, kontrol panelindeki 
[POWER] d{:mesine basLlL tutarak 
sistemi kapatabilirsiniz.   Sistemi 
tekrar kullanmak istiyorsanLz, 
[POWER] d{:mesine tekrar basLn. 

Motoru kapadLktan sonra sistem bir 
s{re sonra ya da s{r{c{ tarafLndaki 
kapL afLldL:Lnda otomatik olarak 
kapanacaktLr 

AracLnLzLn modeline ve uzelliklerine 
ba:lL olarak, sistem motoru 
kapattL:LnLz anda otomatik olarak 
kapanabilir.
Sistemi tekrar aftL:LnLzda, unceki 
mod ve ayarlar de:iztirilmemiz 
zekilde kalacaktLr.
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UYARI
Araf hareket halindeyken bazL 
uzellikler g{venlik sebebiyle devre 
dLzL kalabilir.  Bunlar sadece araf 
durdu:unda falLzLr. BunlarLn        
herhangi birini kullanmadan unce 
aracLnLzL g{venli bir yere park edin.
Ses fLkLzL ya da gur{nt{ yok gibi 
arLzalar mevcutsa sistemi kullanmayL 
bLrakLn. ArLza verdi:i halde sistemi 
kullanmaya devam etmeniz  
durumunda bu, yangLn, elektrik 
farpmasL ya da sistem hatasL gibi 
olaylara sebebiyet verir.

DUYURU
Sistem ancak kontak anahtarL ACC  
veya ON  konumundayken afLlabilir. 
Sistemi motor falLzmLyorken uzun 
bir s{re kullanmak ak{n{n bozalma-
sLna sebep olur. Sistemi uzun bir 
s{re kullanmayL planlLyorsanLz 
motoru falLztLrLn.

EkranL afma veya kapama

EkranLn parlamasLnL unlemek ifin 
ekranL kapatabilirsiniz. Ekran ancak 
sistem afLldL:Lnda kapanabilir. 
1. Kontrol panelindeki [SETUP/

CLOCK] (AYARLAR/SAAT) d{:me-
sine basLn.

2. Kontrol panelindeki [6] tuzuna 
Display Off (EkranL Kapa)               
sefene:ini sefmek ifin basLn. 

EkranL tekrar afmak ifin kontrol 
panelindeki d{:melerden        
herhangi birine basLn.

Temel izlemleri tanLma

Kontrol panelindeki sayL d{:melerini 
ve TUNE (KNCE AYAR) d{:mesini         
kullanarak bir madde sefebilir veya 
ayarlarL yapabilirsiniz. 

Madde sefmek

NumaralL maddeler

KarzLlLk gelen numara d{:mesine 
basLn.

Ayarlar

Ekran

Bluetooth Sistem Ekranı kapat

Ses Tarih / Saat
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NumarasLz maddeler

Kstenen maddeyi sefmek ifin 
TUNE (KNCE AYAR) d{:mesini   
fevirin ve sonra d{:meye basLn.

AyarlarL yapmak

De:eri ayarlamak ifin TUNE (KNCE 
AYAR) d{:mesini fevirin ve sonra 
de:iziklikleri kaydetmek ifin          
d{:meye basLn.
De:eri artLrmak ifin TUNE (KNCE 
AYAR) d{:mesini sa:a do:ru  
fevirin ve de:eri azaltmak ifin 
TUNE (KNCE AYAR) d{:mesini sola 
do:ru fevirin. 

Radyo

Radyoyu afma
Kontrol panelindeki (RADIO) d{:-
mesine basLn. 

FM/AM Modu

1.Mevcut radyo modu
2. Radyo istasyonu bilgisi
3. Unceden tanLmlL liste

Aza:Ldaki men{ sefeneklerine       
ulazabilmek ifin kontrol panelindeki 
[MENU] d{:mesine basLn:

Liste: Mevcut radyo istasyonlarLnL 
gur{nt{leme.
Trafik Anonsu (TA): Trafik anons-
larLnL aktive etme ya da devre dLzL 
bLrakma. E:er mevcutsa anonslar  
ve programlar otomatik olarak     
alLnacaktLr.
Tarama: Sistem g{fl{ radyo         
sinyalleriyle radyo istasyonlarLnL 
tarar ve her bir radyo istasyonunu 
yaklazLk bez saniye oynatLr.
Ses AyarlarL: Sistem ses ayarlarLnL 
uzelleztirin.
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DAB/FM Modu (DAB li olanlar)

1.Mevcut radyo modu
2. Radyo istasyonu bilgisi
3. Unceden tanLmlL liste

Aza:Ldaki men{ sefeneklerine           
ulazabilmek ifin kontrol panelindeki 
[MENU] d{:mesine basLn:

Liste: Mevcut radyo istasyonlarLnL 
gur{nt{leme.
Trafik Anonsu (TA): Trafik             
anonslarLnL aktive etme ya da 
devre dLzL bLrakma. E{er mevcutsa 
anonslar ve programlar otomatik 
olarak alLnacaktLr.
Bulge: Bulgesel istasyonlar           
arasLndaki otomatik gefizi             
etkinleztirin ya da gefersiz kLlLn.
Ses AyarlarL: Sistem ses ayarlarLnL 
uzelleztirin.
Tarama: Sistem g{fl{ radyo         
sinyalleriyle radyo istasyonlarLnL 
tarar ve her bir radyo istasyonunu 
yaklazLk bez saniye oynatLr.
Manuel FM arama: Radyo              
frekansLnL manul olarak arayLn.

RADYO modunu de:iztirme

Alternatif olarak, kontrol panelindeki 
[RADIO] (RADYO) d{:mesine ya da 
direksiyon simidi {zerindeki [MODE] 
(MOD) d{:mesine basLn.  D{:meye 
her bastL:LnLzda radyo modu de:izir.

Mevcut radyo istasyonlarL tarama

FrekansLn do:rulunu test etmek ve 
istedi:inizi kaydetmek ifin her bir 
radyo istasyonunu birkaf saniye 
dinleyebilirsiniz.
1. Radyo ekranLndan kontrol pane-

lindeki [MENU] d{:mesine basLn. 
2.TUNE (KNCE AYAR)

Sistem g{fl{ radyo sinyalleriyle 
radyo istasyonlarLnL tarar ve 
her bir radyo istasyonunu         
yaklazLk bez saniye oynatLr.

3.TUNE (KNCE AYAR)
Sefilmiz istasyonu dinlemeye 
devam edebilirsiniz.
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Radyo istasyonlarLnL arama

Unceki ya da sonraki uygun radyo 
istasyonunu aramak istiyorsanLz 
kontrol panelinin {zerindeki [∨ 
SEEK/TRACK ∧ (ARAMA/PARFA) ] 
d{:mesine basLn.

AynL zamanda frekanslarL daha 
hLzlL aramak ifin ∨ SEEK/TRACK 
∧ (ARAMA/PARFA) d{:mesine 
basLlL tutabilirsiniz. D{:meyi 
bLraktL:LnLzda y{ksek sinyalli 
radyo istasyonu otomatik olarak 
sefilecektir. (Varsa)

E:er dinlemek istedi:iniz radyo 
istasyonunun frekansLnL tam olarak 
biliyorsanLz, kontrol paneli {zerindeki 
TUNE (KNCE AYAR)d{:mesini           
frekansL de:iztirmek ifin fevirin.

Radyo istasyonu kaydetme

Favori radyo istasyonlarLnLzL kayde-
debilir ve onlarL unceden tanLmlL          
listeden seferek dinleyebilirsiniz.

Radyo dinlerken, unceden kayde-
dilmiz boz alan ifin radyo ekranLndaki 
sayL d{:mesine basLn.

Dinledi:iniz radyo istasyonu 
sefilen sayLya eklenecektir.

DUYURU
36 radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.
E:er unceden tanLmlL liste 
doluysa, favori istasyonlarLnLzdan 
biriyle dinlemekte oldu:unuz 
istasyonu de:iztirebilirsiniz. Kontrol 
paneli {zerindeki istedi:iniz sayL 
d{:mesine basLlL tutun.

Kaydedilmiz radyo istasyonlarLnL 
dinleme
1. Dinlemek istedi:iniz radyo              

istasyonu ifin unceden tanLmlL 
sayLyL onaylayLn.

2. Kontrol paneli {zerindeki istedi:iniz 
sayL d{:mesine basLn.

Alternatif olarak radyo               
istasyonunu de:iztirmek ifin 
direksiyonun {zerindeki Up/
Down (YukarL/Aza:L) tuzuna 
basLnLz.
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Medya oynatLcL

Medya oynatLcLyL kullanma

USB depolama cihazlarL, akLllL tele-
fonlar ve iPodlar gib birfok medya 
depolama cihazLndan depolanmLz 
m{zik dinleyebilirsiniz.
1. CihazL aracLnLzdaki USB girizine 

ba:layLn.
Sisteme ba:ladL:LnLz cihaza 
ba:lL olarak playback hemen 
bazlayabilir.

2. Kontrol panelindeki[MEDIA]         
d{:mesine basLn.

E:er birden fazla medya         
depolama cihazLnLz varsa, MEDIA 
(MEDYA)butonuna tekrar basLn 
ve istedi:iniz modu sefmek ifin 
karzLlLk gelen sayL d{:mesine 
basLn.

DUYURU
Bir Apple cihazL ba:ladL:LnLzda, 
playback otomatik olarak bazlamaz. 
iPod modundan medya oynatLcLyL 
bazlatmak ifin kontrol paneli          
{zerindeki MEDIA (MEDYA)          
d{:mesine basLn.
AynL zamanda modu, direksiyonun 
{zerindeki MODE (MOD)           
d{:mesine {st {ste basarak 
de:iztirebilirsiniz.
Harici USB cihazlarLnL sistem g{c{ 
kapalLyken taktL:LnLzdan ya da 
fLkarttL:LnLzdan emin olun.

Araf modeline ve uzelliklerine 
ba:lL olarak, mevcut d{:meler ya 
da USB girizlerinin gur{n{zleri ya 
da d{zeni fezitlilik gusterebilir.
Bir akLllL telefonu ya da bir MP3 
cihazLnL sisteme USB ve Bluetooth 
gibi birden fazla yuntem kullanarak 
ez zamanlL olarak ba:lamayLn. 
Bunu yapmak kirli sese ya da        
sistem arLzasLna sebep olabilir.
Ba:lanmLz cihazLn Ekolayzer          
uzelli:i ve sistemin Ekolayzer 
ayarlarL aktifse, etkileri birbirine 
karLzabilir ve seste bozulmaya ve 
kirli sese neden olabilir. E:er 
m{mk{nse cihazLn ekolayzer 
uzerlli:ini kapatLn.
Apple cihazL ba:landL:Lnda bir 
g{r{lt{ meydana gelebilir. Bu tarz 
cihazlar kullanLlmadL:Lnda, cihazL 
saklamak {zere ba:lantLsLnL kesiniz.
Apple cihazL enerji jakLna ba:landL-
:Lnda, harici cihazLn oynatLlmasL 
g{r{lt{ye sebep olabilir. Bu tarz 
durumlarda kullanmadan unce g{f 
ba:lantLsLnL kesiniz.
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USB modunun kullanLlmasL

USB depolama cihazlarL ve MP3 
oynatLcLlar gibi tazLnabilir aygLtlarda 
depolanmLz m{zik dosyalarLnL oynata-
bilirsiniz. USB modunu kullanmadan 
unce USB depolama cihazlarLnLn ve dosya 
uzelliklerinin uygunlu:unu kontrol edin.

USB cihazLnLzL aracLnLzdaki USB          
girizine ba:layLn.

Playback hemen falmaya bazlar.
E:er USB cihazL sisteme zaten 
ba:lanmLzsa MEDIA (MEDYA)        
d{:mesine basLn ve medya sefim 
penceresinden USB yi sefmek ifin 
(1) d{:mesine basLn.  

1. Tekrar falma modu
2.Mevcut dosya sayLsL ve toplam 

dosya sayLsL
3. Falan zarkLyla ilgili bilgi
4. Playback zamanL ve playback 

pozisyonu

Aza:Ldaki men{ sefeneklerine          
ulazabilmek ifin kontrol panelindeki 
[MENU] d{:mesine basLn:

Bilgi: Falan zarkLyla ilgili bilgileri 
gur{nt{leme
Ses AyarlarL: Sistem ses ayarlarLnL 
uzelleztirin.

Geri / Kleri Sarma
Kontrol panelindeki ∨ SEEK/
TRACK ∧ (ARAMA/PARFA)          
d{:mesine basLn.

AynL zamanda direksiyon {ze-
rindeki Up/Down (YukarL/Aza:L) 
d{:mesine basLlL tutabilirsiniz.

Mevcut playbacki yeniden bazlatma
yarkL 2 saniye faldLktan sonra 
kontrol paneli {zerindeki ∨ SEEK/
TRACK (ARAMA/PARFA) d{:me-
sine basLn.

AynL zamanda direksiyon {ze-
rindeki Up/Down (YukarL/Aza:L) 
d{:mesine basabilirsiniz.

Unceki/sonraki zarkLyL oynatma
Mevcut zarkLnLn ilk 2 saniyesinde 
kontrol panelinden bir unceki        
zarkLyL oynatmak ifin ∨ SEEK/
TRACK (ARAMA/PARFA) d{:me-
sine basLn. Sonraki zarkLyL 
oynatma ifin kontrol paneli         
{zerindeki ∨ SEEK/TRACK 
(ARAMA/PARFA) d{:mesine basLn.

Playback 2 saniyeden fazla 
s{rerse, unceki zarkLyL oynat-
mak ifin kontrol paneli {zerin-
deki ∨ SEEK/TRACK (ARAMA/
PARFA) d{:mesine iki kere 
basLn.
AynL zamanda direksiyon         
{zerindeki Up/Down (YukarL/
Aza:L) d{:mesine basabilirsiniz.
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DUYURU
Kontrol panekli {zerindeki FILE 
(DOSYA) d{:mesini istenen zarkLyL 
bulmak ifin fevirin ve dosyayo bez 
saniye ifinde oynatmak ifin          
d{:meye basLn.
E:er bez saniye ifinde hifbir  
kontrol tespit edilemezse, arama 
iptal edilir ve ekran mevcut falan 
zarkLyla ilgili bilgiyi gur{nt{ler.

Tekrar tekrar falmak
Kontrol panelindeki (1)                 
d{:mesine basLn. Her bastL:LnLzda 
tekrar oynatma modu de:izir. 
KarzLlLk gelen mod ikonu ekranda            
gur{nt{lenecektir.

ParfalarL rasgele sLrada falma.
Kontrol panelindeki (2) d{:mesine 
basLn. Her bastL:LnLzda karLzLk 
oynatma modu etkinlezir ya da 
devre dLzL kalLr. KarLzLk modu 
etkinleztirdi:inizde, karzLlLk gelen 
mod ikonu ekranda gur{nt{lenecektir.

Dosya listesinde m{zik dosyalarLnL 
arama
1. Kontrol panelindeki (3)                

d{:mesine basLn. Liste
2. Kstenen kategori ve dosyayL sefmek 

ifin TUNE (KNCE AYAR) d{:mesini 
fevirin ve sonra m{zik dosyasLnL 
oynatmak ifin d{:meye basLn.

DUYURU
Sisteme bir USB cihazL ba:lamadan 
unce aracLnLzLn motorunu falLztLrLn. 
USB cihazL sisteme ba:lL bir            
zekildeyken motoru falLztLrmak 
USB cihaza zarar verebilir.
USB aygLtLnL ba:larken/fLkartLrken 
statik elektri:e dikkat ediniz.          
Statik bozalma sistem arLzasLna 
sebep olabilir.
USB giriziyle v{cudunuzun ve dLz 
objelerin temas etmemesine          
dikkat edin. Bunu yapmak bir 
kazaya ya da sistem arLzasLna 
sebep olabilir.
Fok kLsa bir zaman ifinde USB 
ba:layLcLyL tekrar tekrar takLp 
fLkartmayLn. Bunu yapmak 
cihazda hataya ya da bir sistem 
arLzasLna neden olabilir.
USB aygLtLnL ses dosyalarL falmak 
dLzLnda amaflarla kullanmayLnLz. 
USB aksesuarlarLnL zarj etme ya 
da LsLnma ifin kullanmak zayLf 
performansa ya da sistem           
arLzasLna sebep olabilir.
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DUYURU
Bir USB depolama cihazL ba:ladL:L-
nLzda harici bir kablo kullanmayLn. 
Direkt olarak USB girizinden       
ba:layLn. E:er bir USB a:L ya da 
harifi kablo kullanLyorsanLz cihaz 
tanLmlanmayabilir. 
USB ba:laayLcLsLnL USB girizine tam 
olarak yerleztirin. Bunu yapmamak 
ba:lantL hatasLna sebep olabilir.
USB depolama cihazLnL fLkarttL:L-
nLzda rahatsLz edici bir ses fLkabilir.
Sistem sadece standart formatla 
kodlanmLz dosyalarL oynatabilir.
Aza:Ldaki USB cihazL t{rleri             
tanLmlanmayabilir ya da d{zg{n 
falLzmayabilir:
- yifreli MP3 oynatLcLlar
- USB cihazlarL fLkarLlabilir disk       

olarak tanLmlanmaz
Bir USB cihazL durumuna ba:lL         
olarak tanLmlanamayabilir.
BazL USB cihazlarL sisteminizle 
uyumlu olabilir.
USB cihazLnLzLn t{r{ne ya da           
dosyalarLn formatLna ba:lL olarak 
USB tanLmlanma zamanL daha uzun 
s{rebilir.
Uzelli:ine ba:lL olarak, bazL USB 
cihazlarL USB ba:lantLsL yoluyla zarj 
etmeyi desteklemeyebilir.
Gur{nt{ ve video playback             
desteklenmemektedir.

iPOD modunun kullanLlmasL

iPod ve iPhone gibi Apple                  
cihazlarLnda depolanan m{zikleri 
dinleyebilirsiniz.
1. Apple cihazLnLzla birlikte verilen 

kabloyu kullanarak Apple cihazLnLzL 
aracLnLzLn USB girizine takLn.

Ba:lantL sa:landL:Lnda cihaz 
zarj olmaya bazlayacaktLr.  
Playback m{zik otomatik olarak 
falmaya bazlayacaktLr.

2. Kontrol panelindeki (MEDIA)         
d{:mesine basLn.

E:er birden fazla cihaz sisteme 
ba:lLysaMEDIA (MEDYA)              
d{:mesine basLn medya sefim 
penceresinden iPod u sefmek 
ifin (1) d{:mesine basLn. 

1. Tekrar falma modu
2.Mevcut dosya sayLsL ve toplam 

dosya sayLsL
3. Falan zarkLyla ilgili bilgi
4. Playback zamanL ve playback 

pozisyonu
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Aza:Ldaki men{ sefeneklerine           
ulazabilmek ifin kontrol panelindeki 
[MENU] d{:mesine basLn:

Bilgi: Falan zarkLyla ilgili bilgileri 
gur{nt{leme
Ses AyarlarL: Sistem ses ayarlarLnL 
uzelleztirin.

Geri / Kleri Sarma
Kontrol panelindeki ∨ SEEK/
TRACK ∨ (ARAMA/PARFA)            
d{:mesine basLlL tutun.

AynL zamanda direksiyon {ze-
rindeki Up/Down (YukarL/Aza:L) 
d{:mesine basLlL tutabilirsiniz.

Mevcut playbacki yeniden bazlatma
yarkL 2 saniye faldLktan sonra kontrol 
panelindeki ∨ SEEK/TRACK ∨ 
(ARAMA/PARFA) d{:mesine basLn. 

AynL zamanda direksiyon {zerindeki 
Up/Down (YukarL/Aza:L) d{:mesine 
basabilirsiniz.

Unceki/sonraki zarkLyL oynatma
Mevcut zarkLnLn ilk 2 saniyesinde 
kontrol panelinden bir unceki zarkLyL 
oynatmak ifin ∨ SEEK/TRACK ∨ 
(ARAMA/PARFA) d{:mesine basLn. 
Sonraki zarkLyL oynatma ifin kontrol 
paneli {zerindeki ∨ SEEK/TRACK ∨ 
(ARAMA/PARFA) d{:mesine basLn.

Playback 2 saniyeden fazla 
s{rerse, unceki zarkLyL oynatmak 
ifin kontrol paneli {zerindeki∨ 
SEEK/TRACK ∨ (ARAMA/PARFA) 
d{:mesine iki kere basLn.

AynL zamanda direksiyon {ze-
rindeki Up/Down (YukarL/Aza:L) 
d{:mesine basabilirsiniz.

DUYURU
Kontrol panekli {zerindeki FILE 
(DOSYA) d{:mesini istenen zarkLyL 
bulmak ifin fevirin ve dosyayo bez 
saniye ifinde oynatmak ifin         
d{:meye basLn.
E:er bez saniye ifinde hifbir  
kontrol tespit edilemezse, arama 
iptal edilir ve ekran mevcut falan 
zarkLyla ilgili bilgiyi gur{nt{ler.

Tekrar tekrar falmak
Kontrol panelindeki (1) d{:mesine 
basLn. Her bastL:LnLzda tekrar 
oynatma modu de:izir. KarzLlLk 
gelen mod ikonu ekranda          
gur{nt{lenecektir.

ParfalarL rasgele sLrada falma
Kontrol panelindeki (2) d{:mesine 
basLn. Her bastL:LnLzda karLzLk 
oynatma modu etkinlezir ya da 
devre dLzL kalLr. KarLzLk modu 
etkinleztirdi:inizde, karzLlLk gelen 
mod ikonu ekranda gur{nt{lene-
cektir.
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Dosya listesinde m{zik dosyalarLnL 
arama
1. Kontrol panelindeki (3) d{:mesine 

basLn. Liste
2. Kstenen kategori ve dosyayL      

sefmek ifin TUNE (KNCE AYAR) 
d{:mesini fevirin ve sonra m{zik 
dosyasLnL oynatmak ifin d{:meye 
basLn.

DUYURU
CihazlarL sisteme ba:lamadan unce 
motoru falLztLrdL:LnLzdan emin olun. 
E:er cihaz ba:landL:Lnda motor 
falLztLrLlLrsa cihaz zarar gurebilir. 
Fok kLsa bir zaman ifinde USB 
ba:layLcLyL tekrar tekrar takLp 
fLkartmayLn. Bunu yapmak cihazda 
hataya ya da bir sistem arLzasLna 
neden olabilir.

Apple cihazlarLnL ba:lama            
hususunda notlar

Sisteme ba:lamadan unce cihazL-
nLzLn iOS ve aygLt yazLlLmLnLn g{ncel 
oldu:undan emin olun. G{ncel 
olmayan cihazlar sistem hatasLna 
neden olabilir.
E:er cihazLnLzLn zarjL azsa cihaz 
tanLmlanamayabilir. yarj seviyesini 
kontrol edin, e:er gerekiyorsa 
cihazL sisteme ba:lamadan unce 
zarj edin.
Apple onaylL bir kablo kullanLn. 
Onay almamLz bir kablo kullanmak 
rahatsLz edici bir sese ve playback 
sLrasLnda hataya neden olabilir.

Yeni Apple cihazLyla verilen orijinal 
kablo gibi 1 metreden daha kLsa 
bir kablo kullanLn. Daha uzun        
kablolar bilgi e:lence sisteminin 
Apple cihazLnL tanLmlayamamasLna 
neden olabilir.
USB ba:layLcLsLnL USB girizine tam 
olarak yerleztirin. Bunu yapmamak 
ba:lantL hatasLna sebep olabilir.
 E:er playback cihazda arka 
planda falLzLr haldeyken cihazLnLzL 
ba:larsanLz, ba:landLktan hemen 
sonra tiz bir ses duyabilirsiniz. 
CihazLnLzL playbacki durdurduktan 
sonra ba:layLn.
CihazLnLzL bir indirme izlemi ya da 
iTunes a senkronizasyon sLra-
sLnda ba:lamak hataya neden 
olabilir. CihazLnLzL indirme ya da 
senkronizasyon izlemi tamamlan-
dLktan sonra ba:layLn.
E:er iPod nano (6. Jenarasyon harif) 
ya da iPod klasik ba:lLyorsanLz, 
marka logosu ekranda gur{nt{le-
necektir. iPhone ve iPod touch 
modellerinde ise logo gur{nt{len-
meyecektir.
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Apple cihazlarL hususunda notlar
Modele ba:lL olarak, desteklenmeyen 
iletizim protokolleri dolayLsLyla 
cihazLnLz tanLmlanamayabilir.
Sistemde oynatLlan ya da          
gur{nt{lenen zarkLlarLn sLrasL, 
cihazLnLzda depolanan zarkLlarLn 
sLrasLndan farklLlLk gusterebilir.
KullandL:LnLz m{zik falar             
uygulamasLna ba:lL olarak, sistemde 
gur{nt{lenen bilgiler farklLlLk        
gusterebilir.
iPhone da ses akLz uzelli:i ve iPod modu 
kontrol{ birbiriyle uyuzmayabilir. E:er 
bir hata meydana gelirse, USB          
kablosunu fLkartLn ve tekrar takLn.
iPhone ya da iPod touch kullanLrken, 
cihazL sisteme ba:lLyken kontrol 
etmeyin.  Bir hata meydana         
gelebilir.
iPhone aracLlL:Lyla gerfeklezen bir 
playback esnasLnda bir arama 
yaparsanLz veya aranLrsanLz, 
konuzmanLzL sonlandLrdLktan 
sonra m{zik durdurulmuz zekilde 
kalacaktLr. E:er aramayL             
sonlandLrdLktan sonra m{zik sesi 
duymazsanLz, m{zik durdurulmuz 
mu diye cihazLnLzL kontrol edin.
Bir zarkLyL birden fazla dosyaya 
kopyalamayLn. Birden fazla         
dosyaya kaydedilen zarkL arama 
ve playback uzelliklerinde hataya 
neden olabilir.
E:er durdurma ya da tekrarlama 
gibi medya kontrol uzelliklerini 
kullanLyorsanLz, ekranda gur{nt{-
lenen zarkL bilgisiyle falan zarkL 

bilgisi ezlezmeyebilir. Bu bir sistem 
hatasL de:ildir. Sistemden iPod 
modunu tekrar bazlatLn ya da 
cihazLnLzda playbacki durdurun ve 
devam ettirin.
Apple cihazLnLzLn uzelliklerine ba:lL 
olarak atlama veya d{zg{n           
falLzmama gibi sorunlar oluzabilir.
Apple arLzasL sebebiyle Apple 
cihazL arLza yaparsa Apple cihazL 
sLfLrlayLnLz ve yeniden deneyiniz. 
(Daha fazla bilgi ifin Apple cihaz 
kLlavuzuna bakLnLz)
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Bluetooth

Bluetooth cihazlarLnL ba:lama

Bluetooth kLsa erizimli bir kablosuz 
a: oluzturma teknolojisidir. Bluetooth 
aracLlL:yla, yakLnda bulunan mobil 
cihazlara ba:lL cihazlar arasLnda veri 
gundermek ve almak ifin kablosuz bir 
zekilde ba:lanabilirsiniz. Bu cihazlarL-
nLzL etkili bir zekilde kullanmanLza 
olanak tanLr.

Bluetoothu kullanmak ifin uncelikle 
sisteminizden cep telefonu ya da MP3 
m{zik falar gibi Bluetooth erizimli 
cihaza ba:lanmanLz gerekir. Ba:lan-
mak istedi:iniz cihazLn Bluetooth u 
destekledi:ine emin olun.

UYARI
Bluetooth cihazlarLna ba:lanmadan 
unce aracLnLzL g{venli bir yere park 
edin. Dikkati da:LlmLz zekilde araba 
kullanmak trafik kazalarLna, fiziksel 
yaralanmaya ya da ul{me neden 
olabilir.

DUYURU
Sisteminizden sadece Bluetooth 
Handsfree (Eller serbest) ve Audio 
(Ses) uzelliklerini kullanabilirsiniz. 
Kki uzelli:i de destekleyen bir mobil 
cihaza ba:lanLn.
BazL Bluetooth cihazlarL bilgi e:lence 
sisteminde arLzaya neden olabilir ya 
da parazit sesler yaratabilir. Bu 

durumda, cihazL bazka bir yerde 
tutmak sorunun fuz{lmesini          
sa:layabilir.
Ba:lanmLz Bluetooth cihazLna ya da 
telefona ba:lL olarak bazL uzellikler 
desteklenmiyor olabilir. Bluetooth 
destekleyen cihazlar ve uyumluluk 
hakkLnda daha fazla bilgi ifin http://
kiaeurope. nextgen-technology.net 
sitesini ziyaret ediniz.
E:er bir sistem, araf Bluetooth 
cihazL iletizim hatasL nedeniyle 
d{zg{n falLzmLyorsa, ezleztirilmiz 
cihazL siliniz ve Bluetooth cihazLnL 
yeniden ezleztiriniz/ba:layLnLz.
E:er Bluetooth ba:lantLsL d{zg{n 
bir zekilde sa:lanamLyorsa tekrar 
denemek ifin aza:Ldaki adLmlarL 
takip edin.
1. CihazLnLzda Bluetooth u kapatLn 

ve tekrar afLn. Daha sonra cihazL 
tekrar ba:layLn.

2. CihazL kapatLp afLn. Sonra tekrar 
ba:layLn.

3. CihazLn bataryasLnL fLkartLp  
tekrar takLn. Daha sonra cihazL 
afLp tekrar ba:layLn.

4. Sistemden ve cihazdan          
Bluetooth ezleztirmeyi kapatLn 
ve tekrar afLp ba:lanLn.
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Sisteminizle cihazlarL ezleztirme

Bluetooth ba:lantLlarL ifin uncelikle 
cihazLnLzL, Bluetooth cihazlarL sistem 
listesine eklemek ifin sistemle ezleztirin. 
Bez cihazdan giriz yapabilirsiniz.
1. Kontrol panelinden SETUP/CLOCK 

(AYARLAR/SAAT)d{:mesine basLn 
ve sonra Bluetooth ▶ [ Ba:lantLlarLnL 
sefin.

E:er bir cihazL sistemle ilk defa 
ezleztiriyorsanLz aynL zamanda 
kontrol paneli {zerindeki PHONE 
(TELEFON) D{:mesine basLn ya 
da direksiyon {zerindeki Call/
Answer (Arama/Cevaplama) 
d{:melerine bakLn.

2. Ba:lamak istedi:iniz Bluetooth 
cihazLnLzda sisteminizi araztLrdLk 
ve sonra seftik.

Sistem ekranLndaki yeni kayLt 
afLlLr penceresinde gur{nt{lenen 
sistemin Bluwtooth adLnL         
kontrol edin.

3. Ba:lantLyL onaylamak ifin zifreyi 
girin ya da onaylayLn.

E:er zifre giriz ekranL                
Bluetooth cihazLnLn ekranLnda 
gur{nt{leniyorsa, sistem             
ekranLnda gur{nt{lenen 0000  
zifresini girin.

E:er 6 haneli zifre Bluetooth 
cihaz ekranLnda gur{nt{leniyorsa, 
Bluetooth cihazLnda gur{nt{lenen 
Bluetooth zifresiyle sistem ekra-
nLndaki zifrenin aynL oldu:undan 
emin olun ve cihazdan kurulacak 
ba:lantLyL onaylayLn.

4. Di:er cihazlardan unce Bluetooth 
cihazLnL sisteminize ba:lamak 
isteyip istemedi:inizi sefin.

E:er Bluetooth cihazLna uncelik 
tanLrsanLz, sistemi aftL:LnLzda 
sisteme otomatik olarak          
ba:lanacaktLr.

DUYURU
Bu kLlavuzda bulunan ekran 
gur{nt{s{ sadece urnektir. Sistem 
ekranLnda aynL araf ismi ve          
Bluetooth cihazL ismi olup olmadL:LnL 
kontrol edin.
VarsayLlan zifre 0000 dLr.
 Sistemin cihaza erizimine izin 
verdikten sonra sistemin cihaza 
ba:lanmasL biraz zaman alacaktLr. 
Ba:lantL kuruldu:unda, Bluetooth 
durum ikonu ekranLn en {st         
kLsmLnda gur{nt{lenecektir.
Mobil telefonunuzun Bluetooth 
ayarlar men{s{nden izin ayarlarLnL 
de:iztirebilirsiniz. Daha fazla bilgi 
ifin cep telefonunuzun kullanma 
kLlavuzuna bakLn.
Yeni bir cihaz kaydetmek ifin 
1 den 4 e kadar olan adLmlarL       
tekrarlayLn.
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Cihaz Bluetooth ile sisteme       
ba:landL:Lnda, bazka bir cihazL 
ezleztiremezsiniz.
E:er otomatik Bluetooth uzelli:ini 
kullanLyorsanLz, motor falLzLr 
durumdayken aracLn yakLnLnda 
telefonunuzu fLkardL:LnLzda 
arama aracLn Handsfree (Eller 
serbest) uygulamasLna gefebilir.  
E:er sistemin cihazLnLza otomatik 
olarak ba:lanmasLnL istemiyorsanLz, 
cihazLnLzdaki Bluetooth u devre 
dLzL bLrakLn.
Cihaz Bluetooth ile sisteme           
ba:landL:Lnda, cihazLn zarjL daha 
hLzlL bir zekilde bitebilir.

Ezlezmiz cihazL ba:lama

Sisteminizden Bluetooth cihazL         
kullanmak ifin, sisteme ezlezmiz 
cihazLnLzL ba:layLn. Sisteminiz aynL 
anda sadece bir cihaza ba:lanabilir.

1. Kontrol panelinden SETUP/CLOCK 
(AYARLAR/SAAT) d{:mesine basLn 
ve sonra Bluetooth ▶ Ba:lantLlarLnL 
sefin.

E:er ba:lanmLz bir cihaz yoksa, 
PHONE (TELEFON) d{:mesine 
ya da direksiyon {zerindeki Call/
Answer (Arama/Cevaplama) 
d{:melerine basLn.

2. Ba:lamak istedi:iniz cihazL            
sefmek ifin TUNE (KNCE AYAR) 
d{:mesini fevirin ve sonra         
d{:meye basLn.

E:er sisteminize halihazLrda 
bazka bir cihaz ba:landLysa 
ba:lantLsLnL kesin. Ba:lantLyL 
kesmek ifin ba:lL cihazL sefin.

3. Ba:lanma sefene:ini sefmek ifin 
TUNE (KNCE AYAR) d{:mesini  
fevirin , ve sonra d{:meye basLn.

DUYURU
E:er ba:lantL, ba:lanma mesafesi 
ifinde olmadL:L ya da cihaz hata 
verdi:i ifin sonlanLyorsa, cihaz 
ba:lanma mesafesi ifine girer  
girmez ya da hata d{zeltildi:inde 
ba:lantL otomatik olarak tekrardan 
sa:lanLr.
CihazLn Bluetooth uzelli:i kapandL-
:Lnda Bluetooth ba:lantLsL devre 
dLzL kalLr. CihazLn Bluetooth uzelli:ini 
aftL:LnLzdan emin olun.
Otomatik ba:lanma unceli:ine 
ba:lL olarak, cihaza ba:lanma 
uzun s{rebilir.
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Cihaz ba:lantLsLnLn kesilmesi

E:er Bluetooth cihazLnL kullanmayL  
bLrakmak ya da bazka bir cihaz ba:lamak 
istiyorsanLz mevcut ba:lL cihazLnLzLn 
ba:lantLsLnL kesin.
1. Kontrol panelindeki SETUP/CLOCK 

(AYARLAR/SAAT) d{:mesine basLn 
ve sonra Bluetooth ▶ Ba:lantLlarLnL 
sefin.

2. Ba:lantLsLnL kesmek istedi:iniz 
cihazL sefmek ifin TUNE (KNCE AYAR) 
d{:mesini fevirin ve sonra d{:meye 
basLn.

3. Ba:lantLyL kes sefene:ini sefmek 
ifin TUNE (KNCE AYAR) d{:mesini 
fevirin ve sonra d{:meye basLn. 

Ezlenmiz CihazL Silme

E:er Bluetooh cihazLnLzLn bundan sonra 
ezlezmesini istemiyorsanLz ya da       
Bluetooh cihaz listesi doluyken yeni bir 
cihaz ba:lamak istiyorsanLz daha unce 
ezlezmiz cihazlarL dilin.
1. Kontrol panelinden SETUP/CLOCK 

(AYARLAR/SAAT) d{:mesine basLn ve 
sonra Bluetooth ▶ Ba:lantLlarLnL sefin.

2. Silmek istedi:iniz cihazL sefmek ifin 
TUNE (KNCE AYAR) d{:mesini fevirin 
ve sonra d{:meye basLn.

3. Silme sefene:ini sefmek ifin TUNE 
(KNCE AYAR) d{:mesini fevirin ve 
sonra d{:meye basLn. 

DUYURU
Bir ezleztirilmiz cihazL sildi:inizde,        
sistemde kayLtlL Fa:rL Gefmizi ve       
Kiziler de silinir.

Silinmiz cihazL yeniden kullanabilmek 
ifin yeniden ezleztirmeniz gereklidir.

Bluetooth ses cihazLnL kullanma

AracLnLzLn hoparlurleri aracLlL:Lyla 
Bluetooth ses cihazLna depolanmLz 
m{zikleri dinleyebilirsiniz.

Kontrol panelindeki MEDIA (MEDYA) 
d{:mesine basLn.

E:er birden fazla medya  depolama 
cihazLnLz varsa, MEDIA (MEDYA) 
d{:mesine basLn ve medya sefim 
penceresinden BT Ses i sefmek ifin 
(2) d{:mesine basLn. 

1. Tekrar falma modu
2. Falan zarkLyla ilgili bilgi

Aza:Ldaki men{ sefeneklerine         
ulazabilmek ifin kontrol panelindeki 
[MENU] d{:mesine basLn:

Ba:lantLlar: Bluetooth ba:lantLsLnL 
kurun.
Ses AyarlarL: Sistem ses ayarlarLnL 
uzelleztirin.

Durdurma/Playback e devam etme
Playback i durdurmak ifin kontrol 
paneli {zerindeki (3) d{:mesine 
basLn. Playback e devam etmek 
ifin tekrar (3) d{:mesine basLn.
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Tekrar tekrar falmak
Kontrol panelindeki (1) d{:mesine 
basLn. Her bastL:LnLzda tekrar 
oynatma modu de:izir. KarzLlLk 
gelen mod ikonu ekranda          
gur{nt{lenecektir.

ParfalarL rastgele sLrada falma
Kontrol panelindeki (2) d{:mesine 
basLn. Her bastL:LnLzda karLzLk 
oynatma modu etkinlezir ya da 
devre dLzL kalLr. KarLzLk modu 
etkinleztirdi:inizde, karzLlLk gelen 
mod ikonu ekranda gur{nt{lenecektir.

DUYURU
Ba:lanmLz Bluetooth cihazLna, cep 
telefonuna ya da kullandL:LnLz 
m{zik falara ba:lL olarak, playback 
kontrolleri de:iziklik gusterir.
KullandL:LnLz m{zik falara ba:lL 
olarak akLz tanLnmayabilir.
Ba:lanmLz Bluetooth cihazLna ya 
da telefona ba:lL olarak bazL        
uzellikler desteklenmiyor olabilr.
E:er Bluetooth cihazLnLza ya da cep 
telefonunuza USB ve Bluetooth ile 
ez zamanlL olarak ba:lanLyorsanLz, 
Bluetooth modu ve USB ya da 
iPod modunda falan m{zik devre 
dLzL kalLr. Bluetooth cihazLndan 
akLzL sa:lanan m{zi:i dinlemek 
istiyorsanLz USB cihazLnL fLkartLn.

M{zik falmak ifin Bluetooth         
uzelli:ine sahip bir Telefon             
kullanLlLyorsa, bu sLrada bir arama 
yapLlmasL ya da arama gelmesi 
halinde m{zik duracaktLr.
Bluetooth ses faldL:L sLrada bir 
arama gelmesi ya da birini aramak 
ses bul{nmesine neden olabilir. 
Bluetooth sesi kullanLrken Bluetooth 
telefon modunu kullanLyorsanLz, 
ba:lanmLz cep telefonuna ba:lL 
olarak aramayL sonlandLrdLktan 
sonra playback otomatik olarak 
falmaya devam etmeyebilir. 
Bluetooth ses modunu oynatLrken 
parfayL ileri/geri sarma bazL cep 
telefonlarLnda rahatsLz edici           
seslere sebep olabilir.
Geri/Kleri sarma uzelli:i Bluetooth 
ses modunda desteklenmemektedir.
Playlist (parfa listesi) uzelli:i        
Bluetooth ses modunda              
desteklenmemektedir.
Bluetooth cihazLnLn ba:lantLsL 
kesilirse, Bluetooth ses modu 
sonlanacaktLr.

Bluetooth telefon kullanma

Sistem ekranLndan arama bilgisine 
bakLn ve aracLn ifinde var olan          
mikrofon ve hoparlurler aracLlL:Lyla 
aramalarLnLzL g{venli bir zekilde ve 
rahatlLkla yapLn-alLn.
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UYARI
Bluetooth cihazlarLna ba:lanmadan 
unce aracLnLzL g{venli bir yere park 
edin. Dikkati da:LlmLz zekilde araba 
kullanmak trafik kazalarLna, fiziksel 
yaralanmaya ya da ul{me neden 
olabilir.
S{r{z esnasLnda asla numara        
tuzlamayLn ya da cep telefonunuzu 
afmayLn.  Cep telefonu kullanmak 
dikkatinizi da:Ltarak, dLz kozullarL 
tahlil etmenizi zorlaztLrma ve  
beklenmedik durumlarla baz      
edebilme kabiliyetinizi kureltme 
gibi durumlar neticesinde trafik 
kazasLna sebebiyet verebilir. E:er 
telefonu kullanmanLz gerekiyorsa 
Bluetooth Handsfree (Eller serbest) 
uzelli:ini arama yapmak ifin          
kullanLn ve aramayL olabildi:ince 
kLsa tutun.

DUYURU
Telefon ekranLnLzL e:er ba:lanmLz bir 
cep telefonu yoksa ba:layamazsLnLz. 
Bluetooth telefon uzelli:ini kullanmak 
ifin, cep telefonunu sisteme ba:layLn.
Bluetooth Handsfree uzelli:i, t{nel, 
yer altL, da:lLk alan gibi h{cresel 
servis kapsama alanL dLzLnda bir 
yerden geferken falLzmayabilir.

Aza:Ldaki ortamlarda arama         
kalitesi azalabilir:
- Cep telefonunun sinyali zayLfsa
- AracLn ifi g{r{lt{l{yse
- Cep telefonu teneke kutu gibi 

metal bir objenin yakLnLnda 
duruyorsa

Ba:lanmLz telefona ba:lL olarak 
Bluetooth Handsfree nin ses 
d{zeyi ve ses kalitesi fezitlilik 
gusterebilir.

Arama yapmak

E:er cep telefonunuz sisteme         
ba:lLysa, arama gefmizinizden ya da 
rehberinizden bir isim seferek 
arama yapabilirsiniz.
1. Kontrol panelindeki PHONE  

(TELEFON) d{:mesine basLn.
Alternatif olarak, direksiyon 
kumandasLndaki Call/ Answer 
(Arama/Cevaplama) tuzuna 
basLn.

2. E:er birden fazla ezlezmiz            
cihazLnLz varsa, ezlezmiz cihaz         
listesinden bir cep telefonu          
sefin.
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3. Bir telefon numarasL sefin.
Favori listenizden bir telefon 
numarasL sefmek ifin                 
Favoriler i sefin.
Arama gefmizinizden bir            
telefon numarasL sefmek ifin 
Arama gefmizi ni sefin.
Ba:lanmLz cep telefonunuzdan 
indirilen rehberden bir telefon 
numarasL sefmek ifin Kiziler i 
(Rehber) sefin.

4. AramayL bitirmek amacLyla       
SonlandLrmayL (End) sefmek ifin 
kontrol paneli {zerindeki (2)           
d{:mesine basLn. 

Alternatif olarak, direksiyon 
kumandasLndaki AramayL           
sonlandLr tuzuna basLn.

Favori listesini kullanma
1. Telefon ekranLndan Favorileri  

sefmek ifin(1) d{:mesine basLn. 
2. Kstenen kiziyi sefmek ifin TUNE 

(KNCE AYAR)d{:mesini fevirin ve 
arama yapmak ifin d{:meye 
basLn.

Aza:Ldaki men{ sefeneklerine         
ulazabilmek ifin kontrol panelindeki 
[MENU] d{:mesine basLn:

Delete (Sil): Favori u:eleri silme:

DUYURU
Her bir cihaz ifin 20 favori              
kaydedebilirsiniz.
Favori olarak kaydetmek ifin        
rehberinizi uncelikle sisteme  
indirmeniz gerekmektedir.
Cep telefonuna kaydedilen favori 
listesi sisteme indirilmez.
Cep telefonundaki kizi bilgisi 
d{zenlense bile, sistemdeki favoriler 
otomatik olarak d{zenlenmez. Silin ve 
u:eleri tekrar favorilerinize ekleyin.
Yeni bir cep telefonu ba:ladL:LnLzda, 
bir unceki cep telefonunuzda 
ayarlanmLz favroileriniz gur{nt{-
lenmeyecek ancak unceki telefo-
nunuzu cihaz listesinden silinceye 
kadar sisteminizde kalmaya 
devam edecektir.
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Arama gefmizini kullanma
1. Telefon ekranLndan Arama gefmizini 

sefmek ifin (2) d{:mesine basLn. 
2. Kstenen girdiyi sefmek ifinTUNE 

(KNCE AYAR) d{:mesine fevirin ve 
arama yapmak ifin d{:meye 
basLn.

Aza:Ldaki men{ sefeneklerine         
ulazabilmek ifin kontrol panelindeki 
[MENU] d{:mesine basLn:

B{t{n fa:rLlar: T{m arama          
kayLtlarLna bak
CevapsLz fa:rLlar: Sadece            
cevapsLz aramalara bak
Aranan Fa:rLlar: Sadece aranan 
numaralara bak.
Gelen Aramalar: Sadece alLnan 
fa:rLlara bak.
Kndir:: Arama gefmizini indir.

DUYURU
BazL cep telefonlarL indirme            
uzelli:ini desteklemeyebilir.
Arama gefmizine sadece cep    
telefonu sisteme ba:landL:Lnda 
erizilebilir.
Engellenen numaralardan gelen 
fa:rLlar, fa:rL gefmizine                
kaydedilmez.

Her bir listeye en fazla 50 arama 
kaydL indirilecektir.
Arama s{resi ve zaman bilgisi         
sistem ekranLnda gur{nt{lenmez.
Arama gefmizinizi cep telefonunuzdan 
indirmek ifin izin gereklidir. Bir veri 
indirme giriziminde bulundu:unuzda, 
cep telefonundan indirmek ifin izne 
ihtiyacLnLz olabilir. Kndirme izlemi 
bazarLsLz olursa, herhangi bir         
bildirim veya cep telefonunun izin 
ayarlarL ifin cep telefonunun          
ekranLnL kontrol edin.
Arama gefmizinizi indirdi:inizde 
eski veriler silinir.

Kizi listesini kullanma
1. Telefon ekranLndan Rehberi          

sefmek ifin (3) d{:mesine basLn. 
2. Kstenilen alfasayLsal karakter          

grubunu sefmek ifin TUNE (KNCE 
AYAR) d{:mesini fevirin ve ardLndan 
d{:meye basLn.

3. Kstenilen kizileri sefmek ifin TUNE 
(KNCE AYAR) d{:mesini fevirin ve 
arama yapmak ifin d{:meye 
basLn.
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Aza:Ldaki men{ sefeneklerine            
ulazabilmek ifin kontrol panelindeki 
[MENU] d{:mesine basLn:

Kndir:: Cep telefonunuzdaki kizileri 
indirin.

DUYURU
Kiziler sadece zu an ba:lanLlan 
Bluetooth cihazLndan indirilebilir.
Kiziler, sadece Bluetooth cihazL 
ba:landL:Lnda gur{lebilir.
Bluetooth cihazLndan yalnLzca 
desteklenen formattaki kiziler 
indirilebilir ve gur{nt{lenebilir. 
BazL uygulamalardaki kiziler dahil 
de:ildir.
CihazLnLzdan 2,000 kiziye kadar 
indirilebilir.
BazL cep telefonlarL indirme          
uzelli:ini desteklemeyebilir.
Sistem uzelliklerine ba:lL olarak 
indirilmiz bazL kiziler kaybolabilir.
Hem telefondaki hem de SIM 
karttaki kayLtlL kiziler indirilir. BazL 
cep telefonlarLnda SIM karttaki 
kiziler indirilmeyebilir.
Kizi isminde kullanLlan uzel          
karakterler ve rakamlar d{zg{n 
bir zekilde gur{nt{lenemeyebilir.

Rehberinizi cep telefonunuzdan 
indirmek ifin izin gereklidir. Bir veri 
indirme giriziminde bulundu:unuzda, 
cep telefonundan indirmek ifin izne 
ihtiyacLnLz olabilir. Kndirme izlemi 
bazarLsLz olursa, herhangi bir         
bildirim veya cep telefonunun izin 
ayarlarL ifin cep telefonunun 
ekranLnL kontrol edin.
Cep telefonu t{r{ne veya          
durumuna ba:lL olarak, indirme 
izlemi daha uzun s{rebilir.
Kizileri indirdi:inizde eski veriler 
silinir.
Sistemden kizilerinizi d{zenleyemez 
ya da silemezsiniz.
Yeni bir cep telefonu ba:ladL:LnLzda, 
bir unceki cep telefonunuzda         
indirilen kiziler gur{nt{lenmeyecek 
ancak unceki telefonunuzu cihaz 
listesinden silinceye kadar             
sisteminizde kalmaya devam  
edecektir.

Arama cevaplama

Bir arama geldi:inde, gelen            
aramadaki afLlLr bildirim penceresi 
sistem ekranLnda gur{nt{lenir.
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Aramaya cevap vermek adLna 
Kabul etmeyi sefmek ifin kontrol 
paneli {zerindeki (1) d{:mesine 
basLn. 

Alternatif olarak, direksiyon 
kumandasLndaki Call/ Answer 
(Arama/Cevaplama) tuzuna 
basLn.

AramayL reddetmek adLna               
Reddetmeyi sefmek ifin (2)         
d{:mesine basLn. 

Alternatif olarak, direksiyon 
kumandasLndaki AramayL         
sonlandLr tuzuna basLn.

DUYURU
Mobil telefon t{r{ne ba:lL olarak, 
arama reddetme desteklenmeyebilir.
Cep telefonunuz sisteme ba:landLktan 
sonra, telefon ba:lantL mesafe-
sindeyse araftan fLktLktan sonra 
bile arama sesi aracLn hoparlurle-
rinden verilebilir. Ba:lantLyL           
sonlandLrmak ifin cihazLn sistemle 
ba:lantLsLnL kesin ya da cihazLnLzdaki 
Bluetooth uzelli:ini devre dLzL 
bLrakLn.

Arama sLrasLnda sefenekleri          
kullanma

Arama sLrasLnda aza:Lda gusterilen 
arama ekranLnL gureceksiniz.         
Kstedi:iniz uzelli:i gerfekleztirmek 
ifin d{:meye basLn.

AramayL cep telefonunuza almak 
adLna Uzeli sefmek ifin kontrol 
panelindeki (1) d{:mesine basLn. 

Alternatif olarak, direksiyon 
kumandasLndaki Call/ Answer 
(Arama/Cevaplama) tuzuna 
basLlL tutun.

AramayL bitirmek amacLyla          
SonlandLrmayL (End) sefmek ifin 
kontrol paneli {zerindeki (2)        
d{:mesine basLn. 

Alternatif olarak, direksiyon 
kumandasLndaki AramayL        
sonlandLr tuzuna basLn.

Aza:Ldaki men{ sefeneklerine       
ulazabilmek ifin kontrol panelindeki 
[MENU] d{:mesine basLn:

Mikrofon Sesi:: Mikrofon sesini 
ayarlayLn veya mikrofonu           
kapatLn, buylece di:er taraf sizi 
duyamaz.
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DUYURU
Arayan bilgisi rehberinize               
kaydedilmizse, arayanLn adL ve 
telefon numarasL gur{nt{lenir. 
Arayan bilgisi rehberinize              
kaydedilmemizse, sadece arayanLn 
telefon numarasL gur{nt{lenir.
Bluetooth aramasL sLrasLnda ses 
ekranL ya da ayarlar ekranL gibi 
herhangi bazka bir ekrana gefiz 
yapamazsLnLz.
Cep telefonu t{r{ne ba:lL olarak, 
arama kalitesi de:iziklik gusterebilir. 
BazL telefonlarda sesiniz di:er 
tarafta fok daha az duyulur.
Cep telefonu t{r{ne ba:lL olarak, 
telefon numarasL gur{nt{lenmeyebilir.
Mobil telefon t{r{ne ba:lL olarak, 
arama de:iztirme uzelli:i                
desteklenmeyebilir.

Ayarlar bilgilendirme ve e:lence 
d{zeni ayarlar

Ekran

Sistem ekranLyla ilgili ayarlarL           
de:iztirebilirsiniz.

Kontrol panelindeki Gur{nt{lemeyi 
sefmek adLna SETUP/CLOCK   
(AYARLAR/SAAT) ▶ (1) d{:mesine 
basLn. 

Karartma modu: Ekran parlaklL:LnL 
ortamLn aydLnlatma kozullarLna 
gure otomatik olarak ayarlanacak 
zekilde ayarlayLn veya ekranL 
s{rekli olarak parlak veya karanlLk 
kalacak zekilde ayarlayLn.
ParlaklLk: Karatma modu          
sefene:indeki ayarlarLnLza gure 
parlaklL:L g{nd{z ya da gece 
moduna ayarlayLn. 
Ekran koruyucu: Sistem           
kapatLldL:Lnda gur{nt{lenecek bir 
ekran koruyucu sefene:i sefin.
Metin KaydLrma (Text Scroll): Bilgi 
metni ekranda gur{nt{lenmesi ifin fok 
uzun oldu:unda metni kaydLrmak 
ifin ayarlayLn.

DUYURU
Metin kaydLrma sefene:i sadece       
aza:Ldaki durumlarda mevcuttur:

USB/iPod/Bluetooth ses ve radyo/
DAB modlarLnda ana ekranL           
gur{nt{lerken
USB/iPod/Bluetooth ses ve radyo/
DAB modlarLnda liste ekranLnL 
gur{nt{lerken



Bilgilendirme ve e:lence d{zeni

345

Ayarlar bilgilendirme ve e:lence d{zeni ayarlar

Ses

Her aralLk ifin fLkLz seviyesi ve ses 
seviyesinin yo:unlaztL:L konum gibi 
seslerle ilgili ayarlarL de:iztirebilirsiniz.

Kontrol panelinden Ses i sefmek 
ifin SETUP/CLOCK (AYARLAR/
SAAT) ] ▶ [2] d{:mesini sefin. 

Konum: AracLn ifinde sesin 
konumlanaca:L yeri sefin. 
Karartma veya Balance (Sol-
Sa: Dengesi) sefinKstenen 
konumu sefmek ifin TUNE (KNCE 
AYAR)d{:mesini fevirin ve 
sonra d{:meye basLn. Sesin 
aracLn merkezinde               
konumlanmasLnL istiyorsanLz 
Merkez i sefin.  
Ekolayzer: Her bir ses tonu ifin 
fLkLz seviyesini ayarlayLn.
HLza Ba:lL Ses D{zeyi Kontrol{: 
S{r{z hLzLnLza gure otomatik 
olarak ayarlanacak ses               
seviyesini ayarlayLn.
Uncelikli arka park sensurleri : 
AracLnLzla geri geri giderken, 
di:er seslerden unce bir uyarL 
sesi almak ifin ses seviyesini 
azaltmak {zere ayarlayLn. 

DUYURU
Araf modeli ya da uzelliklerine ba:lL 
olarak, mevcut sefenekler fezitlilik 
gusterebilir.
AracLnLza uygulanan sistem ya da 
amfi uzelliklerine ba:lL olarak,  mevcut 
sefenekler fezitlilik gusterebilir.

Tarih/Zaman

Sistem ekranLnda gusterilen tarih ve 
saati de:iztirebilirsiniz.

Kontrol panelinde Tarih/Saat i 
sefmek ifin SETUP/CLOCK           
(AYARLAR/SAAT) ] ▶ [3] d{:mesine 
basLn. 

Tarihi ayarlayLnLz: Sistem       
ekranLnda gur{nt{lenecek tarihi 
ayarlayLn.
Saati ayarlayLnLz: Sistem          
ekranLnda gur{nt{lenecek saati 
ayarlayLn.
Saat formatL: Saati 12 saat formatL 
ya da 24 saat formatLnda 
gur{nt{lemek ifin sefim yapLn.

Bluetooth

Bluetooth ba:lantLlarL ifin ayarlarL 
de:iztirebilirsiniz.

Kontrol panelindeki Blueetooth u 
SETUP/CLOCK (AYARLAR/SAAT) ] 
▶ [4] d{:mesine basLn. Bluetooth.

Ba:lantLlarL: Yeni Bluetooth cihazlarLnL 
sisteminizle ezleztirin, ezleztirilmiz 
bir cihazL ba:layLn veya ba:lantLsLnL 
kesin. AynL zamanda ezlezmiz 
cihazlarL silebilirsiniz.
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Otomatik ba:lanma unceli:i: 
AfLldL:Lnda sisteminize otomatik 
olarak ba:lanmak ifin ezleztirilmiz 
bir cihaz sefin.
Kizileri (Rehberi) g{ncelleme: 
Ba:lanmLz cep telefonundan 
rehberi indirin.
Bluetooth ses kLlavuzu: Bluetooth 
ezleztirme, ba:lantL ve hatalar 
ifin sesi yunlendirmeyi afLn 
veya kapatLn.

DUYURU
Bir Bluetooth cihazL ba:lL de:ilse 
Kizileri g{ncelle men{s{ kalLr.
E:er sistem dili Slovakfa ya da 
Macarca sefilmizse, Bluetooth ses 
kLlavuzu men{s{ devre dLzL kalLr.

Sistem

Ekran dilini de:iztirebilirsiniz ya da 
sistem ayarlarLnL bazlangLf durumuna 
getirebilirsiniz.

Sistem dilini sefmek ifin kontrol 
panelindeki SETUP/CLOCK          
(AYARLAR/SAAT) ] ▶ [5] d{:mesine 
basLn.

Dil: Ekran dilini de:iztir.
Temel: Sistem ayarlarLnL        
varsayLlan de:ere resetleyin. 
AynL zamanda sistemde kullanLlan 
t{m kullanLcL verisi silinecektir.

Sistem konumu

Durum ikonlarL mevcut sistem  
durumunu gur{nt{lemek ifin        
ekranLn en {st{nde gur{nt{lenir.

Belirli eylemlerde bulundu:unuzda 
ortaya fLkacak durum ikonlarLna, 
bunlarLn uzelliklerine ya da anlamlarLna 
azina olun.

Sessiz

Bluetooth

Simge ADıklama

Ses kapalL

Simge ADıklama

Ba:lL Bluetooth cihazLn zarj 
seviyesi

Bluetooth ile ba:lanan cep 
telefonu

Bluetooth ile ba:lanan ses 
cihazL

Bluetooth ile ba:lanan cep 
telefonu ve ses cihazL

Bluetooth aramasL devam 
ediyor
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Sinyal g{c{

DUYURU
Ba:lanmLz cihazLn zarj gustergesi 
ile ekranda gur{nt{lenen zarj  
gustergesi de:izkenlik gusterebilir.
Ba:lanmLz cep telefonunun sinyal 
g{c{ ile ekranda gur{nt{lenen 
sinyal g{c{ de:izkenlik gusterebilir.
AracLn modeline ve uzelliklerine 
ba:lL olarak, bazL durum ikonlarL 
gur{nt{lenemeyebilir.

Bilgilendirme ve e:lence d{zeni 
teknik uzellikleri

(USB) Destekli ses formatlarL
Ses dosyasL uzellikleri
- WAVeform ses formatL
- MPEG1/2/2.5 Audio Layer3
- Windows Media Audio Ver 7.X/

8.X
Bit hLzlarL:
- MPEG1 (Layer3): 32/40/48/56/

64/80/96/112/128/160/192/
224/2 56/320 kbps

- MPEG2 (Layer3): 8/16/24/32/
40/48/56/64/80/96/112/128/
144/160 kbps

- MPEG2.5 (Layer3): 8/16/24/32/
40/48/56/64/80/96/112/128/
144/160 kbps

- WMA (Y{ksek AralLk): 48/64/80/
96/128/160/192 kbps

Numune BazLna Bit
- WAV (PCM(Stereo)): 24 bit
- WAV (IMA ADPCM): 4 bit
- WAV (MS ADPCM): 4 bit
Urnekleme sLklL:L
- MPEG1 : 44100/48000/32000 

Hz
- MPEG2 : 22050/24000/16000 

Hz
- MPEG2.5 : 11025/12000/8000 

Hz
- WMA: 32000/44100/48000 Hz
- WAV: 44100/48000 Hz
Maksimum dizin katmanL sayLsL: 
KLsLtlama yok

Bluetooh aramasL sLrasLnda 
mikrafonun kapatLlmasL

Cep telefonu sisteme          
Bluetooth ile ba:lLyken 
arama gefmizinin indirilmesi

Cep telefonu sisteme        
Bluetooth ile ba:lLyken reh-
berin indirilmesi

Simge ADıklama

Bluetooth ile ba:lanmLz cep 
telefonunun sinyal g{c{

Simge ADıklama
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Maksimum klasur ismi uzunlu:u 
(Unicode a ba:lL olarak): 31        
Kngilizce ya da Korece karakter
Maksimum dosya ismi uzunlu:u 
(Unicode a ba:lL olarak): 63          
Kngilizce ya da Korece karakter
KaydLrma uzelli:i ekranda         
gur{nt{lenemeyecek kadar uzun 
olan dosya ve klasur isimlerini 
gustermek ifin kullanabilir.
Klasur dosya adlarL ifin desteklenen 
karakterler (Unicode deste:i): 
2,604 Korece karakter, 94          
alfasayLsal karakter, ortak kullanLlan 
4,888 Fince karakter, 986 uzel 
karakter
2.000
Maksimum dosya sayLsL: 6.000

DUYURU
Desteklenen bifimde olmayan 
dosyalar tanLnmayabilir, oynatLla-
mayabilir veya dosya adL gibi onlar 
hakkLndaki bilgiler d{zg{n             
gur{nt{lenmeyebilir.
Sadece .mp3/.wma/.wav dosya 
uzantLlarL sistem tarafLndan 
tanLmlanabilir. E:er dosya destekle-
nen bir formatta de:ilse son fLkan 
kodlama yazLlLmLnL kullanarak      
dosyanLn formatLnL de:iztirin.
Cihaz DRM (Dijital Haklar Yunetimi) 
ile kilitli dosyalarL desteklemez.
SLkLztLrLlmLz MP3/WMA dosyalarL 
ve WAV dosyalarL ifin, bit oranLna 
ba:lL olarak ses kalitesinde           
de:iziklikler olabilir. (Bit hLzL daha 

y{ksek olan m{zik dosyalarL daha 
iyi bir ses kalitesine sahiptir.)
Klasur veya dosya adlarLndaki 
Japonca veya Basitleztirilmiz Fince 
karakterler d{zg{n                
gur{nt{lenmeyebilir.

Desteklenen USB depolama              
cihazlarL

Bayt/Dilim 64 kbyte ya da daha az
Format sistemi: FAT12/16/32 
(tavsiye edilemn)
Maksimum cihaz boyutu: 32 GB

DUYURU
FalLzma sadece fiz tipi ba:lantLya 
sahip metal kapaklL bir USB           
depolama cihazL ifin garanti edilir.
- Plastik fizli USB depolama 

cihazlarL tanLmlanmayabilir.
- HafLza kartL t{r{ndeki CF kart ya 

da SD kartlar gibi USB depolama 
cihazlarL tanLmlanamayabilir.

USB hard disk s{r{c{leri          
tanLmlanamayabilir.
Birden fazla mantLksal s{r{c{l{ 
b{y{k kapasiteli bir USB depolama 
cihazL kullandL:LnLzda, yalnLzca ilk 
s{r{c{de depolanan dosyalar 
tanLnLr.
Bir USB depolama cihazLna           
uygulama programL y{klenirse, ilgili 
medya dosyalarL oynatLlamayabilir.
Daha iyi bir uygunluk ifin USB 2.0 
cihazlarLnL kullanLn.
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Ticari markalar

Bluetooth
Bluetooth G{f SLnLflarL 2: -6 - 4 
dBm arasL
Anten g{c{: Maksimum 3 mW
Frekans aralL:L: 2400 - 2483.5 
MHz arasL
Bluetooth yama RAM yazLlLmL 
s{r{m{: 1

Ticari markalar

Di:er markalar ve ticari isimler ilgili 
firmalara aittir.

Bluetooth- suzc{:{, izareti ve 
logolarL Bluetooth SIG, Inc.nin   
tescilli markasLdLr ve bu simgelerin 
Kia tarafLndan kullanLmL lisans 
altLndadLr.

Apple-, iPad-, iPad mini™, 
iPhone -, iPod-, iPod classic-, 
iPod nano-, iPod touch- ve       
iTunes- Apple Inc nin kayLtlL ticari 
markalarLdLr.
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ARACINIZI S[RERKEN

UYARI
EGZOZ GAZI TEHLKKELK OLABKLKR!
Egzoz gazL son derece zararlL olabilir. 
AracLnLzLn iferisinde egzoz gazL 
kokusu hissederseniz derhal camlarL 
afLnLz.

Egzoz gazLnL solumayLnLz.
Karbon monoksit iferen egzoz 
gazlarLna, renksiz, kokusuz gazlara 
maruz kalmak bilinf kaybLna ve 
nefessiz kalarak ul{me neden  
olabilir.
Egzoz sisteminde kafak             
olmadL:Lndan emin olunuz.
Araf ya: de:izimi veya bazka bir 
amafla kaldLrLldL:Lnda, egzoz sistemi 
de kontrol edilmelidir. Egzozdan 
farklL bir ses geldi:ini duyarsanLz 
veya s{r{z esnasLnda aracLnLzLn 
altLna bir zey farparsa, m{mk{n 
olan kLsa s{re iferisinde aracLnLzLn 
egzoz sistemini profesyonel bir 
atulyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.

KapalL bir alanda aracLnLzLn      
motorunu falLztLrmayLnLz.
GarajLnLzLn kapLsL afLk olsa bile, 
garajLn ifindeyken motoru rulantide 
falLztLrmak oldukfa tehlikeli olabilir. 
GarajLn ifindeyken motoru asla uzun 
s{re falLztLrmayLnLz. Motor marz alLr 
almaz aracLnLzL garajdan fLkarLnLz.
AracLn ifinde insanlar varken, 
motoru uzun s{re rulantide           
falLztLrmaktan kafLnLnLz.
AracLn ifinde insanlar varken, motoru 
uzun s{re rulantide falLztLrmanLz 
gerekiyorsa, aracLnLzLn afLk bir 
alanda oldu:undan ve aracLn ifine 
temiz hava girizi sa:lamak {zere 
hava giriz sisteminin "Temiz" hava 
moduna, fanLn ise y{ksek hLzlardan 
birine ayarlL oldu:undan emin olunuz.

Bagaja sL:mayacak b{y{kl{kte         
nesneler tazLdL:LnLz ifin bagaj kapa:L 
afLk bir zekilde yolculuk yapmak 
zorunda kalLrsanLz:
1. T{m camlarL kapatLnLz.
2. Yan havalandLrma kanallarLnL         

afLnLz.
3. Hava giriz kontrol d{:mesini 

"Temiz" hava moduna, hava akLz 
kontrol d{:mesini "Zemin" veya 
"Y{z" moduna ve fanL da y{ksek 
hLzlardan birine ayarlayLnLz.

HavalandLrma sisteminin d{zg{n bir 
zekilde falLzmasL ifin, un camLn hemen 
un tarafLnda bulunan havalandLrma 
sistemi hava giriz kanallarLnLn kar, buz, 
yaprak veya benzeri nedenlerden 
ut{r{ tLkanmamasLna dikkat ediniz. 
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Yola fLkmadan unce

Araca binmeden unce
T{m camlarLn, aynalarLn ve dLz 
aydLnlatmalarLn temiz oldu:undan 
emin olunuz.
Lastiklerin durumunu kontrol ediniz. 
AracLn altLndan herhangi bir sLzLntL 
ya da kafak olup olmadL:LnL kontrol 
ediniz.
AracLnLzL geri alacaksanLz, arkada hif-
bir engel olmadL:Lndan emin olunuz.

Gerekli kontroller

Ya:/sLvL seviyelerinin (urne:in motor 
ya:L, motor so:utma suyu, fren hidroli:i 
ve cam suyu) d{zenli olarak kontrol 
edilmesi gerekir. Kesin kontrol         
periyotlarL ya:/sLvL tipine gure        
de:izir. "Periyodik bakLm hizmeti" 
sayfa: 8-13 bul{m{ne bakLn.

UYARI
Dikkatiniz da:LlmLzken s{rmek, kaza, 
ciddi kizisel yaralanma ve ul{me 
sebebiyet verebilecek araf kontrol{nde 
kayLp ile sonuflanabilir. S{r{c{n{n 
birinci sorumlulu:u aracLn g{venli ve 
kuralLna uygun s{r{z{ndedir ve 
s{r{c{n{n guzlerini, dikkatini ve 
odaklanmasLnL aracLn g{venli s{r{z{nden 
farklL bir yere fekebilecek herhangi bir el 
aygLtL, di:er ekipman veya araca ait veya 
kanun ile yasaklanmLz herhangi bir 
sistem aracL s{rerken asla kullanLl-
mamalLdLr.

Motoru falLztLrmadan unce
T{m kapLlarL kapatLnLz ve kilitleyiniz.
Koltu:unuzu t{m kumandalara 
rahatfa erizmenize olanak         
sa:layacak zekilde ayarlayLnLz.
Kf ve dLz aynalarL ayarlayLnLz.
T{m aydLnlatmalarLn falLztL:Lndan 
emin olunuz.
T{m gustergeleri kontrol ediniz.
Kontak anahtarL ON konumuna 
alLndL:Lnda uyarL lambalarLnLn 
yanLp yanmadL:LnL kontrol ediniz.
El frenini serbest bLrakLnLz ve fren 
uyarL lambasLnLn sund{:{nden 
emin olunuz.

Emniyetli kullanLm ifin aracLnLzL ve 
aracLnLzLn donanLm uzelliklerini iyi 
tanLmanLz gerekir.
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UYARI
Araf hareket halindeyken t{m yolcularLn 
emniyet kemerleri d{zg{n bir zekilde 
takLlL olmalLdLr. BunlarLn do:ru kullanLmL 
hakkLnda daha fazla bilgi ifin "Emniyet 
kemerleri" sayfa: 3-21 bakLnLz.

UYARI
Vites kolunu D (S{r{z) veya R (Geri) 
konumuna almadan unce, aracLnLzLn 
etrafLnda herhangi biri, uzellikle de 
focuklar olup olmadL:LnL kontrol ediniz.

UYARI
Alkol veya uyarLcL madde etkisi 
altLnda araf kullanLmL
Alkoll{ araf kullanmak son derece 
tehlikelidir. Alkoll{ araf kullanLmL 
trafik       kazalarLnLn en unemli 
nedenlerinden  biridir. K{f{k bir miktar 
alkol bile s{r{c{n{n reflekslerini, algL 
durumunu ve karar alma yetene:ini 
olumsuz yunde etkileyecektir.  BazL 
durumlarda, uyarLcL madde etkisi 
altLnda araf kullanmak, alkoll{ araf 
kullanmaktan bile tehlikeli olabilir.
Alkol veya uyarLcL madde almLz bir 
durumda araf kullanLrken kaza yapma 
riskiniz oldukfa artar.
E:er alkol ve uyuzturucu aldLysanLz 
araf kullanmayLnLz. Alkol ve uyuzturucu 
kullanan bir s{r{c{n{n kullandL:L araca 
binmeyin. Alkol veya uyarLcL madde 

almamLz birinin direksiyona gefmesini 
sa:layLnLz veya taksi fa:LrLnLz.

UYARI
AracL motor falLzLr durumda park 
etmek veya durdurmak istiyorsanLz, 
uzun s{re boyunca gaz pedalLnL 
basLlL tutmamaya dikkat ediniz. 
Motor veya egzoz sistemi azLrL  
LsLnabilir ve yangLna neden olabilir.
Ani bir duruz yaptL:LnLzda veya 
direksiyon simidini hLzlL fevirdi:inizde, 
sabitlenmemiz nesneler yere 
d{zebilir ve ayak pedallarLnLn izleme-
sine engel oluzturarak muhtemel bir 
kazaya sebep verebilir. Araf ifindeki 
her zeyi g{venli olarak saklayLnLz.
E:er s{r{ze odaklanmazsanLz, bir 
kaza meydana gelebilir. S{r{z{ 
engelleyebilecek ses veya LsLtLcL 
gibi zeyleri falLztLrLrken dikkatli 
olunuz. G{venli s{rmek s{r{c{n{n 
sorumlulu:undadLr.
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Anahtar konumlarL (e:er varsa)

Kontak anahtarL konumu

LOCK

Tip A

Tip B

HLrsLzlL:a karzL bir tedbir olarak 
direksiyon kilitlenir. Anahtar kontaktan 
sadece LOCK konumunda fLkarLlabilir.

ACC (Aksesuar)

Bu konumda direksiyon kilidi afLlmLztLr 
ve elektrikli aksesuarlar kullanLlabilir 
durumdadLr.

DUYURU
E:er kontak anahtarLnL ACC konumuna 
fevirirken bir zorluk yazLyorsanLz  
gerilimi azaltmak ifin anahtarL         
direksiyonu sa: ve sol tarafa          
fevirirken fevirin. 

ON (AFIK):

Motor falLztLrLlmadan unce uyarL 
lambalarL kontrol edilebilir. Motorun 
falLztLrLlmasLnLn ardLndan kontak 
anahtarLnLn bulunmasL gereken       
normal falLzma konumu budur.

Ak{n{n bozalmasLnL unlemek ifin 
motor falLzmLyorken kontak          
anahtarLnL ON (AFIK) konumunda 
bLrakmayLnLz.

MARy

Motoru falLztLrmak ifin kontak 
anahtarLnL START (MARy) konumuna 
alLnLz. Marz motoru, siz anahtarL bu 
konumda tuttu:unuz s{rece           
falLzacaktLr; daha sonra anahtar ON 
(AFIK) konumuna dunecektir. Bu 
konumda fren uyarL lambasL kontrol 
edilebilir.

OYB057001

OYB056068
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UYARI
Kontak anahtarL

Araf hareket halindeyken kontak 
anahtarLnL LOCK (KKLKTLK) ya da 
ACC konuma asla getirmeyin.  Bu 
direksiyon hakimiyetinin ve aracLn 
frenleme kabiliyetinin kaybedil-
mesine yol afarak ani bir kazaya 
neden olabilir.
HLrsLzlL:a karzL direksiyon kilidi park 
freninin yerini tutmaz. S{r{c{ kol-
tu:undan kalkmadan unce, manuel 
vitesli araflarda vites kolunu daima 
1. vites konumuna alLnLz, daha 
sonra el frenine sonuna kadar 
basLnLz ve motoru durdurunuz. Bu 
tedbirlerin alLnmamasL durumunda 
araf beklenmedik ve ani bir zekilde 
hareket edebilir.
Araf hareket halindeyken kesinlikle 
elinizi direksiyon simidinden       
gefirerek kontak anahtarLna ya da 
di:er kontrollere uzanmaya falLz-
mayLnLz.  Ellerinizin ya da kollarLnLzLn 
bu alanda bulunmasL direksiyon 
hakimiyetini kaybetmenize, buna 
ba:lL olarak bir kazaya ve yaralan-
malarla ya da hayati riskle karzL 
karzLya kalmanLza neden olabilir.
S{r{c{ koltu:unun etrafLna hareket 
edebilecek nesneler yerleztirme-
yiniz, s{r{z esnasLnda bu nesneler 
kayabilir. 

Motorun falLztLrLlmasL

UYARI
AracLnLzL kullanLrken uygun ayak-
kabLlar giyiniz. Y{ksek topuklu 
ayakkabLlar ve kayak botlarL gibi 
ayakkabLlar fren, gaz ve debriyaj 
pedallarLnL kullanmanLza engel 
olabilir. (if equipped)
AracL gaz pedalL basLlL haldeyken 
falLztLrmayLnLz. Araf hareket      
edebilir ve bir kazaya yol afabilir.
Motor devri normale dunene 
kadar bekleyiniz. Devir y{ksekken 
fren pedalL bLrakLldL:Lnda araf       
aniden hareket edebilir.

Benzinli motoru falLztLrma 
1. El freninin fekili oldu:undan emin 

olunuz.
2.Man{el yanzLman D{z yanzLman - 

Debriyaj pedalLna sonuna kadar 
basLnLz ve vitesi boza alLnLz. Kon-
tak anahtarLnL fevirirken debriyaj 
pedalLnL ve fren pedalLnL basLlL 
tutunuz. 
Otomatik zanzLman / Fift kavramalL 
zanzLman 3. Vites kolunu P (Park) 
konumuna alLnLz. Fren pedalLna 
sonuna kadar basLnLz.
Motoru vites kolu N (Boz)         
konumundayken de falLztLrabilirsiniz.

3. Kontak anahtarLnL START konumuna 
alLnLz ve motor falLzana kadar bu 
konumda tutunuz (en fazla 10 
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saniye), daha sonra anahtarL        
bLrakLnLz.
Gaz pedalLna basmadan falLztLrLl-
malLdLr. 

4. Araf dururken motorun LsLnmasLnL 
beklemeyin.  Orta motor devirle-
rinde s{rmeye bazlayLnLz. (Sert 
hLzlanma ve yavazlamadan          
kafLnLlmalLdLr)

Dizel motorlu aracLn falLztLrLlmasL

So:uk dizel motorun, falLztLrLlmadan 
unce ve yola fLkLlmadan unce           
LsLtLlmasL gerekir.
1. El freninin fekili oldu:undan emin 

olunuz.
2.Man{el yanzLman D{z yanzLman - 

Debriyaj pedalLna sonuna kadar 
basLnLz ve vitesi boza alLnLz. 
MOTOR START/STOP d{:mesini 
START konumuna getirmek ifin 
basarken debriyaj pedalLnL ve fren 
pedalLnL basLlL tutunuz. 
Otomatik zanzLman / Fift kavramalL 
zanzLman 3. Vites kolunu P (Park) 
konumuna alLnLz. Fren pedalLna 
sonuna kadar basLnLz.
Motoru vites kolu N (Boz)          
konumundayken de falLztLrabilirsiniz.

  

KLzdLrma bujisi gusterge lambasL

3.Motoru LsLtmak ifin kontak anah-
tarLnL ON (AFIK) konumuna alLnLz. 
KLzdLrma bujisi gusterge lambasL 
yanacaktLr.

4. KLzdLrma bujisi gusterge lambasL 
sunerse, kontak anahtarLnL START 
konumuna alLnLz ve motor falLzana 
kadar bu konumda tutunuz (en 
fazla 10 saniye), daha sonra kontak 
anahtarLnL bLrakLnLz.

DUYURU
Un LsLtmanLn sona ermesinin ardLndan 
gefen 10 saniye ifinde motor falLztL-
rLlamamLzsa, kontak anahtarLnL unce 
10 saniye ifin LOCK (KKLKTLK) konumuna, 
daha sonra yeniden LsLtma ifin ON 
(AFIK) konumuna alLnLz.

W-60
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Turbo kompresur ara so:utucusu 
(intercooler) bulunan motorun 
falLztLrLlmasL ve durdurulmasL
1.Motor falLzmaya bazladLktan 

hemen sonra gaz pedalLna ya da 
motora y{klenmeyiniz.
Motor so:uksa, turbo kompresur 
{nitesindeki ya:lama yeterli        
seviyeye ulazana kadar motoru 
birkaf saniye rulantide falLztLrLnLz.

2. AracLn motorun azLrL y{ke maruz 
kalmasLna neden olacak zekilde 
y{ksek hLzda ya da uzun s{re   
kullanLlmasL durumunda, motoru 
durdurmadan unce yaklazLk 1 
dakika rulantide falLztLrLnLz.
Uygulanan rulanti s{resi, turbo 
kompresur{n motor stop edilmeden 
unce so:umasLna imkan tanLr.

KKAZ
AzLrL y{ke maruz kalmLz motoru 
hemen durdurmayLnLz. Bu, motorda 
ya da turbo zarjda ciddi hasar        
meydana gelmesine neden olabilir.

KKAZ
Motor araf hareket halindeyken hararet 
yaparsa, vites kolunu P (Park) konumuna 
almaya falLzmayLnLz. Trafik ve yol      
kozullarLnLn izin vermesi durumunda, 
araf hareket halindeyken vites kolunu 
boza (N konumuna)  alabilirsiniz ve 
motoru tekrar falLztLrmak ifin kontak 
anahtarLnL START konumuna fevirin. 

KKAZ
Marza 10 saniyeden daha uzun 
s{re basmayLnLz. Motor stop 
ederse ya da falLzmazsa, marza 
yeniden basmadan unce 5-10 
saniye bekleyiniz. Marz motorunun 
hatalL bir zekilde kullanLlmasL 
hasar gurmesine neden olabilir.
Motor falLzLr haldeyken kontak 
anahtarLnL START konumuna 
fevirmeyiniz. Marz motoruna 
hasar verebilir.

Benzinli motoru/dizel motoru       
durdurulmasL (D{z yanzLman)
1. AracLn tamamen durdu:undan 

emin olun ve debriyaj ile fren 
pedalLnL basLlL tutun.

2. Debriyaj pedalLnL ve fren pedalLnL 
basLlL tutarken vitesi boza alLn.

3. Fren pedalLna basarken park          
frenine basLn.

4. Kontak anahtarLnL LOCK (KKLKTLK) 
konumuna getirin ve anahtarL 
fLkartLn.
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Motor falLztLrma/durdurma 
d{:mesi (e:er varsa)

Yanan MOTOR FALIyTIRMA/       
DURDURMA d{:mesi

Un kapL afLldL:Lnda MOTOR FALIyTIR/
DURDUR d{:mesi rahatlL:LnLz ifin 
yanar. KapL kapandLktan yaklazLk 30 
saniye sonra suner. HLrsLzlLk unleme 
sistemi devreye girdi:inde de hemen 
suner.

Motor falLztLrma/durdurma          
d{:mesi konumu

OFF (KAPALI)

D{z Vites
Motoru kapatmak ya da aracLn 
g{c{n{ kesmek ifin aracL durdurun 
ve MOTOR FALIyTIRMA/DURDURMA 
d{:mesine basLnLz.

Otomatik zanzLman / fift kavramalL 
zanzLmanlL
Motoru kapatmak ya da aracLn g{c{n{ 
kesmek ifin vites kolu P (Park) konu-
munda iken MOTOR FALIyTIR/DURDUR 
d{:mesine basLnLz. Vites kolu P(Park) 
konumunda de:ilken MOTOR FALIyTIR 
/DURDUR d{:mesine bastL:LnLzda 
MOTOR FALIyTIR/DURDUR d{:mesi 
KAPALI konuma de:il ACC konumuna 
gefer.

HLrsLzlL:a karzL direksiyon kilidi 
bulunan araflar
Sizi hLrsLzlL:a karzL korumak ifin 
ENGINE START/STOP (motor falLztLr/
durdur) d{:mesi OFF (KAPALI) 
konumda iken direksiyon simidi  
kilitlenir. KapL afLldL:Lnda kilitlenir.
S{r{c{ kapLsLnL aftL:LnLzda direksiyon 
simidi tam olarak kilitlenmezse, 
uyarL sesi duyulur. Direksiyon simidini 
tekrar kilitlemeyi deneyiniz. Problem 
fuz{lmezse, sistemi profesyonel bir 
atulyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini ziyaret  
etmenizi tavsiye  eder.
Ek olarak s{r{c{ kapLsL afLldLktan 
sonra MOTOR FALIyTIR/DURDUR 
d{:mesi KAPALI konumda ise direk-
siyon simidi kilitlenmez ve uyarL sesi 
duyulur. Bu durumda kapLyL kapatLnLz. 
ArdLndan direksiyon simidi kilitlenir 
ve uyarL sesi kesilir.

OCDW059001
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DUYURU
Direksiyon simidi tam olarak kilitlen-
mezse, MOTOR FALIyTIR/DURDUR 
d{:mesi falLzmaz. D{zeltmek ifin 
direksiyon simidini sa:a ve sola  
fevirirken ENGINE START/STOP 
(MOTOR FALIyTIRMA/DURDURMA) 
d{:mesine basLnLz. 

DUYURU
YalnLzca araf hareket halinde olma-
dL:Lnda motoru durdurabilir (START/
RUN) ya da aracLn g{c{n{ (ON) 
kesebilirsiniz.

KKAZ
 Araf hareket halinde iken acil bir 
durumda ENGINE START/STOP 
(MOTOR FALIyTIR/DURDUR) d{:mesine 
2 saniyeden fazla ya da 3 saniye 
iferisinde art arda 3 kez basarak 
motoru durdurabilir ve ACC konumuna 
getirebilirsiniz.
Araf halen hareket ediyorsa, aracL 
yeniden bazlatmak ifin;

Man{el zanzLman - vites bozta ve 
debriyaj pedalLna basLlLyken 
ENGINE START/STOP (MOTOR 
START/STOP) d{:mesine basLnLz.
Otomatik zanzLman / fift kavramalL 
zanzLman - araf hLzL 5 km/s ve 
{zerindeyken ENGINE START/
STOP (MOTOR START/STOP)      
d{:mesine basLnLz

ACC (Aksesuar)

D{z Vites

Debriyaj pedalLna basmadan d{:me 
KAPALI konumda iken MOTOR  
FALIyTIR/DURDUR d{:mesine basLnLz.

Otomatik zanzLman / fift kavramalL 
zanzLmanlL
OFF konumdayken fren pedalLna 
basmadan ENGINE START/STOP 
(MOTOR FALIyTIRMA/DURDURMA) 
d{:mesine basLnLz. 
Bu konumda direksiyon kilidi afLlmLztLr 
ve elektrikli aksesuarlar kullanLlabilir 
durumdadLr.
MOTOR FALIyTIR/DURDUR d{:mesi 
ACC konumunda 1 saatten fazla 
kalLrsa d{:me ak{n{n bozalmasLnL 
unlemek ifin otomatik olarak kapanLr.

OJF058312
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ON (AFIK):

D{z yanzLman
Debriyaj pedalLna basmadan d{:me 
ACC konumunda iken MOTOR      
FALIyTIR/DURDUR d{:mesine basLnLz.

Otomatik zanzLman / fift kavramalL 
zanzLmanlL
ACC konumdayken fren pedalLna 
basmadan ENGINE START/STOP 
(MOTOR FALIyTIRMA/DURDURMA) 
d{:mesine basLnLz. 
Motor falLztLrLlmadan unce uyarL 
lambalarL kontrol edilebilir. MOTOR 
FALIyTIR/DURDUR d{:mesini uzun 
s{re AFIK konumda bLrakmayLnLz. 
Motor falLzmadL:Lndan ak{ bozalabilir.

START/RUN

D{z yanzLman
Motoru falLztLrmak ifin debriyaj ve 
fren pedalLna basLnLz ve ardLndan 
vites kolu N (Boz) konumunda iken 
MOTOR FALIyTIR/DURDUR       d{:-
mesine basLnLz.

Otomatik zanzLman / fift kavramalL 
zanzLmanlL
Motoru falLztLrmak ifin fren pedalLna 
basLnLz ve vites kolu P (Park) ya da N 
(Boz) konumunda iken MOTOR 
FALIyTIR/DURDUR d{:mesine        
basLnLz. G{venli:iniz ifin motoru 
vites kolu P (Park) konumunda iken 
falLztLrLnLz.

DUYURU
D{z zanzLmanlL araflarda debriyaj 
pedalLna veya otomatik zanzLmanlL / 
fift kavramalL zanzLmanlL araflarda 
fren pedalLna basmadan ENGINE 
START/STOP (motor falLztLr/durdur) 
d{:mesine basmanLz halinde motor 
falLzmaz ve motor falLztLr/durdur 
d{:mesi zu zekilde gefiz yapar: OFF 
→ ACC → ON → OFF ya da ACC

DUYURU
MOTOR FALIyTIR/DURDUR d{:mesini 
ACC ya da ON konumda uzun s{re 
bLrakLrsanLz, ak{ bozalLr.

UYARI
Araf hareket halindeyken asla 
ENGINE START/STOP (MOTOR 
FALIyTIRMA/DURDURMA) d{:mesine 
basmayLn.  Bu direksiyon hakimi-
yetinin ve aracLn frenleme kabili-
yetinin kaybedilmesine yol afarak 
ani bir kazaya neden olabilir.
HLrsLzlL:a karzL direksiyon kilidi 
park freninin yerini tutmaz. 
S{r{c{ koltu:undan kalkmadan 
unce, vites kolunu daima P (Park) 
konumuna alLnLz, daha sonra el 
frenine sonuna kadar basLnLz ve 
motoru durdurunuz. Bu tedbirlerin 
alLnmamasL durumunda araf     
beklenmedik ve ani bir zekilde 
hareket edebilir.
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Araf hareket halindeyken direksiyon 
simidi aracLlL:Lyla motor start/
stop d{:mesine ya da di:er kont-
rollere uzanmaya asla falLzmayLn.  
Ellerinizin ya da kollarLnLzLn bu 
alanda bulunmasL direksiyon  
hakimiyetini kaybetmenize, buna 
ba:lL olarak bir kazaya ve yaralan-
malarla ya da hayati riskle karzL 
karzLya kalmanLza neden olabilir.
S{r{c{ koltu:unun etrafLna hareket 
edebilecek nesneler yerleztirme-
yiniz, s{r{z esnasLnda bu nesneler 
kayabilir,  s{r{c{n{n direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesine,       
dolayLsLyla da kazaya yol afabilir.

Motorun falLztLrLlmasL

UYARI
AracLnLzL kullanLrken uygun ayak-
kabLlar giyiniz. Y{ksek topuklu 
ayakkabLlar ve kayak botlarL gibi 
uygun olmayan ayakkabLlar fren, 
gaz ve debriyaj pedallarLnL kullan-
manLza engel olabilir.
AracL gaz pedalL basLlL haldeyken 
falLztLrmayLnLz. Araf hareket edebilir 
ve bir kazaya yol afabilir.
Motor devri normale dunene 
kadar bekleyiniz. Devir y{ksekken 
fren pedalL bLrakLldL:Lnda araf      
aniden hareket edebilir.

DUYURU
Kick down anahtarL
Maksimum hLzlanma ifin kick down 
mekanizmasLnL kullanLn. Gaz pedalLna 
basLnf noktasLnL gefecek zekilde 
basLn. Otomatik zanzLman, motor 
hLzLna ba:lL olarak daha d{z{k bir 
vitese gefecektir.

Benzinli motoru falLztLrma 
1. AkLllL anahtarL yanLnLza alLnLz ya da 

aracLn ifinde bLrakLnLz.
2. El freninin sa:lam bir zekilde 

fekildi:inden emin olunuz.
3.Man{el yanzLman D{z yanzLman - 

Debriyaj pedalLna sonuna kadar 
basLnLz ve vitesi boza alLnLz. 
Motoru falLztLrLrken debriyaj 
pedalLnL ve fren pedalLnL basLlL 
tutunuz. 
Otomatik zanzLman / Fift           
kavramalL zanzLman 3. Vites 
kolunu P (Park) konumuna alLnLz. 
Fren pedalLna sonuna kadar basLnLz. 
Motoru vites kolu N (Boz) konu-
mundayken de falLztLrabilirsiniz.

4. MOTOR FALIyTIRMA/DURDURMA 
d{:mesine basLnLz.
Gaz pedalLna basLlmadan falLzmalLdLr.

5. Araf dururken motorun LsLnmasLnL 
beklemeyin.  Orta motor devirle-
rinde s{rmeye bazlayLnLz. (Sert 
hLzlanma ve yavazlamadan          
kafLnLlmalLdLr)
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Dizel motorlu aracLn falLztLrLlmasL

So:uk dizel motorun, falLztLrLlmadan 
unce ve yola fLkLlmadan unce         
LsLtLlmasL gerekir.
1. El freninin fekili oldu:undan emin 

olunuz.
2.Man{el yanzLman D{z yanzLman - 

Debriyaj pedalLna sonuna kadar 
basLnLz ve vitesi boza alLnLz. 
MOTOR START/STOP d{:mesini 
START pozisyonuna getirmek ifin 
basarken debriyaj pedalLnL ve fren 
pedalLnL basLlL tutunuz. 
Otomatik zanzLman / Fift           
kavramalL zanzLman 3. Vites 
kolunu P (Park) konumuna alLnLz. 
Fren pedalLna sonuna kadar        
basLnLz.
Motoru vites kolu N (Boz)          
konumundayken de falLztLrabilirsiniz.

KLzdLrma bujisi gusterge lambasL

3. Fren pedalLna basarken MOTOR 
START/STOP (FALIyTIRMA/      
DURDURMA) d{:mesine basLnLz. 

4. Yanan kLzdLrma bujisi gusterge 
lambasL sun{nceye kadar fren 
pedalLna basmaya devam ediniz. 
(yaklazLk 5 saniye)

5. KLzdLrma bujisi gusterge lambasL 
sund{:{nde motor falLzmaya 
bazlar.

KKAZ
KLzLn dizel motorlu araflarda araf 
dururken motorun LsLnmasLnL  
bekleyip s{rmeniz tavsiye edilir.  
Dizel yakLtL kLzLn ziyaret etti:iniz 
y{ksek rakLmlL bir da:da veya 
{lkede kullanmanLzL tavsiye ederiz

DUYURU
E:er ENGINE START/STOP d{:mesine 
motor LsLnmadan unce bir kere daha 
basLlLrsa motor falLzmaya bazlayabilir.
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Turbo kompresur ara so:utucusu 
(intercooler) bulunan motorun 
falLztLrLlmasL ve durdurulmasL
1. Motor falLzmaya bazladLktan hemen 

sonra gaz pedalLna ya da motora  
y{klenmeyiniz. Motor so:uksa, turbo 
kompresur {nitesindeki ya:lama 
yeterli seviyeye ulazana kadar motoru 
birkaf saniye rulantide falLztLrLnLz.

2. AracLn motorun azLrL y{ke maruz 
kalmasLna neden olacak zekilde 
y{ksek hLzda ya da uzun s{re        
kullanLlmasL durumunda, motoru 
durdurmadan unce yaklazLk 1 
dakika rulantide falLztLrLnLz.
Uygulanan rulanti s{resi, turbo 
kompresur{n motor stop edilmeden 
unce so:umasLna imkan tanLr.

KKAZ
AzLrL y{ke maruz kalmLz motoru 
hemen durdurmayLnLz. Bu, motorda 
ya da turbo zarjda ciddi hasar       
meydana gelmesine neden olabilir.

AkLllL anahtar ile motorun                
falLztLrLlmasL

Anahtar arafta olsa bile, sizden 
uzakta ise motor falLzmayabilir.
MOTOR FALIyTIR/DURDUR        
d{:mesi ACC ya da {st konumda 
oldu:unda bir kapL afLlLrsa sistem 
akLllL anahtar sorgular. AkLllL anahtar 
arafta de:il ise,           gustergesi 
ve "Anahtar arafta de:il" uyarLsL 
gusterge panelinde ve LCD 
ekranda belirir. Ve t{m kapLlaFr 
kapalLysa uyarL sesi 5 saniye 
duyulur.  Gusterge ya da uyarL 
araf hareket halindeyken         
kapanacaktLr. AkLllL anahtarL her 
zaman yanLnLzda tazLyLnLz.

UYARI
Motor, yalnLzca akLllL anahtar arafta 
oldu:unda falLzLr.
FocuklarLn ya da aracLn bu uzelli:ini 
bilmeyen kizilerin MOTOR FALIyTIR/
DURDUR d{:mesine ya da ilgili       
parfalara dokunmasLna asla izin  
vermeyiniz.
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KKAZ
Motor araf hareket halindeyken 
hararet yaparsa, vites kolunu P 
(Park) konumuna almaya falLzmayLnLz. 
Trafik ve yol kozullarLnLn izin vermesi 
durumunda, araf hala hareket halin-
deyken vites kolunu boza (N konumuna) 
alabilirsiniz ve motoru yeniden  
falLztLrmak ifin MOTOR START/STOP 
d{:mesine basabilirsiniz. 

DUYURU
Pil zayLfsa ya da akLllL anahtar d{zg{n 
falLzmLyorsa MOTOR START/STOP 
d{:mesine akLllL anahtar ile basarak 
motoru falLztLrabilirsiniz.
Kilit d{:mesinin bulundu:u taraf 
MOTOR START/STOP d{:mesi ile 
do:rudan temas etmelidir. MOTOR 
START/STOP d{:mesine do:rudan 
akLllL anahtar ile basarsanLz akLllL 
anahtar d{:me ile dik afLda temas 
etmelidir.
Fren lambasL sigortasL yanarsa 
motoru normal olarak falLztLra-
mazsLnLz.
SigortayL yenisiyle de:iztiriniz. 
E:er bu m{mk{n de:ilse, ACC 
konumundayken MOTOR START/
STOP d{:mesine 10 saniye          
basarak motoru falLztLrabilirsiniz.  
Motor fren pedalLna basLlmadan 
falLztLrLlabilir. Ancak g{venli:iniz 
ifin her zaman motoru falLztLrma-
dan fren ve debriyaj pedalLna 
(e:er varsa) basLnLz.

OCDW059002
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KKAZ
Stop lambasL sigortasL yanmadL:L 
s{rece MOTOR START/STOP         
d{:mesine 10 saniyeden fazla 
basmayLnLz.
Motor falLzLr haldeyken kontak 
anahtarLnL START konumuna 
fevirmeyiniz. Marz motoruna 
hasar verebilir.

 Benzinli motorun/dizel motorun 
durdurulmasL (D{z yanzLman)
1. AracLn tamamen durdu:undan 

emin olun ve debriyaj ile fren 
pedalLnL basLlL tutun.

2.  Debriyaj pedalLnL ve fren pedalLnL 
basLlL tutarken vitesi boza alLn.

3.  Fren pedalLna basarken park       
frenine basLn.

4. Kontak anahtarLnL LOCK (KKLKTLK) 
konumuna getirin ve anahtarL 
fLkartLn.

D{z Vites

D{z zanzLmanLn kullanLlmasL

 Vites kolu d{:me (1) fekilmeden 
hareket ettirilebilir.

 Vites kolu geri vitese alLnLrken 
butona (1) basLlmalLdLr.

D{z zanzLman 5 (veya 6) ileri vites 
konumuna sahiptir.

Vites konumlarL vites kolundaki 
topuzun {zerinde gusterilmektedir. 
yanzLman t{m ileri viteslerle tamamen 
senkronize oldu:undan, vites         
kolaylLkla k{f{lt{l{r veya b{y{t{l{r.

Vites de:iztirirken debriyaj pedalLna 
basLnLz, daha sonra yavazfa bLrakLnLz. 
AracLnLzda bir kontak kilit d{:mesi 
mevcutsa, debriyaja basmadan 
motoru falLztLrmayL denerseniz, 
motor falLzmayacaktLr.

Vites kolunun R (Geri) konumuna 
alLnmadan unce boza alLnmasL gerekir.

Vites d{:mesinin hemen altLnda 
bulunan d{:meye basLnLz ve vites 
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kolunu yeterince sola do:ru fekiniz, 
ardLndan vitesi geri (R) konuma 
gefiriniz.

Vitesi R (Geri) konumuna almadan 
unce aracLn tamamen durdu:undan 
emin olunuz.

Motoru asla devir gustergesi ibresinin 
kLrmLzL tehlike bulgesine girmesine 
yol afacak bir zekilde kullanmayLnLz.

KKAZ
Bezinci vitesten durd{nc{ vitese 
geferken, yanlLzlLkla vites de:iz-
tirme kolunun yan taraflarLna 
bastLrmamaya dikkat edilmelidir, 
bu aracLn ikinci vitese alLnmasLna 
neden olabilir. Vitesin buyle ani bir 
zekilde k{f{lt{lmesi motor devrinin, 
devir gustergesi ibresinin kLrmLzL 
tehlike bulgesine girmesine neden 
olacak zekilde artmasLna yol         
afabilir. Motor devrinin azLrL 
zekilde artmasL motora ve zanzL-
mana zarar verebilir.
Vites konumunu bir seferde 2 
vitesten fazla k{f{ltmeyiniz veya 
aracLnLz y{ksek bir devirdeyken 
(5.000 dev/dak veya daha fazla) 
vites d{z{rmeyiniz. Bu zekilde 
vites k{f{ltmek motor, debriyaj 
ve zanzLmana zarar verebilir.

So:uk havalarda, zanzLman ya:L 
LsLnana kadar vites de:iztirmek 
zor olabilir. Bu, normal bir durum-
dur, zanzLmana zarar vermez.

AracLnLz tamamen durduysa ve 
vitesi 1. veya R (Geri) konumuna 
almakta zorlanLyorsanLz, vites 
kolunu N (Boz) konumuna getiriniz 
ve aya:LnLzL debriyaj pedalLndan 
fekiniz. Tekrar debriyaj pedalLna 
basLnLz ve ardLndan vites kolunu 1. 
veya R (Geri) konumuna getiriniz.

KKAZ
DebriyajLn vaktinden unce       
azLnmasLnL ve hasar gurmesini 
unlemek ifin aya:LnLzL debriyaj 
pedalL {zerinde tutmayLnLz. 
AyrLca, trafik LzL:L v.b beklerken 
aracLn yokuz yukarL bir seviyede 
durmasL ifin debriyajL kullanmayLn. 
S{r{z esnasLnda elinizi vites kolu 
{zerinde tutmayLnLz. Bu, zanzLman 
vites fatallarLnLn erken azLnmasLna 
neden olabilir.
Debriyaj sistemine muhtemel 
hasarL unlemek ifin, kaygan yollar 
harif 2. (ikinci) viteste falLztLrma-
yLnLz.
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UYARI
S{r{c{ koltu:undan kalkmadan 
unce, el frenini tam olarak fekti:i-
nizden ve motoru kapattL:LnLzdan 
emin olunuz. Daha sonra aracLnLz 
d{z veya yokuz yukarL bir           
pozisyonda park halindeyse vitesi 
1'e; yokuz aza:L bir pozisyonda ise 
R (GERK) vitese taktL:LnLzdan emin 
olunuz. Bu tedbirlerin verilen 
sLraya uygun bir zekilde uygulan-
mamasL durumunda araf aniden 
ve beklenmedik bir zekilde hareket 
edebilir.
Kaygan yollarda motor frenini 
(y{ksek vitesten d{z{k vitese 
gefiz) hLzlL kullanmayLnLz.
Araf kayarak bir kazaya sebep 
verebilir.

Debriyaj kullanLmL

Vites de:iztirmeden unce debriyaj 
pedalLna tamamen basLlmalL, ardLndan 
pedal yavaz yavaz bLrakLlmalLdLr. S{r{z 
esnasLnda debriyaj pedalLna basLl-
mamalLdLr.  Seyir esnasLnda aya:LnLzL 
debriyaj pedalL {zerinde tutmayLnLz.  
Bu, erken azLnmaya neden olabilir. 
AracL rampada tutmak ifin debriyaj 
pedalLna kLsmi olarak basmayLnLz. 
Bu, erken azLnmaya neden olur. 
AracL rampada tutmak ifin freni 
veya el frenini kullanLnLz. Debriyaj 
pedalLna hLzla ve ardL ardLna basmayLnLz.

KKAZ
Debriyaj pedalLnL kullanLrken pedala 
tamamen basLnLz. E:er debriyaj 
pedalLna tamamen basmazsanLz 
debriyaj zarar gurebilir veya ses 
meydana gelebilir.

Vites K{f{ltme

SLkLzLk trafikte yavazlamanLz gerekti-
:inde ya da dik yokuzlardan gefti:i-
nizde motor falLzmaya bazlamadan 
unce vites k{f{lt{n . Vites k{f{ltme 
motorun stop etme ihtimalini azaltLr 
ve hLzLnLzL artLrmanLz gerekti:inde 
daha y{ksek bir hLzlanma performansL 
sa:lar.  Araf yokuz aza:L giderken 
vites k{f{lterek emniyetli bir hLzda 
seyredebilir ve frenlerin umr{n{       
uzatabilirsiniz.

Kyi s{r{z uygulamalarL
Asla vitesi boza alLp yokuz aza:L 
s{r{z yapmayLnLz. Bu, oldukfa 
tehlikelidir. AracLnLzL daima vitesi 
takLlL konumda bLrakLnLz.
Fren pedallarL basLlL bir zekilde yol 
almayLnLz. Bu, frenlerin azLrL          
LsLnmasLna veya arLzalanmasLna 
neden olabilir. Bunun yerine, uzun 
bir rampadan aza:L inerken vitesi 
k{f{lt{n{z. Bunu yaptL:LnLzda 
motor freni aracLn yavazlamasLna 
yardLmcL olacaktLr.
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Vites k{f{ltmeden unce aracLn 
hLzLnL d{z{r{n{z. Bu, motor          
devrinin azLrL y{kselmesini ve 
motorun zarar gurmesini           
engellemenize yardLmcL olacaktLr.
Fapraz r{zgarlarla karzLlazmanLz 
durumunda aracLnLzLn hLzLnL         
d{z{r{n{z. Bu, aracLnLzL daha iyi 
kontrol etmenizi sa:layacaktLr.
Vitesi geri konumuna almadan 
unce aracLn tamamen durdu:undan 
emin olunuz. Aksi takdirde,        
zanzLman zarar gurebilir.
Kaygan zeminlerde s{r{z yaparken 
azLrL derecede dikkatli olunuz. 
Uzellikle de fren yaparken,        
hLzlanLrken ve vites de:iztirirken 
dikkatli olunuz. Kaygan zeminlerde, 
aracLn hLzLnda ani bir de:izimin 
olmasL durumunda tahrik           
tekerleklerinin fekiz g{c{ azalabilir 
ve aracLn kontrol{ yitirilebilir.

UYARI
Daima emniyet kemerinizi takLnLz! 
FarpLzma esnasLnda, emniyet 
kemerini takmamLz olan yolcu, 
emniyet kemerini takmLz olan  
yolcuya kLyasla fok daha a:Lr bir 
zekilde yaralanma riski tazLmaktadLr.
Virajlarda ve dun{zlerde azLrL hLz 
yapmaktan kafLnLnLz.
Sert bir zekilde zerit de:iztirme ya 
da hLzlL ve keskin dun{zler gibi ani 
direksiyon manevralarL yapmayLnLz.
Y{ksek hLzlarda aracLnLzLn kontrol{n{ 
kaybetmeniz durumunda, devrilme 
riski b{y{k oranda artar.
Kki ya da daha fazla tekerle:in     
yoldan fLkmasL durumunda s{r{c{ 
aracL tekrar yola sokmak {zere 
direksiyonu sert bir zekilde fevirirse 
direksiyon hakimiyeti kaybedilebilir.
AracLnLzLn yoldan fLkmasL durumunda, 
sert direksiyon manevralarL        
yapmayLnLz. Bunun yerine, aracL 
tekrar yola sokmaya falLzmadan 
unce yavazlayLn.
HLz sLnLrL levhalarLnda gusterilen hLz 
sLnLrlarLnL asla azmayLnLz.
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Otomatik Vites (e:er varsa)

 Unce fren pedalLna ve vites 
de:iztirirken de d{:meye basLnLz.

 Vites de:iztirirken kilit serbest 
bLrakma d{:mesine basLnLz.

 Vites kolu rahatlLkla vites 
de:iztirebilir.

Otomatik zanzLmanLn izleyizi

Otomatik zanzLman, 6 adet ileri ve 
bir adet geri vitese sahiptir. Vites 
kolunun konumuna gure viteslerin 
her biri otomatik olarak sefilir.

DUYURU
Ak{ ba:lantLsL kesilmiz ise, yeni bir 
araftaki ilk birkaf vites de:izimi 
biraz ani olabilir. Bu, normal bir 
durumdur ve vitesler TCM (yanzLman 
Kontrol Mod{l{) veya PCM (G{f 
Aktarma Kontrol Mod{l{) tarafLndan 
bir kaf kez de:iztirildikten sonra 
vites de:izimi sLrasL ayarlanacaktLr.

Sorunsuz kullanLm ifin vites kolunu N 
(Boz) konumundan herhangi bir ileri 
ya da geri vites konumuna almadan 
unce fren pedalLna basLnLz.

UYARI
Otomatik Vites

Vites kolunu D (S{r{z) veya R 
(Geri) konumuna almadan unce, 
aracLnLzLn etrafLnda herhangi biri, 
uzellikle de focuklar olup olmadL:LnL 
kontrol ediniz.
S{r{c{ koltu:undan kalkmadan 
unce, vites kolunu daima P (Park) 
konumuna alLnLz, daha sonra park 
frenine sonuna kadar basLnLz ve 
motoru durdurunuz. Bu tedbirlerin 
verilen sLraya uygun bir zekilde 
uygulanmamasL durumunda araf 
aniden ve beklenmedik bir zekilde 
hareket edebilir.
Kaygan yollarda motor frenini 
(y{ksek vitesten d{z{k vitese 
gefiz) hLzlL kullanmayLnLz. Araf 
kayarak bir kazaya sebep verebilir.
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KKAZ
yanzLmana zarar vermemek ifin, 
vites kolu R (Geri) konumundayken 
ya da ileri vites konumlarLndan       
herhangi birindeyken ve frenler 
basLlL haldeyken gaza basmayLnLz.
Yokuz yukarL durdu:unuzda, aracL 
motor g{c{ kullanarak sabit       
tutmaya falLzmayLnLz. Fren pedalLnL 
ya da park frenini kullanLn.
Motor devri rulanti devrinin        
{zerindeyken vites kolunu N (Boz) 
ya da P (Park) konumundan D 
(S{r{z) ya da R (Geri) konumuna 
almayLnLz.

Vites konumlarL

Gusterge panelindeki gusterge, kontak 
anahtarL ON konumuna getirildi:inde 
vites kolunun konumunu gusterir.

P (Park)

Vites kolu P (Park) konumuna alLnma-
dan unce aracLn mutlaka tamamen 
durmuz olmasL gerekir. Vites kolu bu 
konumdayken zanzLman kilitlenir ve 
un tekerleklerin dunmesini unler.

UYARI
Araf hareket halindeyken vites 
kolunu P (Park) konumuna almanLz, 
motor g{c{ aktarLlan tekerleklerin 
kilitlenmesine ve buna ba:lL olarak 
direksiyon hakimiyetini yitirmenize 
neden olacaktLr.
P (Park) konumunu el freninin 
yerine kullanmayLnLz. Vites kolunu 
daima P (Park) konumuna alLnLz ve 
park frenine sonuna kadar basLnLz.
FocuklarL asla arafta yalnLz         
bLrakmayLnLz.

KKAZ
Araf hareket halindeyken vites 
kolunu P (Park) konumuna alLrsanLz 
zanzLman hasar gurebilir. 

R (Geri)

AracL geriye do:ru s{rmek ifin bu 
vites konumunu kullanLnLz.

KKAZ
Bu bul{mde yer alan AracLn Yaylan-
dLrLlmasL  konusunda afLklanan 
durumlarLn haricinde, vitesi R konumuna 
(Geri vites) almadan ve R konumundan 
fLkartmadan unce aracLn tamamen 
durmuz olmasL gerekir; araf hareket 
halindeyken vitesi (R) konumuna 
alLrsanLz zanzLmanLn hasar gurmesine 
neden olabilirsiniz. 
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N (Boz)

Tekerlekler ve zanzLman kavranmLz 
halde de:ildir. Park freni uygulanma-
mLzsa ya da fren pedalL basLlL de:ilse, 
araf en ufak bir e:imde dahi kendi 
kendine hareket etmeye bazlayacaktLr.

UYARI
Vites N (Bozta) iken s{rmeyiniz.
Motor freni falLzmayacaktLr ve bir 
kazaya sebep olacaktLr.

Vites N (Bozta) konumunda park 
etme
Park ettikten sonra aracL iterek hareket 
ettirmek istedi:inizde aza:Ldaki adLmlarL 
takip edin.
1. AracLnLzL park ettikten sonra fren 

pedalLna basLn ve kontak d{:mesi 
[ON/AFIK] durumda veya motor 
falLzLrken vitesi P konumuna getirin. 

2. Park freni basLlLysa, freni kaldLrLn.
- EPB (Elektronik Park Freni) 
olanlar araflar ifin, el frenini devre 
dLzL bLrakmak ifin kontak d{:mesi 
[ON/AFIK] durumda veya motor 
falLzLyor iken fren pedalLna basLn.   
S{r{z esnasLnda [AUTO HOLD] 
izlevi kullanLlLyorsa (gusterge 
panelinde [AUTO HOLD] gustergesi 
afLk ise), [AUTO HOLD] d{:mesine 
basLn ve [AUTO HOLD] fonksiyonu 
devre dLzL kalLr.

3.  Fren pedalLna basLlL iken kontak 
d{:mesini [OFF/KAPALI] duruma 
getirin.

AkLllL anahtarlL araflarda kontak 
d{:mesi sadece vitesi konumu 
P  durumunda iken kapatLlabilir.

4.  Fren pedalLna ve [VKTES KKLKDKNK 
AFMA] d{:mesine basarken veya 
bir alet ile [VKTES KKLKDKNK AFMA] 
girizine (urn: d{z uflu tornavida) 
aynL anda aza:L do:ru bastLrLrken 
vitesi N (Boz) konumuna alLnLz. 
ArtLk araf dLzarLdan itilerek hareket 
ettirilebilir.
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KKAZ
Boz viteste park etme haricinde 
g{venli:iniz ifin aracL daima P  
(Park) konumunda park edin ve 
park pedalLnL kullanLn.
N  (Boz) vites konumunda park 
etmeden unce park edilen zeminin 
e:imsiz ve d{z oldu:undan emin 
olun. E:imli veya engebeli yerlerde 
N  vites konumunda park etmeyin.
Vites N  konumunda park edildi:inde 
aracLnLz hareket ederek ciddi hasar 
ve yaralanmalara neden olabilir.
Kontak anahtarL kapatLldLktan 
sonra, elektronik park freni devre 
dLzL bLrakLlamaz.
EPB (Elektronik Park Freni) olan 
araflar ifin s{r{z esnasLnda [AUTO 
HOLD] fonksiyonu kullanLlLrken  
kontak anahtarL kapatLlLrsa,  
elektronik park freni otomatik 
olarak devreye girer. Bu y{zden, 
kontak anahtarL kapatLlmadan 
unce [AUTO HOLD] fonksiyonu 
kapatLlmalLdLr.

D (S{r{z)

Bu konum, normal s{r{z (ileri hareket) 
konumudur. yanzLman otomatik   
olarak 6 vitesten birini seferek en iyi 
yakLt tasarrufunu ve g{c{n{       
sa:layacaktLr.

Bazka bir aracL sollarken veya rampa 
tLrmanLrken ihtiyaf duydu:unuz 
ekstra g{f ifin, gaz pedalLna tamamen 
basLnLz, zanzLman otomatik olarak 
vites d{z{recektir.

DUYURU
Vites kolu D (S{r{z) konumuna       
alLnmadan unce aracLn mutlaka 
tamamen durmuz olmasL gerekir.

Spor modu

Araf ister duruyor ister hareket ediyor 
olsun, spor modunu sefmek ifin 
vites kolunu D (S{r{z) konumundan 
man{el konumuna getirmek gerekir. 
AracLnLzL tekrar D (S{r{z) konumda 
falLztLrabilmek ifin, vites kolunu ana 
konumuna getiriniz.
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Spor modunda, vites kolunu ileriye 
ve geriye hareket ettirmek vites 
de:izikliklerini hLzlL bir zekilde yap-
manLzL sa:layacaktLr. D{z zanzLmanLn 
tersine, spor modu gaz pedalL basLlL 
konumdayken vites de:izikli:i       
yapLlmasLna olanak sa:lar.

YukarL- Up (+): Bir vites b{y{tmek 
ifin kolu ileriye do:ru itiniz.
Aza:L- Down (-): Bir vites k{f{ltmek 
ifin kolu geriye do:ru fekiniz.

DUYURU
Spor modunda, s{r{c{ motor 
devrini kLrmLzL tehlike bulgesinin 
sLnLrlarLnLn altLnda tutmaya uzen 
gustererek, vitesi ne zaman 
de:iztirece:ini yol kozullarLna gure 
kendisi ayarlamalLdLr.
Spor modunda, sadece 6 ileri vites 
konumu sefilebilir. AracL geri geri 
s{rmek veya park etmek ifin, 
vites kolunu gerekti:i zekilde R 
(Geri) veya P (Park) konumuna 
getiriniz.
Spor modunda, araf yavazladL:Lnda 
vites de:izimi otomatik olarak 
gerfekleztirilir. Araf durdu:unda, 
otomatik olarak 1. vites sefilir.
Spor modunda, motor devri kLrmLzL 
tehlike bulgesi sLnLrLnL aztL:Lnda 
vites otomatik olarak b{y{t{l{r.
Sistem, aracLn performansL ve 
g{venli:i ifin gerekli olan seviyeleri 
korumak ifin, bazL vites de:iziklik-
lerini onaylamayabilir.

AracLnLzL kaygan bir yolda kullanLrken, 
vites kolunu ileriye do:ru + (yukarL) 
konumuna itiniz. Bu sayede aracLnLz, 
kaygan bir yolda yumuzak bir s{r{z 
ifin daha uygun bir vites olan 2. 
vitese gefecektir. Tekrar birinci 
vitese almak ifin vites kolunu - 
(aza:L) konumuna fekiniz.

Vites kilit sistemi (if equipped)

Otomatik zanzLman, g{venli:iniz  
afLsLndan, fren pedalLna basLlmadL:L 
m{ddetfe vitesin P (Park konumundan 
R (Geri) konumuna gefmesini engel-
leyen bir kilit sistemine sahiptir.

Vitesi P (Park) konumundan R (Geri) 
konumuna almak ifin:
1. Fren pedalLna basLnLz ve basLlL 

tutunuz.
2. Motoru falLztLrLnLz ve kontak 

anahtarLnL ON (AFIK) konumuna 
getiriniz.

3. Vites kolunu hareket ettiriniz.

Vites kolu P (Park ) konumundayken 
fren pedalLna s{rekli basLlLp bLrakLlLrsa, 
vites kolunun yakLnlarLndan fatLrdama 
sesi gelebilir. Bu normal bir durumdur.
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UYARI
AracLn beklenmedik bir zekilde hareket 
etmesini ve etraftaki insanlara ve 
di:er araflara zarar vermesini 
engellemek ifin vitesi P (Park)  
konumundan bazka bir konuma 
getirmeden unce ve getirirken      
mutlaka fren pedalLna iyice basLnLz.

Vites kilidinin devre dLzL bLrakLlmasL

Fren pedalLna basLlL oldu:u halde, 
vites kolu P (Park) konumundan R 
(Geri) konuma alLnamLyorsa, fren 
pedalLna basmaya devam ediniz ve 
aza:Ldakileri uygulayLnLz:
1. Konta:L LOCK/OFF (KKLKT/KAPALI) 

konumuna alLnLz.
2. El frenini fekiniz.
3. Vites kilidi ayLrma d{:mesine 

basLnLz.
4. Vites kolunu hareket ettiriniz.
5. Sistemi profesyonel bir atulyede 

kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.

Kyi s{r{z uygulamalarL
Gaz pedalL basLlL konumdayken, 
asla vites kolunu P (Park) veya N 
(Boz) konumundan bazka bir 
konuma almayLnLz.
Araf hareket halindeyken asla 
vites kolunu P (Park) konumuna 
almayLnLz.
Vitesi R (Geri) ya da D (S{r{z) 
konumuna almadan unce aracLn 
tamamen durdu:undan emin      
olunuz.
Asla vitesi boza alLp yokuz aza:L 
s{r{z yapmayLnLz. Bu, oldukfa 
tehlikeli olabilir. Araf hareket 
halindeyken daima vitesi takLlL 
konumda tutunuz.
Fren pedallarL basLlL bir zekilde yol 
almayLnLz. Bu, frenlerin azLrL       
LsLnmasLna veya arLzalanmasLna 
neden olabilir. Uzun bir rampadan 
aza:L inerken, yavazlamayL ve 
vitesi k{f{ltmeyi tercih ediniz. 
Bunu yaptL:LnLzda, motor freni 
aracLn yavazlamasLna yardLmcL 
olacaktLr.
Vites k{f{ltmeden unce aracLn 
hLzLnL d{z{r{n{z. Aksi takdirde, 
vites k{f{ltmeniz m{mk{n       
olmayabilir.
Daima el frenini kullanLnLz. AracLnLzLn 
hareket etmesini unlemek ifin 
sadece vitesi P (Park) konumuna 
getirmekle yetinmeyiniz.
Kaygan zeminlerde s{r{z yaparken 
azLrL derecede dikkatli olunuz. 
Uzellikle de fren yaparken,          
hLzlanLrken ve vites de:iztirirken 
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dikkatli olunuz. Kaygan zeminlerde, 
aracLn hLzLnda ani bir de:izimin olmasL 
durumunda tahrik tekerleklerinin 
fekiz g{c{ azalabilir ve aracLn 
kontrol{ yitirilebilir.
Gaz pedalLna yumuzak bir zekilde 
basmak ve aya:LnLzL gaz pedalLndan 
aynL zekilde fekmek suretiyle ara-
cLnLzdan {st seviyede performans 
ve ekonomi sa:larsLnLz.

UYARI
Daima emniyet kemerinizi takLnLz! 
FarpLzma esnasLnda, emniyet 
kemerini takmamLz olan yolcu, 
emniyet kemerini takmLz olan       
yolcuya kLyasla fok daha a:Lr bir 
zekilde yaralanma riski tazLmaktadLr.
Virajlarda ve dun{zlerde azLrL hLz 
yapmaktan kafLnLnLz.
Sert bir zekilde zerit de:iztirme ya da 
hLzlL ve keskin dun{zler gibi ani       
direksiyon manevralarL yapmayLnLz.
Y{ksek hLzlarda aracLnLzLn kontrol{n{ 
kaybetmeniz durumunda, devrilme 
riski b{y{k oranda artar.
Kki ya da daha fazla tekerle:in yoldan 
fLkmasL ve s{r{c{n{n aracL tekrar yola 
sokmak ifin direksiyonu sert bir 
zekilde fevirmesi durumunda         
direksiyon hakimiyeti kaybedilebilir.
AracLnLzLn yoldan fLkmasL durumunda, 
sert direksiyon manevralarL        
yapmayLnLz. Bunun yerine, aracL 
tekrar yola sokmaya falLzmadan 
unce yavazlayLn.
HLz sLnLrL levhalarLnda gusterilen hLz 
sLnLrlarLnL asla azmayLnLz.

UYARI
AracLnLz kara, famura veya kuma  
saplanLrsa, aracLnLzL saplandL:L yerden 
fLkarmak ifin ileri geri hareket ettiriniz. 
AracLn yakLnLnda insanlar veya nesne-
ler varsa bu izlemi gerfekleztirmeyiniz. 
AracL saplandL:L yerden fLkarmak ifin 
ileri geri hareket ettirirken araf une 
veya arkaya do:ru aniden kayabilir ve 
aracLn fevresindeki insanlarLn veya 
nesnelerin zarar gurmesine neden  
olabilir.

Dik yokuzta kalkLz

Dik yokuzta kalkLz
Fren pedalLna basLn, vites kolunu 
D(S{r{z) konumuna fekin.
AracLn y{k durumuna ve yokuzun 
e:imine ba:lL olarak uygun bir 
vites sefiniz ve aya:LnLzL fren 
pedalLndan fekiniz. Park frenini 
serbest bLrakLrken gaz pedalLna 
yavaz yavaz basLnLz. 

Dik bir yokuzta kalkLztan sonra         
hLzlanLrken, araf geriye do:ru kayma 
e:ilimi gusterebilir. Vitesi 2. vites 
konumuna almak, aracLn geriye do:ru 
kaymasLnL unleyecektir.
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Fift KavramalL yanzLman (DCT) 
(e:er varsa)

 Unce fren pedalLna ve vites 
de:iztirirken de d{:meye basLnLz.

 Vites de:iztirirken kilit serbest 
bLrakma d{:mesine basLnLz.

 Vites kolu rahatlLkla vites 
de:iztirebilir.

Fift kavramalL zanzLmanLn falLzmasL

Fift kavramalL zanzLman yedi ileri ve 
bir geri vitese sahiptir.

Vitesler, vites kolu D (S{r{z)          
pozisyonundayken otomatik olarak 
sefilir.

UYARI
Ciddi yaralanma veya ul{m riskini 
azaltmak ifin:

HER ZAMAN KFKN, vites kolunu D 
(S{r{z) veya R (Geri) konumuna 
almadan unce, aracLnLzLn etrafLnda 
herhangi biri, uzellikle de focuklar 
olup olmadL:LnL kontrol ediniz.
S{r{c{ koltu:undan kalkmadan 
unce, vites kolunu daima P (Park) 
konumuna alLnLz, daha sonra el 
frenini fekiniz ve motoru LOCK/
OFF konumuna alLnLz.
Bu tedbirlerin alLnmamasL         
durumunda araf beklenmedik ve 
ani bir zekilde hareket edebilir.
Kaygan yollarda motor frenini 
(y{ksek vitesten d{z{k vitese 
gefiz) hLzlL zekilde kullanmayLnLz. 
Araf kayarak bir kazaya sebep 
verebilir.

KKAZ
yanzLmana zarar vermemek ifin, 
vites kolu R (Geri) konumundayken 
ya da ileri vites konumlarLndan       
herhangi birindeyken ve frenler 
basLlL haldeyken vites kolu ile         
hLzlanmaya falLzmayLn.
Yokuz yukarL durdu:unuzda, aracL 
gaz vererek yokuzta tutmayLn. Fren 
pedalLnL ya da park frenini kullanLn.

OCDW059003
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Fift kavramalL zanzLman, otomatik 
vites de:iztiren d{z zanzLman       
olarak d{z{n{lebilir. Fift kavramalL 
zanzLman d{z zanzLmanLn s{r{z  
hissini verir ve aynL zamanda tam 
otomatik zanzLman kolaylL:L da sa:lar.
D (S{r{z) sefildi:inde, zanzLman 
konvansiyonel bir otomatik         
zanzLmana benzer zekilde otomatik 
olarak vitesler arasL gefiz yapacaktLr.
Klasik otomatik zanzLmanLn aksine, 
fift kavramalL zanzLmanda vites 
de:iztirildi:inde dizlilerin kavramaya 
gefmesi ile vites de:izimi hissedilebilir 
ve duyulabilir.
Fift kavramalL zanzLmanda oto-
matik zanzLman tork konvertur{nden 
farklL olarak kuru tip kavrama 
bulunur. S{r{z esnasLnda daha iyi 
hLzlanma performansL sa:lar  
ancak ilk kalkLz Otomatik yanzL-
mandan biraz yavaz olabilir.
Sonuf olarak, geleneksel otomatik 
zanzLmana nazaran vites de:iztirmeler 
daha fok fark edilir, ve zanzLman mili 
hLzL motor mili hLzLyla ezitlendi:inde 
hafif bir sarsLntL hissedilebilir. Bu fift 
kavramalL zanzLmanlar ifin normal 
bir durumdur.
Kuru tip kavrama, tork konven-
turl{ konvansiyonel bir otoma-
tik         zanzLmandan biraz daha 
farklL bir his verebilecek zekilde 
tork iletir ve do:rudan s{r{z hissi 
sunar. Bu da aracLn duruz anLndan 
kalkarken veya d{z{k, dur-kalk 
hLzlarLnda s{r{z yaparken daha 
fok belli olur. 

D{z{k hLzda ani hLzlanmalarda, araf 
s{r{z kozullarLna ba:lL olarak motor 
y{ksek devirlere ulazabilir.
Yokuzta sorunsuz kalkLz ifin, araf 
s{r{z kozullarLna ba:lL olarak gaz 
pedalLna uygun bifimde basLnLz.
D{z{k hLzda aya:LnLzL gaz pedalLndan 
fekerseniz, man{el zanzLmana 
benzeyen sert motor frenini       
hissedebilirsiniz.
Yokuz aza:L s{r{zlerde, fren pedalLna 
azLrL zekilde basmadan hLzLnLzL kontrol 
etmek ifin daha d{z{k vitese gefmek 
adLna Sports Modunu kullanabilir ya da 
direksiyondan vitese basabilirsiniz.
Motoru afLp kapattL:LnLzda, sistemin 
kendini test etmesi nedeniyle klik 
seslerini duyabilirsiniz. Bu Fift Kav-
rama yanzLmanda normal bir sestir.
Klk 1.500 km boyunca, aracLn d{z{k 
hLzda kolay hLzlanmadL:LnL hissede-
bilirsiniz. Bu alLztLrma s{resinde, 
yeni aracLnLzLn vites kalitesi ve         
performansL s{rekli olarak optimize 
edilir.
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DUYURU
Vitesi D (S{r{z) veya R (Geri) 
konumuna almadan unce aracL her 
zaman tamamen durdurun.
S{r{z sLrasLnda vitesi N (Boz) 
konuma almayLn. 

UYARI
yanzLman arLzasL nedeniyle araf 
hareket etmeyebilir ve panel {zerindeki 
konum gustergesi (D,R) yanLp suner. 
Bu durumda, sistemi profesyonel bir 
atulyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini ziyaret  
etmenizi tavsiye  eder.

yanzLman ve uyarL mesajL ifin LCD 
ekran

yanzLman sLcaklLk gustergesi

OJF058364L
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 LCD ekranda yol bilgisayL modunu 
sefin ve fift kavramalL zansLmanLn 
sLcaklL:LnL gurmek ifin zanzLman 
sLcaklL:L ekranLna gidin.
 SLcaklLk gustergesinin y{ksek/azLrL 
LsLnma gustermemesi ifin s{rmeyi 
deneyin. yanzLman azLrL LsLndL-
:Lnda, uyarL mesajL LCD ekranLnda 
gur{nt{lenecektir. Gur{nt{lenen 
mesajL takip edin.
 yanzLman sLcaklL:L y{kseldikfe {f 
farklL renkte (beyaz, turuncu ve kLr-
mLzL) gur{nt{lenir.
 Turuncu sLcaklLk gustergesi LCD 
ekranLnda gur{nt{lenmeden hemen 
unce belirir.

KKAZ
yanzLman sLcaklL:L gustergesindeki 
artLz (y{ksek sLcaklLk) genelde 
araf yokuzta fren pedalLna        
basmadan uzun s{re gaz pedalLna 
basLlarak falLzLnca gerfeklezir.
Optimal zanzLman performansLnL 
s{rd{rmek ifin, beyaz gustergenin 
azLlmamasL ifin s{r{ze devam 
edin.

DCT uyarL mesajlarL

Tip A

Tip B

Bu uyarL mesajL araf yavaz        
s{r{ld{:{nde ve araf fren pedalLna 
basLlmadL:L tespit edildi:inde  
gur{nt{lenir.

OJF058362L
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Dik yokuz

Yokuz yukarL veya dik alanlarda 
s{r{z:

AracL yokuzta tutmak ifin, ayak 
frenini veya el frenini kullanLnLz.
Bir yokuzta dur-kalk trafi:indeyken, 
aracL ileri do:ru hareket ettirmeden 
unce biraz mesafe bLrakLn. AracLnLzL 
fren pedalLna basarak yokuzta 
sabit tutunuz.
Araf gaz pedalLna basLlarak veya 
fren pedalLnLn devreden fLkarLlma-
sLyla bir tepe {zerinde tutuluyorsa, 
debriyaj ve zanzLman azLrL LsLnabilir 
ve bu da hasara neden olabilir. Bu 
durumda, LCD ekranLnda bir uyarL 
mesajL gur{nt{lenir.
LCD uyarLsL varsa, fren pedalLna 
basLlmalLdLr.
UyarLlarLn dikkate alLnmamasL, 
zanzLmanLn hasar gurmesine 
neden olabilir.

yanzLman y{ksek sLcaklL:L

Tip A

Tip B

Tip A

Tip B

Dik derecelerde tekrarlanan dur-
kalk hareketleri, ani kalkLz ve         
hLzlanma veya di:er zorlu s{r{z 

OJF058364L
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kozullarL gibi belirli kozullar altLnda, 
zanzLman kavramasL sLcaklLklarL 
azLrL artacaktLr. Nihayetinde zanzLman 
kavramasL azLrL derecede LsLnabilir.
Debriyaj azLrL LsLndL:Lnda, g{venli 
koruma modu devreye girer, bir 
sesli uyarLyla birlikte gusterge 
panelindeki vites konum gustergesi 
yanLp sunecektir. Bu durumda 
( yanzLman sLcaklL:L y{ksek! 
G{venli bir zekilde durun ) uyarLsL 
LCD ekranda belirir ve s{r{zte  
titrezimler yazanabilir.
Buyle bir durumda aracL g{venli 
bir yere fekin, motor falLzLrken 
aracL durdurun, frene basLn ve 
vitesi P(Park) konumuna alLn ve 
zanzLmanLn so:umasL ifinizin verin.
Bu uyarLyL dikkate almamanLz 
durumunda, s{r{z kozullarL daha 
kut{ olabilir. Ani kaymalar, sLk 
kaymalar veya sarsLntLlar yazaya-
bilirsiniz. Normal s{r{z durumuna 
dunmek ifin, aracL durdurunuz ve 
fren pedalLna basLn ya da vitesi P 
(Park) konumuna getirin.
S{r{ze bazlamadan unce motor 
falLzLr konumdayken zanzLmanLn 
so:umasL ifin birkaf dakika izin 
verin.
M{mk{nse aracL sakin ve            
yumuzak bir zekilde s{r{n.

yanzLman azLrL LsLndL

Tip A

Tip B

Tip A

OJF058368L

OJF058369L

OJF058370L
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Tip B

Tip A

Tip B

  E:er araf s{r{lmeye devam       
ediliyorsa ve zanzLman sLcaklL:L 
maksimum sLcaklLk limitine ulazL-
yorsa, yanzLman SLcak! Motor 
afLkken park et  uyarLsL gur{nt{-
lenecektir. Bu durumda, debriyaj 
normal sLcaklL:Lna geri dunene 
kadar kullanLlmaz.
Bu uyarL zanzLmanLn so:umasLnL 
beklemeniz ifin bir zaman gur{n-
t{ler.
Buyle bir durumda aracL g{venli 
bir yere fekin, motor falLzLrken 
aracL durdurun, frene basLn ve 
vitesi P(Park) konumuna alLn ve 
zanzLmanLn so:umasL ifinizin 
verin.
yanzLman so:udu. S{rmeye 
devam edin.  mesajL gur{nt{lendi-
:inde aracLnLzL s{rmeye devam 
edebilirsiniz.
M{mk{nse aracL sakin ve yumu-
zak bir zekilde s{r{n.

E:er bu uyarL mesajlarLndan          
herhangi birisi LCD ekranLnda yanLp 
sunmeye devam ederse, sisteminizi 
profesyonel bir atulyede kontrol 
ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.

OJF058371L

OJF058372L

OJF058373L
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Vites konumlarL

Gusterge panelindeki gusterge, kontak 
anahtarL ON konumuna getirildi:inde 
vites kolunun konumunu gusterir.

P (Park)

Vites kolu P (Park) konumuna       
alLnmadan unce aracLn mutlaka 
tamamen durmuz olmasL gerekir.

P (Park) konumundan vites de:iztirmek 
ifin, fren pedalLna sertfe basmalL ve 
gaz pedalLndan aya:LnLzL fekti:inizden 
emin olmalLsLnLz.

YukarLdakilerin hepsini yaptLysanLz 
ve halen vites kolunu P (Park)         
konumundan de:iztiremiyorsanLz, 
bu bul{mdeki Vites-Kilidi Afma) 
kLsmLna bakLnLz.

Motoru kapatmadan unce vites kolu 
P (Park) konumunda olmalLdLr.

UYARI
 Araf hareket halindeyken vitesin 
P (Park) konumuna alLnmasL, araf 
kontrol{n{ kaybetmenize neden 
olabilir.
Araf durduktan sonra, her zaman 
ifin vites kolunun P (Park) konumunda 
oldu:undan emin olunuz, el frenini 
fekiniz ve motoru kapatLnLz.
Yokuzta park ederken aracLn      
kaymasLnL unlemek ifin tekerlekleri 
bloke edin.
G{venli:iniz ifin acil durumda park 
etme dLzLnda her zaman el frenini 

vites kolu P (Park) konumunda 
iken fekin.
P (Park) konumunu el freninin 
yerine kullanmayLnLz.

R (Geri)

AracL geriye do:ru s{rmek ifin bu 
vites konumunu kullanLnLz.

KKAZ
Vitesi R (Geri) konumuna almadan 
ve R konumundan fLkartmadan unce 
aracLn tamamen durmuz olmasL 
gerekir; araf hareket halindeyken 
vitesi (R) konumuna alLrsanLz          
zanzLmanLn hasar gurmesine neden 
olabilirsiniz. 

N (Boz)

Tekerlekler ve zanzLman kavranmLz 
halde de:ildir.

Durmuz bir motoru yeniden bazlatmak 
ifin veya motor ON konumundayken 
durdurmak zorundaysanLz N (Boz) 
vites konumunu kullanLnLz. AracLnLzdan 
herhangi bir sebeple fLkmak zorun-
daysanLz vitesi P (Park) konumuna 
getiriniz.

Vitesi N (Boz) konumundan bazka bir 
vitese gefirirken her zaman ifin fren 
pedalLna basLnLz.
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UYARI
Fren pedalLna sLkLca basmadan vites 
de:iztirmeyiniz. Motor y{ksek hLzda 
falLzLrken vites de:iztirilmesi, aracLn 
fok hLzlL zekilde hareket etmesine 
sebep olabilir. AracLn hakimiyetinizi 
kaybederek kazaya sebep olabilir.

UYARI
Vites N (Bozta) iken s{rmeyiniz.
Motor freni falLzmayacaktLr ve bir 
kazaya sebep olacaktLr.

Vites N (Bozta) konumunda park 
etme
Park ettikten sonra aracL iterek 
hareket ettirmek istedi:inizde        
aza:Ldaki adLmlarL takip edin.
1. AracLnLzL park ettikten sonra fren 

pedalLna basLn ve kontak d{:mesi 
[ON/AFIK] durumda veya motor 
falLzLrken vitesi P konumuna getirin. 

2. Park freni basLlLysa, freni kaldLrLn.
EPB (Elektronik Park Freni) 
olanlar araflar ifin, el frenini 
devre dLzL bLrakmak ifin kontak 
d{:mesi [ON/AFIK] durumda 
veya motor falLzLyor iken fren 
pedalLna basLn.  S{r{z esnasLnda 
[AUTO HOLD] izlevi kullanLlLyorsa 
(gusterge panelinde [AUTO 
HOLD] gustergesi afLk ise),

[AUTO HOLD] d{:mesine basLn 
ve [AUTO HOLD] fonksiyonu 
devre dLzL kalLr.

3.  Fren pedalLna basLlL iken kontak 
d{:mesini [OFF/KAPALI] duruma 
getirin.

AkLllL anahtarlL araflarda kontak 
d{:mesi sadece vitesi konumu 
[P] durumunda iken kapatLlabilir.

4. Vitesi N (Boz) konumuna alLnLz.  
Fren pedalLna basLn ve [VKTES  
KKLKDKNK AFMA] d{:mesine basLn 
veya bir alet ile [VKTES KKLKDKNK 
AFMA] girizine (urn: d{z uflu       
tornavida) aynL anda aza:L do:ru 
bastLrLn. ArtLk araf dLzarLdan itilerek 
hareket ettirilebilir.

KKAZ
Boz viteste park etme haricinde 
aracLnLzL g{venli:iniz ifin daima [P] 
(Park] vites konumunda park edin 
ve fren el frenini fekin.
N  (Boz) vites konumunda park 
etmeden unce park edilen zeminin 
e:imsiz ve d{z oldu:undan emin 
olun. Vites bozta [N] iken e:imli 
veya meyilli yerlerde park etmeyin.
[N] vites durumunda park edilip 
bLrakLlLrsa aracLnLz kayabilir ve 
ciddi zarar ve yaralanmalara 
neden olabilir.
Kontak anahtarL kapatLldLktan 
sonra, elektronik park freni devre 
dLzL bLrakLlamaz.
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EPB (Elektronik Park Freni) olan 
araflar ifin s{r{z esnasLnda [AUTO 
HOLD] fonksiyonu kullanLlLrken  
kontak anahtarL kapatLlLrsa,  
elektronik park freni otomatik 
olarak devreye girer. Bu y{zden, 
kontak anahtarL kapatLlmadan 
unce [AUTO HOLD] fonksiyonu 
kapatLlmalLdLr.

D (S{r{z)

Bu konum, normal s{r{z konumudur. 
yanzLman otomatik olarak 7 vitesten 
birini seferek en iyi yakLt tasarrufunu 
ve g{c{n{ sa:layacaktLr.

Bazka bir aracL sollarken veya yokuz 
fLkarken ekstra g{f ifin, zanzLmanLn 
vites k{f{ltt{:{n{ hissedene kadar 
gaz pedalLna basLnLz.

UYARI
Fren pedalLna sLkLca basmadan vites 
de:iztirmeyiniz. Motor y{ksek hLzda 
falLzLrken vites de:iztirilmesi, aracLn 
fok hLzlL zekilde hareket etmesine 
sebep olabilir. AracLn kontrol{n{ 
kaybedebilir ve kazalara sebep olabilir.

Vites N (Bozta) iken s{rmeyiniz. 
Motor freni falLzmayacaktLr ve bir 
kazaya sebep olabilir

DUYURU
D (S{r{z) modunu sefmeden unce 
aracLn tam olarak durdu:undan 
emin olunuz.

Man{el Mod

Araf ister duruyor ister hareket ediyor 
olsun, man{el modunu sefmek ifin 
vites kolunu D (S{r{z) konumundan 
man{el konumuna getirmek gerekir. 
AracLnLzL tekrar D (S{r{z) konumda 
falLztLrabilmek ifin, vites kolunu ana 
konumuna getiriniz.
Man{el Modunda, vites kolunun ileri 
veya geri hareket ettirilmesi, mevcut 
s{r{z kozullarL ifin istedi:iniz vites 
aralL:LnL sefmenizi sa:layacaktLr.

OCDW059004
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+ (YukarL): Bir vites b{y{tmek ifin 
kolu ileriye do:ru itiniz.
- (Aza:L): Bir vites k{f{ltmek ifin 
kolu geriye do:ru fekiniz.

DUYURU
YalnLzca yedi ileri vites sefilebilir. AracL 
geri geri s{rmek veya park etmek ifin, 
vites kolunu gerekti:i zekilde R (Geri) 
veya P (Park) konumuna getiriniz.
Vites k{f{ltmeler, araf yavazladL:Lnda 
otomatik olarak yapLlLr. Araf          
durdu:unda, otomatik olarak 1. 
vites sefilir.
Motor devri kLrmLzL alana yaklaztL-
:Lnda, zanzLman otomatik olarak 
vites b{y{tecektir.
S{r{c{n{n vites ifin + (YukarL) veya 
(Aza:L) konuma basmasL durumunda, 
bir sonraki vitesin izin verilen motor 
devri aralL:Lnda olmamasL durumunda 
zanzLman istenen vites de:izikli:ini 
yapmayabilir. S{r{c{ motor devrini 
kLrmLzL tehlike bulgesinin sLnLrlarLnLn 
altLnda tutmaya uzen gustererek, 
vitesi ne zaman b{y{tece:ini yol 
kozullarLna gure kendisi ayarlamalLdLr.

Direksiyondan vites (e:er varsa)

Direksiyondan vites, vites kolu D 
(S{r{z) pozisyonundayken veya 
man{el moda iken kullanLlabilir.

Vites kolu D pozisyonundayken

Direksiyondan vites aracLn hLzL 10 
km/sten fazla oldu:u zaman falLzLr.

Bir vites ileri ya da geri almak ifin [+] 
ya da [-] direksiyondaki vitesi bir 
kere fekin; ve sistem otomatik   
moddan man{el moda gefecektir.

AracLn hLzL 10 km/s'den yavazsa, gaz 
pedalLna 5 saniyeden daha uzun 
s{re basarsanLz ya da vites kolunu D 
(S{r{z) pozisyonundan man{el 
moduna ve man{el modundan D 
(S{r{z) pozisyonuna getirdi:inizde, 
sistem man{el moddan otomatik 
moda gefer.

OCDW059129
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Vites kolu man{el modda iken

Bir vites ileri ya da geri almak ifin[+] 
ya da [-] direksiyondan vitesi fekin.

DUYURU
[+] ve [-] direksiyon vites kollarLnL 
aynL anda fekerseniz, vites           
de:iztiremezseniz.

Vites kilit sistemi

Fift kavramalL zanzLman, g{venli:iniz 
afLsLndan, fren pedalLna basLlmadL:L 
m{ddetfe vitesin P (Park) konumundan 
fLkLp R (Geri) konumuna gefmesini 
engelleyen bir kilit sistemine sahiptir.

Vitesi P (Park) konumundan R (Geri) 
konumuna almak ifin:
1. Fren pedalLna basLnLz ve basLlL 

tutunuz.
2.Motoru falLztLrLnLz ve kontak 

anahtarLnL ON (AFIK) konumuna 
getiriniz.

3. Vites kolunu hareket ettiriniz.

Vites kolu P (Park ) konumundayken 
fren pedalLna s{rekli basLlLp bLrakLlLrsa, 
vites kolunun yakLnlarLndan fatLrdama 
sesi & titrezim gelebilir. Bu normal 
bir durumdur.

UYARI
AracLn beklenmedik bir zekilde hare-
ket etmesini ve etraftaki insanlara 
ve di:er araflara zarar vermesini 
engellemek ifin vitesi P (Park)  konu-
mundan bazka bir konuma getirmeden 
unce ve getirirken mutlaka fren 
pedalLna iyice basLnLz.

Vites kilidinin devre dLzL bLrakLlmasL

Fren pedalLna basLlL oldu:u halde, 
vites kolu P (Park) konumundan R 
(Geri) konuma alLnamLyorsa, fren 
pedalLna basmaya devam ediniz ve 
aza:Ldakileri uygulayLnLz:
1. Konta:L LOCK/OFF (KKLKT/KAPALI) 

konumuna alLnLz.
2. El frenini fekiniz.
3. Vites kilidi ayLrma d{:mesine 

basLnLz.
4. Vites kolunu hareket ettiriniz.
5. Sistemi profesyonel bir atulyede 

kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.
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Kyi s{r{z uygulamalarL
Gaz pedalL basLlL konumdayken, 
asla vites kolunu P (Park) veya N 
(Boz) konumundan bazka bir 
konuma almayLnLz.
Araf hareket halindeyken asla 
vites kolunu P (Park) konumuna 
almayLnLz.
Vitesi R (Geri) ya da D (S{r{z) 
konumuna almadan unce aracLn 
tamamen durdu:undan emin       
olunuz.
Asla vitesi boza alLp yokuz aza:L 
s{r{z yapmayLnLz. Bu, oldukfa 
tehlikeli olabilir. Araf hareket 
halindeyken daima vitesi takLlL 
konumda tutunuz.
Fren pedallarL basLlL bir zekilde yol 
almayLnLz. Bu, frenlerin azLrL        
LsLnmasLna veya arLzalanmasLna 
neden olabilir. Uzun bir rampadan 
aza:L inerken, yavazlamayL ve 
vitesi k{f{ltmeyi tercih ediniz. 
Bunu yaptL:LnLzda, motor freni 
aracLn yavazlamasLna yardLmcL 
olacaktLr.
Vites k{f{ltmeden unce aracLn 
hLzLnL d{z{r{n{z. Aksi takdirde, 
vites k{f{ltmeniz m{mk{n       
olmayabilir.
Daima el frenini kullanLnLz. AracLnLzLn 
hareket etmesini unlemek ifin 
sadece vitesi P (Park) konumuna 
getirmekle yetinmeyiniz.

Kaygan zeminlerde s{r{z yaparken 
azLrL derecede dikkatli olunuz.        
Uzellikle de fren yaparken,        
hLzlanLrken ve vites de:iztirirken 
dikkatli olunuz. Kaygan zeminlerde, 
aracLn hLzLnda ani bir de:izimin 
olmasL durumunda tahrik tekerlek-
lerinin fekiz g{c{ azalabilir ve aracLn 
kontrol{ yitirilebilir.
Gaz pedalLna yumuzak bir zekilde 
basmak ve aya:LnLzL gaz pedalLndan 
aynL zekilde fekmek suretiyle   
aracLnLzdan {st seviyede performans 
ve ekonomi sa:larsLnLz.

UYARI
Daima emniyet kemerinizi takLnLz! 
FarpLzma esnasLnda, emniyet keme-
rini takmamLz olan yolcu, emniyet 
kemerini takmLz olan yolcuya kLyasla 
fok daha a:Lr bir zekilde yaralanma 
riski tazLmaktadLr.
Virajlarda ve dun{zlerde azLrL hLz 
yapmaktan kafLnLnLz.
Sert bir zekilde zerit de:iztirme ya 
da hLzlL ve keskin dun{zler gibi ani 
direksiyon manevralarL yapmayLnLz.
Y{ksek hLzlarda aracLnLzLn kontrol{n{ 
kaybetmeniz durumunda, devrilme 
riski b{y{k oranda artar.
Kki ya da daha fazla tekerle:in yoldan 
fLkmasL durumunda s{r{c{ aracL tekrar 
yola sokmak {zere direksiyonu sert bir 
zekilde fevirirse  direksiyon hakimiyeti 
kaybedilebilir.
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AracLnLzLn yoldan fLkmasL durumunda, 
sert direksiyon manevralarL           
yapmayLnLz. Bunun yerine, aracL 
tekrar yola sokmaya falLzmadan 
unce yavazlayLn.
HLz sLnLrL levhalarLnda gusterilen hLz 
sLnLrlarLnL asla azmayLnLz.

UYARI
AracLnLz kara, famura veya kuma           
saplanLrsa, aracLnLzL saplandL:L yerden 
fLkarmak ifin ileri geri hareket ettiriniz. 
AracLn yakLnLnda insanlar veya nesneler 
varsa bu izlemi gerfekleztirmeyiniz. 
AracL saplandL:L yerden fLkarmak ifin ileri 
geri hareket ettirirken araf une veya 
arkaya do:ru aniden kayabilir ve aracLn 
fevresindeki insanlarLn veya nesnelerin 
zarar gurmesine neden olabilir.

Dik yokuzta kalkLz

Dik bir yokuzta kalkLz yapmak ifin, fren 
pedalLna basLnLz ve vites kolunu "D" 
(S{r{z) konumuna getiriniz.

AracLn y{k durumuna ve yokuzun 
e:imine ba:lL olarak uygun bir vites 
sefiniz ve aya:LnLzL fren pedalLndan 
fekiniz. Park frenini serbest           
bLrakLrken gaz pedalLna yavaz yavaz 
basLnLz.

Fren Sistemi

G{f frenleri

AracLnLzda normal kullanLm esnasLnda 
otomatik olarak ayarlanan hidrolik 
fren sistemi kullanLlmLztLr.

Motorun stop etmesine ya da di:er bir 
nedene ba:lL olarak frenlerin g{ften 
d{zmesi durumunda, fren pedalLna 
normalde uyguladL:LnLzdan daha fazla 
kuvvet uygulayarak aracLnLzL durdur-
manLz gerekir. Bununla birlikte duruz 
mesafesi uzayacaktLr.

Motor falLzmLyorken, depolanmLz 
haldeki fren g{c{, fren pedalLna her 
bastL:LnLzda biraz azalacaktLr.         
Hidrolik takviye kesilmiz haldeyken 
fren pedalLnL pompalamayLnLz.

Fren pedalLnL sadece kaygan         
zeminlerde direksiyon hakimiyetini 
kaybetmemek ifin pompalayarak 
kullanLnLz.

UYARI
Frenler

S{r{z sLrasLnda aya:LnLzL s{rekli 
fren pedalL {zerinde tutmayLnLz. Bu 
fren sistemi sLcaklL:LnLn fok fazla 
y{kselmesine, fren balatalarLnLn fok 
hLzlL azLnmasLna ve duruz mesafesinin 
uzamasLna neden olacaktLr.
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Uzun ve dik bir yokuztan aza:L        
inerken, frene s{rekli basmamak 
ifin vites k{f{lt{n{z. Frene s{rekli 
basmak frenlerin azLrL LsLnmasLna ve 
gefici fren g{c{ kaybLna neden       
olabilir.
Islak frenler, aracLn emniyetli bir 
zekilde yavazlama becerisini azal-
tLr; frenler uygulandL:Lnda araf 
yana fekebilir. Fren pedalLna hafif 
bir zekilde basarak frenlerde buyle 
bir durum olup olmadL:LnL gurebilir-
siniz. Su birikintilerinden geftik-
ten sonra mutlaka frenlerinizi bu 
zekilde test ediniz.  Frenlerin kuru-
masLnL sa:lamak ifin, fren perfor-
mansL normale dunene kadar 
normal seyir hLzLnLzL korurken fren 
pedalLna hafiffe basLnLz
S{r{ze bazlamadan unce fren ve 
gaz pedallarLnLn konumlarLnL her 
zaman kontrol ediniz. E:er s{r{ze 
bazlamadan unce fren ve gaz  
pedallarLnLn konumlarLnL kontrol 
etmezseniz, fren pedalL yerine gaza 
basabilirsiniz. Ciddi bir kazaya sebep 
olabilir.

Fren sisteminde arLza olmasL        
durumunda

 Araf hareket halindeyken ayak          
freninin arLzalanmasL gibi, acil bir 
durumda park frenini kullanarak 
fren yapabilirsiniz. Bununla birlikte 
duruz mesafesi uzayacaktLr.

UYARI
Park freni
El freninin uygulanmasL  Araf normal 
hLzda seyir halindeyken park freni 
uygulanmasL direksiyon hakimiyetinin 
aniden yitirilmesine neden olabilir. 
AracL durdurmak ifin park frenini 
kullanmak zorundaysanLz, park freni 
uygularken fok dikkatli olunuz.

Disk fren azLnmasL gustergesi

AracLnLzda disk frenler kullanLlmLztLr.

Fren balatalarL azLndL:Lnda ve balatalarLn 
de:iztirilmesi gerekti:inde, un veya arka 
frenlerden fok tiz bir uyarL sesi 
duyacaksLnLz. Bu sesi ara sLra ya da 
fren pedalLna bastL:LnLzda duyabilirsiniz.

S{r{z ya da iklim kozullarL nedeniyle 
frene ilk bastL:LnLzda (ya da frene 
hafiffe bastL:LnLzda) gLcLrtL benzeri 
bir ses duyabilirsiniz. Bu normaldir 
ve fren sisteminde bir sorun oldu:unu 
gustermez.
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KKAZ
Y{ksek fren tamiri masraflarLyla 
karzLlazmamak ifin aracLnLzL fren 
balatalarL azLnmLz halde kullanmaya 
devam etmeyiniz.
Un ve arka fren balatalarLnL daima 
fift olarak de:iztiriniz.

UYARI
Fren azLnmasL
Fren balatasL uyarL sesi, aracLnLzLn 
bakLma ihtiyacL oldu:unu gusterir. Bu 
sinyali dikkate almazsanLz, aracLnLzL 
fren kabiliyetini kaybedebilir ve ciddi 
bir kazayla karzL karzLya kalabilirsiniz.

Park freni, el tipi (e:er varsa)

El freninin uygulanmasL

Park freni uygulamak ifin, unce 
ayak frenine basLnLz ardLndan da 
park freni kolunu sonuna kadar 
fekiniz.

AyrLca, aracL e:imli zemine park      
ederken vites kolunun d{z zanzLmanlL 
araflarda d{z{k bir vites konumuna 
getirilmesi tavsiye edilir.

KKAZ
AracL park freni pedalLna basLlL bir 
zekilde hareket ettirmek fren 
balatasLnLn ve diskinin azLrL zekilde 
azLnmasLna neden olabilir.
Acil durumlar haricinde el frenini 
araf hareket halindeyken            
kullanmayLnLz.  Araf sistemine 
zarar verebilir ve s{r{z emniyetini 
tehlikeye atabilir.

El freninin indirilmesi

El frenini bLrakmak ifin, ilk olarak 
ayak frenine basLnLz ve el frenini 
yavazfa fekiniz. Kkinci olarak, 
kolun {zerindeki serbest bLrakma 
d{:mesine (1) basLnLz ve d{:meyi 
basLlL tutarak el freni kolunu (2) 
aza:L do:ru indiriniz. 

OCDW059130
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Park freni pedalL serbest konuma 
gelmezse, sistemin profesyonel bir 
atulye tarafLndan kontrol edilmesi 
gerekir. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

AracLnLzL yokuza park ederken dik-
katli olunuz. El frenini sLkLca fekiniz 
ve vites kolunu 1. veya geri vites 
(d{z zanzLmanlL araflarda)          
konumuna getiriniz. AracLnLzLn un 
tarafL yokuz aza:L bakLyorsa,      
aracLnLzLn kaymasLnL unlemek ifin un 
tekerlekleri kaldLrLma do:ru feviriniz.  
AracLnLzLn un tarafL yokuz yukarL 
bakLyorsa, aracLnLzLn kaymasLnL 
unlemek ifin un tekerleklerini        
kaldLrLmLn tersi yun{nde feviriniz.  
AracLnLzL park etti:iniz yerde kaldLrLm 
yoksa veya aracLnLzLn kaymasLnL 
unlemek ifin farklL unlemler almanLz 
gerekiyorsa tekerle:in un{ne takoz 
yerleztiriniz.
BazL kozullar altLnda, el freni fekili 
konumdayken donabilir. Bu, daha 
fok arka frenlerin etrafLnda kar 
veya buz birikmesi oldu:unda 
veya frenler LslandL:Lnda olur. El 
freninin donmasL gibi bir risk 
varsa, vites kolunu 1. veya geri 
vites (d{z zanzLmanlL araflarda) 
konumuna getirirken gefici bir 
s{re ifin el freni fekiniz ve aracLn 
kaymamasL ifin arka tekerleklere 
takoz yerleztiriniz.  Daha sonra 
park frenini serbest bLrakLnLz.

AracLnLzL gaz pedalLna basarak 
yokuzta tutmayLnLz. Bu, zanzLmanLn 
azLrL LsLnmasLna neden olabilir. 
Daima fren pedalLnL veya park  
frenini kullanLnLz.

UYARI
Araba kullanmayL bilmeyenlerin 
veya focuklarLn el frenine          
dokunmalarLna izin vermeyiniz. El 
freninin yanlLzlLkla serbest         
bLrakLlmasL, ciddi yaralanmalara 
neden olabilir.
Park edilen aracLn yanlLzlLkla hareket 
ederek araf ifindeki yolcularLn veya 
yayalarLn yaralanmasLna neden 
olmasLnL engel olmak ifin aracL park 
etti:inizde mutlaka park freni  
uygulayLnLz.

Kontak anahtarLnL ON (AFIK) konumuna 
alarak fren uyarL lambasLnL kontrol ediniz 
(motoru falLztLrmayLnLz). Kontak 
anahtarL ON (AFIK) ya da START 
(MARy) konumundayken el frenine basLlL 
olmasL durumunda bu lamba yanacaktLr.

Hareket etmeden unce, park frenine 
tamamen basLldL:Lndan ve fren uyarL 
lambasLnLn sund{:{nden emin olunuz.

WK-23-1
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Motor falLzLr durumdayken el freni 
indirildikten sonra fren uyarL lambasL 
yanLk kalLrsa, fren sisteminde bir 
sorun olabilir.  Buyle bir durumda fok 
dikkatli davranLlmasL gerekir.

M{mk{nse, aracL hemen durdurunuz.  
Bu m{mk{n de:ilse, aracL kullanLrken 
fok dikkatli olunuz ve aracL yalnLzca 
g{venli bir nokta bulana kadar kullanLnLz.

Elektronik el freni (EPB) (e:er 
varsa)

El freninin uygulanmasL

EPB yi (elektronik park freni) 
manuel olarak uygulamak ifin:
1. AracL durdurunuz.
2. Fren pedalLna basLnLz, ve EPB  

d{:mesini fekiniz.
3. UyarL lambasLnLn yandL:Lndan 

emin olunuz.

EPB zu kozullarda otomatik olarak 
uygulanabilir:

Tip A

OCDW059031
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Tip B

Di:er sistemlerden talep edildi:inde
S{r{c{ EPB yi motor ON (AFIK) 
konumdayken uygularsa ve sonra 
motoro kapatLrsa, EPB bir dahakine 
otomatik olarak uygulanabilir. 

DUYURU
E:er s{r{c{ motoru Auto Hold 
(mevcutsa) falLzLrken yanlLzlLkla           
kapatLrsa, EPB otomatik olarak 
uygulanacaktLr.  Ama s{r{c{ motoru 
kapatLr ve EPB d{:mesine 1 saniye 
ifinde basarsa, EPB tekrar           
uygulanmayacaktLr.

Acil durum freni
S{r{z sLrasLnda fren pedalL ile ilgili 
bir problem varsa, acil fren yapmak 
EPB d{:mesini fekili tutarak 
m{mk{nd{r.  Fren yapmak sadece 
EPB d{:mesini tutarken            
m{mk{nd{r.  EPB d{:mesinden 
elinizi fekerseniz fren g{c{ kay-
bolur. E:er EPB d{:mesine           
bastL:LnLzda araf duruyorsa EPB 
uygulanLyor demektir.

Fren mesafesi normal kozullardaki 
fren mesafesinden biraz daha 
uzun olabilir.

DUYURU
EPB ile acil fren sLrasLnda, el freni 
uyarL lambasL sistemin falLztL:LnL 
belirtmek {zere yanacak ve uyarL 
sesi falacaktLr.

UYARI
Acil durumlar haricinde el frenini araf 
hareket halindeyken kullanmayLnLz.  
Araf sistemine zarar verebilir ve s{r{z 
emniyetini tehlikeye atabilir.

KKAZ
Acil fren ifin EPB kullandL:LnLzda s{rekli 
olarak bir ses veya yanLk kokusu 
duyarsanLz sistemin profesyonel bir 
atulyede kontrol edilmesi unerilir. Kia, 
yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.

Park freni
otomatik
devrede

OCDW059087
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El freninin indirilmesi

EPY yi elle kapatma

Aza:Ldaki durumlarda EPB d{:mesine 
basLn.

Kontak anahtarLnL veya MOTOR 
START/STOP d{:mesini ON         
konumuna alLnLz.
Fren pedalLna basLnLz.
Fren uyarL lambasLnLn sund{:{nden 
emin olunuz.

EPY yi otomatik olarak kapatma 
(d{z zanzLmanda):
1. S{r{c{n{n kapLsLnL, kaputu ve 

bagajL kapatLnLz. 
2. S{r{c{n{n emniyet kemerini takLnLz.
3. Motoru falLztLrLnLz.
4. Debriyaj pedalLna vites kavramLz 

olarak basLnLz.
5. Debriyaj pedalLnL bLrakLrken gaz 

pedalLna basLnLz. 

DUYURU
D{z Vites
Yokuzta rumork feken bir araf  
falLztLrma sLrasLnda hafiffe geri 
kayabilir. Bu durumu unlemek ifin 
aza:Ldaki talimatlarL uygulayLnLz.
1. Debriyaj pedalLna basLnLz ve vites 

sefiniz.
2. EPB d{:mesini fekmeye devam 

ediniz.
3. Debriyaj pedalLnL yavazfa bLrakLrken 

gaz pedalLna basLnLz.
4. E:er araf yeterli s{r{z g{c{ ile 

falLzLrsa, EPB d{:mesini bLrakLnLz.

D{zg{n zeminde s{rerken yukarLdaki 
prosed{r{ uygulamayLnLz. Araf        
aniden une do:ru hareket edebilir.

EPY yi otomatik olarak kapatma 
(optomatik zanzLmanda):
1. S{r{c{n{n kapLsLnL, kaputu ve 

bagajL kapatLnLz. 
2. S{r{c{n{n emniyet kemerini  

takLnLz.
3. Motoru falLztLrLnLz.
4. E:er vites P (Park) konumundaysa, 

fren pedalLna basLnLz ve vitesi P den 
(park) R ye (Geri) veya D ye (S{r{z) 
alLnLz, EPB otomatik olarak           
kapanacaktLr. Fren uyarL lambasLnLn 
sund{:{nden emin olunuz.

5. E:er vites N (Boz) konumundaysa, 
fren pedalLna basLnLz ve vitesi 
N den (Boz) R ye (Geri) veya D ye 
(S{r{z) alLnLz, EPB otomatik olarak 
kapanacaktLr. Fren uyarL lambasLnLn 
sund{:{nden emin olunuz.

EPB uygulanmLz halde gaz 
pedalLna basarak s{rmeye         
falLzLrsanLz ve EPB otomatik 
olarak bLrakLlmazsa, bir uyarL 
sesi ve mesajL belirecektir.
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D konumundayken s{r{c{n{n 
emniyet kemeri takLlL de:il, 
s{r{c{n{n kapLsL afLk ve kaput 
afLksa ya da R konumundayken 
bagaj afLksa, bir uyarL sesi        
falacak ve mesaj gelecektir. 
Araf ile ilgili bir sorun varsa, bir 
uyarL sesi ve mesajL belirebilir. 
E:er yukarLdaki durum meydana 
gelirse, fren pedalLna basLn ve 
EPB d{:mesine basarak EPByi 
bLrakLn.

UYARI
Araba kullanmayL bilmeyenlerin 
veya focuklarLn el frenine             
dokunmalarLna izin vermeyiniz. El 
freninin yanlLzlLkla serbest           
bLrakLlmasL, ciddi yaralanmalara 
neden olabilir.
EPB d{:mesinin etrafLna herhangi 
bir ezya koymayLnLz. EPB           
d{:mesini kapatabilirler.

KKAZ
Durdu:unuzda ve araftan ayrLlLrken 
aracLnLzLn yanlLzlLkla hareket        
etmesini istemiyorsanLz, vites 
kolunu park freni yerine kullanmayL-
nLz. El frenini devreye sokunuz ve 
vites kolunun g{venli bir zekilde P 
(Park) konumunda oldu:undan emin 
olunuz. Gerekirse tekerlek takozu 
kullanLn.
KLzLn ve so:uk hava kozullarLnda 
EPB donabilir EPB yi uygulamadan 
aracL, d{z ve g{venli bir yerde 
vites kolu P konumundayken park 
edin. Ve tekerlek takozu kullanLn.
AracLnLzL EPB uygulanmLz halde 
s{rmeyiniz. Fren balatasL ve rotoru-
nun azLrL azLnmasLna neden olabilir.
EPByi falLztLrLrken veya bLrakLrken 
bir klik sesi duyulabilir, ancak bu 
durum normaldir ve EPBnin d{zg{n 
falLztL:LnL gusterir.
AnahtarlarLnLzL bir otopark gurevli-
sine veya valeye bLrakLrken, EPByi 
nasLl falLztLraca:L konusunda         
bilgilendirmeyi unutmayLnLz.
Ak{ bozaldL:Lnda EPB falLzmayacak 
ya da kapanmayacaktLr. Bu 
durumda aracLnLzL takviye ak{yle 
falLztLrLn.

OCD058083
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EPB'de arLza

E:er EPB arLza gustergesi afLk 
konumda kalmaya devam ederse, bu 
EPB nin arLzalandL:LnL belirtebilir. Bu 
durumda, sistemi profesyonel bir 
atulyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini ziyaret  
etmenizi tavsiye  eder.

AyrLca, EPB arLza gustergesi ESC 
gustergesi ESCnin d{zg{n                 
falLzmadL:LnL gustermek {zere         
yandL:Lnda da yanabilir, ancak bu 
olursa, EPBnin arLzalL oldu:u           
anlamLna gelmez.

KKAZ
EPB d{:mesi normal falLzmadL-
:Lnda EPB uyarL lambasL yanabilir. 
Motoru kapatLn ve birkaf dakika 
sonra yeniden falLztLrLn. UyarL 
lambasL sunecektir ve EPB           
d{:mesi normal olarak falLzacak-
tLr. Ancak, EPB uyarL LzL:L hala 
yanLyorsa, sisteminizi profesyonel 
bir atulyede kontrol ettiriniz. Kia, 

yetkili bir Kia bayisi/servisini   
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.
E:er el freni uyarL lambasL         
yanmazsa veya EPB d{:mesi 
fekildi:i halde yanLp sunerse, EPB 
uygulanmamLztLr. E:er EPB uyarL 
lambasL yanarken el freni uyarL 
lambasL yanLp sunerse, d{:meye 
basLnLz ve yukarL fekiniz. Bir defa 
daha orijinal konumuna geri          
bastLrLnLz ve geri fekiniz. EPB  
uyarLsL yok olmazsa, sistemi         
profesyonel bir atulyede kontrol 
ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini  ziyaret etmenizi tavsiye 
eder.

AUTO HOLD (e:er varsa)

Auto Hold, s{r{c{n{n fren pedalLna 
basmasLyla tam durdurmasLndan 
sonra fren pedalL basLlL olmasa da 
aracLn sabit durmasLnL sa:lar.

Ayar

OCDW059033
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1. S{r{c{n{n kapLsL ve kaput kapalLyken, 
s{r{c{ emniyet kemerini ba:layLn 
veya fren pedalLna basLnLz ve ardLndan 
Auto Hold d{:mesine basLnLz. Beyaz 
AUTO HOLD gustergesi yanacak ve 
system bekleme konumunda olacaktLr.

2. AracL fren pedalLna basarak  
tamamen durdurdu:unuzda, 
AUTO HOLD gustergesi beyazdan 
yezile dunecektir.

3. Araf, fren pedalLnL bLraksanLz bile 
sabit kalacaktLr.

4. E:er EPB uygulanmLzsa, Auto 
Hold bLrakLlacaktLr.

BLrakma
E:er gaz pedalLna vites kolu D 
(S{r{z) veya spor modundayken 
basarsanLz, Auto Hold otomatik        
olarak bLrakLlacak ve araf hareket 
etmeye bazlayacaktLr. Gusterge 
yezilden beyaza duner.

UYARI
Auto Holddan gaz pedalLna basarak 
s{rmeye devam ederken, her zaman 
aracLnLzLn etrafLndaki bulgeyi kontrol 
ediniz.
Yumuzak kalkLz ifin gaz pedalLna 
yavazfa basLnLz.

Kptal

Auto Hold izlemini iptal etmek ifin, 
Auto Hold d{:mesine basLnLz. 
AUTO HOLD gustergesi sunecektir.

OCDW059035
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Araf dururken Auto Hold izlemini 
iptal etmek ifin, fren pedalLna 
basarken Auto Hold d{:mesine 
basLnLz. 

DUYURU
Auto Hold zu hallerde falLzmaz:
- S{r{c{n{n emniyet kemeri 

takLlL de:il ve s{r{c{n{n kapLsL 
afLkken

- Kaput afLldL:Lnda. 
- Bagaj afLldL:Lnda.
- Vites P (park) konumundayken.
- EPB uygulandL:Lnda
G{venli:iniz ifin, Auto Hold zu 
durumlarda otomatik olarak 
EPBye gefer:
- S{r{c{ kapLsL afLk oldu:unda
- Kaput afLldL:Lnda.  Motor 

kaputu afLldL:Lnda.
- Kaput afLldL:Lnda.
- Araf 10 dakikadan uzun sure 

sabit durdu:unda.
- Araf dik bir yokuzta durdu:unda.
- Araf birkaf defa hareket          

etti:inde
Bu durumlarda fren uyarL lambasL 
yanar, AUTO HOLD gustergesi 
yezilden beyaza duner ve bir 
uyarL sesi ile mesajL belirerek size 
EPBnin otomatik olarak devreye 
girdi:ini bildirir. S{rmeden unce, 
fren ayak pedalLna basLnLz,         
aracLnLzLn fevresindeki bulgeyi 
kontrol edinizv e el frenini EPB 
d{:mesi ile man{el olarak bLrakLnLz.

E:er AUTO HOLD gustergesi sarL 
yanarsa, AUTO HOLD d{zg{n 
falLzmLyor demektir. Bu durumda, 
aracL profesyonel bir atulyede 
kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.
 Auto Hold falLzLrken mekanik bir 
ses duymuz olabilirsiniz. Ancak bu 
normal falLzma sesidir.

UYARI
AracLnLzL falLztLrLrken gaz pedalLna 
yavazfa basLnLz
G{venli:iniz ifin, yokuz aza:L 
s{rerken, geri geri giderken veya 
park ederken Auto Holdu iptal  
ediniz.

KKAZ
S{r{c{ kapLsL, kaput ya da bagaj afLk 
denetleme sisteminde arLza olmasL 
durumunda, Auto Hold d{zg{n  
falLzmayabilir. 
Bu durumda, aracL profesyonel bir 
atulyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini ziyaret  
etmenizi tavsiye  eder.
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ABS fren sistemi

UYARI
ABS (veya ESC), hatalL veya tehlikeli 
s{r{z manevralarLndan kaynaklanan 
kazalarL unleyemez. Acil frenleme 
esnasLnda aracLn kontrol{ artLrLlmLz 
olsa da, aracLnLz ile aracLnLzLn         
un{ndeki nesneler arasLnda mutlaka 
g{venli bir mesafe bLrakLnLz. Zorlu 
yol kozullarLnda aracLn hLzL mutlaka 
d{z{r{lmelidir.
Tekerlek kilitlenmesini unleyen fren 
sistemi (veya Elektronik Stabilite 
ProgramL) ile donatLlmLz olan araflarLn 
frenleme mesafesi, aza:Lda belirtilen 
yol kozullarLnda bu sisteme sahip 
olmayan araflarLnkinden daha fazla 
olabilir.
Bu kozullar altLnda araf daha d{z{k 
hLzlarda kullanLlmalLdLr:

Bozuk, fakLl veya karla kaplL      
yollarda.
Lastiklerle birlikte zincir              
mevcuttur. 
Yol y{zeyinin azLndL:L veya            
{zerinde farklL y{zey y{ksekliklerinin 
oldu:u yollarda.

ABS (veya ESC) ile donatLlmLz          
araflarLn g{venlik uzellikleri y{ksek 
hLzlarda kontrol edilmemelidir. Bu, 
sizin ve di:erlerinin hayatLnL           
tehlikeye atabilir.

ABS sistemi, tekerleklerin hLzLnL 
daima algLlar. Tekerlekler kilitlenecek 
olursa, ABS sistemi tekerleklere 
defalarca hidrolik fren basLncL uygular.

Tekerleklerin kilitlenebilece:i bir 
konumda fren pedalLna bastL:LnLzda, 
frenlerden gelen bir "titrezim" sesi 
duyabilir veya fren pedalLnda hafif 
bir hareket hissedebilirsiniz. Bu normal 
bir durumdur ve ABS sisteminin 
devrede oldu:unu gusterir.

Acil durumlarda ABS sisteminden en 
{st d{zeyde yararlanmak istiyorsanLz, 
fren pedalLna uyguladL:LnLz kuvveti 
de:iztirmeye veya frenlerinizi         
pompalamaya kalkmayLnLz. Fren 
pedalLna m{mk{n oldu:unca veya 
ifinde bulundu:unuz kozullar          
elverdi:i ulf{de kuvvetli bir zekilde 
basLnLz ve ABS sisteminin frenlere 
gelen g{c{ kontrol etmesine izin 
veriniz.

DUYURU
Motor falLztLrLldLktan sonra araf 
hareket etmeye bazladL:Lnda motor 
bulmesinden "klik" sesi gelebilir. Bu 
normal bir durumdur ve tekerlek 
kilitlenmesini unleyen fren sisteminin 
sorunsuz bir zekilde falLztL:LnL         
gusterir.
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AracLnLz ABS ile donatLlmLz olsa 
dahi durmak ifin yeterli bir duruz 
mesafesine ihtiyaf duyacaktLr. 
Daima un{n{zdeki arafla aranLzda 
g{venli bir takip mesafesi bLrakLnLz.
Virajlarda daima yavazlayLnLz. ABS 
y{ksek hLzlarda meydana          
gelebilecek kazalarL unleyemez.
Gevzek ya da engebeli yollarda, 
ABS'nin devreye girmesi, duruz 
mesafesinin standart fren sistemi 
bulunan araflara oranla uzama-
sLna neden olabilir.

KKAZ
ABS uyarL lambasL yanar ve yanLk 
kalLrsa, ABS sisteminde bir sorun 
olabilir. Bu gibi bir durumda, frenler 
standart fren sistemi gibi falLzacaktLr.
ABS uyarL lambasL kontak anahtarL 
ON (AFIK) konumuna alLndLktan 
sonra yaklazLk 3 saniye boyunca 
yanLk kalacaktLr. Bu s{re zarfLnda, 
ABS kendi kendini tezhis izlemini 
gerfekleztirecektir ve her zey 
yolundaysa, uyarL lambasL          
sunecektir. Lamba yanLk kalLrsa, 
ABS sisteminde bir sorun olabilir. 
Bu durumda, sistemi profesyonel 
bir atulyede kontrol ettiriniz. Kia, 
yetkili bir Kia bayisi/servisini  
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

KKAZ
Buzlu yollar gibi, yol tutuzunun 
oldukfa d{z{k oldu:u yollarda 
s{r{z yapLyorsanLz ve sLk sLk frene 
basLyorsanLz, ABS sistemi s{rekli 
devreye girebilir ve dolayLsLyla da 
ABS uyarL lambasL devamlL yanabilir. 
AracLnLzL g{venli bir yere fekiniz ve 
motoru durdurunuz.
Motoru yeniden falLztLrLnLz. ABS 
uyarL lambasL sun{yorsa, ABS        
sistemi normal demektir. Aksi 
takdirde, ABS sisteminde bir 
sorun olabilir. Bu durumda, sistemi 
profesyonel bir atulyede kontrol 
ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.

DUYURU
Ak{n{n bozalmasL nedeniyle motorun 
ak{ takviyesiyle falLztLrLlmasL durumunda, 
motor d{zg{n falLzmayabilir ve bu 
esnada ABS uyarL lambasL yanabilir. 
Bu durum d{z{k ak{ voltajLndan 
kaynaklanmaktadLr. ABS sisteminde 
bir arLza oldu:u anlamLna gelmez.

Frenleri pompalamayLnLz!
AracL kullanmadan unce ak{y{ 
zarj ettiriniz.
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Elektronik Stabilite Kontrol{ (ESC)

Elektronik Stabilite Kontrol{ (ESC) viraj 
alLrken aracLn dengesini sa:lamak 
amacLyla tasarlanmLz bir sistemdir.  
ESP direksiyonu hangi yune hareket 
ettirdi:inizi ve aracLn gerfekte hangi 
yune hareket etti:ini kontrol eder.

Tip A

Tip B

ESP her bir tekerle:e ayrL ayrL fren 
uygular ve aracLn dengede kalmasL 
ifin motor yunetimine m{dahale 
eder.

UYARI
Yol kozullarLna ba:lL olarak aracLnLzL 
asla fok hLzlL kullanmayLnLz ve virajlara 
fok ani bir zekilde girmeyiniz. Elektronik 
stabilite kontrol{ (ESC) kazalarL 
unleyemez. Virajlardaki azLrL hLz, ani 
manevralar ve Lslak zeminlerdeki 
kLzaklanma hala ciddi kazalara  
neden olabilir. Sadece aracLn yol 
tutuzunu kaybetmesine neden olan 
manevralar yapmaktan kafLnan 
bilinfli ve dikkatli bir s{r{c{ bu t{r 
kazalarL engelleyebilir.  AracLnLzda 
ESC sistemi olsa da, yol kozullarLna 
ba:lL olarak g{venli hLzlarda s{r{z 
yapmak da dahil olmak {zere, 
s{r{zle ilgili normal unlemlerin 
tamamLna uymalLsLnLz.

Elektronik Stabilite Kontrol{ (ESC) 
sistemi, zor kozullar altLnda s{r{c{ye 
aracLn kontrol{n{ korumasL ifin  
yardLmcL olmak {zere geliztirilen bir 
sistemdir. G{venli s{r{z uygulamalarLnLn 
yerine gefmez. HLz, yol kozullarL ve 
s{r{c{n{n direksiyon kullanLmL gibi 
fakturler, ESC sisteminin aracLn 
kontrolden fLkmasLnLn engellenmesi 
afLsLndan etkili olup olmamasLnL 
etkiler. S{r{z ve dun{zler esnasLnda 
uygun hLz limitleri iferisinde kalmak 
ve yeterli bir g{venlik payL bLrakmak 
yine sizin sorumlulu:unuzdadLr.

OCDW059127
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Tekerleklerin kilitlenebilece:i bir 
konumda fren pedalLna bastL:LnLzda, 
frenlerden gelen bir "titrezim" sesi 
duyabilir veya fren pedalLnda hafif 
bir hareket hissedebilirsiniz. Bu      
normal bir durumdur, ESC sisteminin 
devrede oldu:unu gusterir.

DUYURU
Motor falLztLrLldLktan sonra araf          
hareket etmeye bazladL:Lnda motor 
bulmesinden "klik" sesi gelebilir. Bu  
normal bir durumdur ve Elektronik         
Stabilite Kontrol{ Sistemi'nin sorunsuz 
bir zekilde falLztL:LnL gusterir.

ESC FalLzmasL

ESC ON (AFIK) durumu
Kontak afLldL:Lnda "ESC" ve "ESC 
OFF" gusterge lambalarL yaklazLk 3 
saniye s{reyle yanar, daha sonra 
"ESC" devreye girer.
ESCyi devre dLzL bLrakmak ifin ifin 
kontak anahtarLnL ON konumuna 
fevirdikten sonra ESC OFF d{:me-
sine basLnLz. ("ESC OFF" gusterge 
lambasL yanacaktLr). ESC'yi aktif 
hale getirmek ifin, "ESC OFF"          
d{:mesine basLnLz ("ESC OFF"        
gusterge lambasL sunecektir)
Motoru falLztLrLrken hafif bir        
tLkLrdama sesi duyabilirsiniz. Bu ses 
ESC'nin otomatik olarak gerfeklez-
tirdi:i kontrolden kaynaklanmaktadLr, 
aracLnLzda bir sorun oldu:unun  
gustergesi de:ildir.

FalLzLrken
ESC falLzLrken, ESC gusterge           
lambasL yanLp suner.

Elektronik Stabilite Kontrol{ 
d{zg{n bir zekilde falLzLrken, 
aracLnLzda hafif bir titrezim 

hissedebilirsiniz. Bu, fren kontrol{n{n 
etkisiyle gerfeklezir ve ola:an dLzL 
bir durum oldu:unun gustergesi 
de:ildir.
Famurdan fLkarken veya kaygan 
yolda s{rerken motor devri gaz 
pedalLna sonuna kadar bassanLzda 
artmayabilir. Bu aracLn stabilitesini 
ve fekizini sa:lamak ifindir ve bir 
sorun oldu:unu gustermez.

ESC OFF (KAPALI) durumu
ESC izlemini iptal etme :

Tip A

OJF058384L
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Tip B

Durum 1
KLsa s{re ESC OFF d{:mesine 
basLnLz (ESC OFF gusterge LzL:L ve 
mesajL yanar). Bu durumda motor 
kontrol fonksiyonu falLzmaz. Di:er 
bir ifadeyle, fekiz kontrol fonksi-
yonu falLzmaz, ancak sadece fren 
kontrol fonksiyonu falLzLr.

Tip A

Tip B

Durum 2
Bagaj kapa:L kapatma d{:mesine 
3 saniyeden uzun s{re basLnLz. 
ESC OFF gusterge lambasL yanar 
ve ESC OFF uyarL sesi duyulur. Bu 
durumda motor ve fren kontrol 
fonksiyonu falLzmaz. Di:er bir  
ifadeyle, araf stabilite kontrol 
fonksiyonu artLk falLzmaz.

ESP devre dLzLyken kontak anahtarL 
"LOCK" (KKLKTLK) konumuna getirildi-
:inde, ESP devre dLzL kalLr. Motor 
yeniden falLztLrLldL:Lnda ESC otomatik 
olarak aktif hale gelecektir.

OJF058385L

OJF058386L
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Gusterge lambasL

ESC gusterge lambasL

ESC OFF gusterge lambasL

Kontak anahtarL "ON" (AFIK) konumuna 
getirildi:inde, gusterge lambasL yanar, 
ESC sistemi sorunsuz falLzLyorsa suner.

ESC gusterge lambasL, ESC falLztL:Lnda 
yanLp suner, falLzmadL:Lnda ise s{rekli 
yanar.

ESC OFF gusterge lambasL, ESC d{:me 
ile kapatLldL:Lnda yanar.

KKAZ
FarklL boyutlarda tekerlek veya jantlar 
kullanmak ESC sisteminin arLzalan-
masLna neden olabilir.  Tekerlekleri 
de:iztirirken, mutlaka aracLnLzLn  
orijinal lastikleri ile aynL ebatta olan 
lastikler kullanLnLz. 

UYARI
Elektronik Stabilite Kontrol sistemi 
sadece bir s{r{z destek programLdLr; 
g{venli s{r{z ifin virajlarda, karlL 
veya buzlu yollarda yavazlamak gibi 
unlemleri almayL ihmal etmeyiniz. 
ESC gusterge lambasL yanLp sunerken 
veya kaygan bir yolda hareket   
halindeyken hLzlanmayLnLz.

"ESC OFF" fonksiyonunun kullanLmL

S{r{z esnasLnda
G{nl{k s{r{z kozullarLnda,        
m{mk{n oldu:u s{rece ESC afLk 
tutulmalLdLr.
S{r{z esnasLnda ESC'yi devre dLzL 
bLrakmak ifin, d{z bir yolda ilerlerken 
"ESC OFF" d{:mesine basLnLz.

ESC aktifken asla ESC OFF (ESC 
gusterge lambasL yanLp sun{yorken) 
d{:mesine basmayLnLz . 
 ESC aktifken "ESC OFF" d{:mesine 
basLlLrsa araf kontrolden fLkabilir.

DUYURU
AracLnLzL bir dinamometre {zerinde 
falLztLrLrken, ESC sisteminin devre 
dLzL oldu:undan ("ESC OFF" gusterge 
lambasLnLn yandL:Lndan) emin olunuz.
ESC'nin devre dLzL olmasL ABS veya 
fren sisteminin falLzmasLnL etkilemez.

UYARI
ESC aktifken asla ESC OFF (ESC 
gusterge lambasL yanLp sun{yorken) 
d{:mesine basmayLnLz.  ESC aktifken 
"ESC OFF" d{:mesine basLlLrsa araf 
kontrolden fLkabilir.
S{r{z esnasLnda ESC'yi devre dLzL 
bLrakmak ifin, d{z bir yolda ilerlerken 
"ESC OFF" d{:mesine basLnLz.
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Yokuzta KalkLz Deste:i (HAC)

Yokuzta kalkLz deste:i konfor ifin 
tasarlanmLz bir sistemdir. Temel amaf, 
yokuz yukarL kalkLz yapan bir aracLn 
geriye kaymasLnL engellemektir. HAC, 
s{r{c{ aya:LnL fren pedalLndan       
fektikten sonraki 2 saniye boyunca 
s{r{c{n{n uyguladL:L fren basLncLnL 
uygulamaya devam eder.

Fren basLncLnLn korundu:u bu s{re, 
s{r{c{ye kalkLz ifin gaz pedalLna 
basma s{resi kazandLrmLz olur.

Sistem s{r{c{n{n aracL kaldLrmaya 
falLztL:LnL tespit etti:inde fren 
basLncL azaltLlLr.

UYARI
HAC genel olarak 2 saniyeli:e devreye 
girer. S{r{c{, frene bastL:L halde yeterli 
fren basLncL oluzturamadL:Lndan aracLn 
geriye do:ru kaymaya bazladL:LnL     
hissetti:inde aracLn geriye yuvar-
lanmamasL ve arkasLndaki nesne 
veya yayalara farpmamak ifin        
dikkatli olmalLdLr. 

DUYURU
Vites kolu P (Park) veya N (Boz) 
konumdayken HAC falLzmaz.
HAC, ESC kapalL konumda          
oldu:unda da falLzLr ancak             
arLzalandL:Lnda falLzmaz.

Araf denge yunetimi (VSM)

Araf kaygan bir yolda seyir halin-
deyken veya aracLn fren sLrasLnda 
sol ve sa: tekerlekler arasLndaki 
s{rt{nme katsayLsLnda de:iziklik 
saptamasL durumunda sistem, araf 
dengesini koruyacak zekilde falLzLr.

VSM'nin falLzmasL

VSM falLzLrken, ESP gusterge          
lambasL (        ) yanLp suner.

Araf stabilite yunetimi d{zg{n bir 
zekilde falLzLrken, aracLnLzda hafif bir 
titrezim hissedebilirsiniz. Bu, fren 
kontrol{n{n etkisiyle gerfeklezir ve 
ola:an dLzL bir durum oldu:unun 
gustergesi de:ildir.

VSM zu hallerde falLzmaz:
AzamalL veya e:imli bir toprak 
yolda s{rerken
Geri geri s{rerken
Gusterge panelindeki ESC OFF 
gusterge lambasL (      ) yanarken
Gusterge panelindeki EPS         
gusterge lambasL yanLk kalLr

VSM falLzmasL kapalL

ESCyi kapatmak ifin ESC OFF       
d{:mesine basmanLz halinde, VSM 
de iptal olur ve ESC OFF gusterge 
lambasL (       ) yanar.

VSMyi afmak ifin d{:meye tekrar 
basLnLz. ESC OFF gusterge lambasL 
suner.
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ArLza gustergesi

ESC OFF d{:mesine basarak VSM'nin 
falLzmasLnL iptal etmeseniz bile VSM 
devreden fLkarLlabilir. Bu, Elektrikli  
Hidrolik Direksiyon sisteminin veya 
VSM sisteminin bir yerinde arLza tespit 
edilmiz oldu:unu gusterir.

■ ESC gusterge lambasL (      ) ya da 
EPS uyarL lambasL s{rekli olarak 
gur{nmeye devam ederse, sistemi 
profesyonel bir atulyede kontrol 
ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.

DUYURU
VSM, virajlarda yaklazLk 15 km/
h nin (9 mph) {zerindeki hLzlar ifin 
tasarlanmLztLr.
VSM, araf fren kabiliyetinin   
de:izken oldu:u bir yolda fren 
yaptL:Lnda 30 km/h hLzLn {zerinde 
izlev gurecek zekilde tasarlanmLztLr. 
De:izken fren uzelli:ine sahip yol, 
farklL s{rt{nme kuvvetlerine sahip 
y{zeylerden oluzur.

UYARI
Araf Denge Yunetimi sistemi, 
g{venli s{r{z unlemlerinin yerini 
tutmaz ve sadece yardLmcL bir 
fonksiyondur. HLzL ve undeki araca 
olan mesafeyi kontrol etmek 
s{r{c{n{n sorumlulu:undadLr. 
S{r{z sLrasLnda her zaman direksiyon 
simidini sLkLca tutun. 
AracLnLz, VSM takLlL iken bile        
s{r{c{n{n niyetine gure etkinle-
zecek zekilde tasarlanmLztLr. Sert 
hava kozullarL ve kaygan yol gibi 
zartlarda g{venli hLzlarda s{r{z 
ifin t{m normal unlemlere daima 
uyunuz.
FarklL boyutlarda tekerlek veya 
jantlar kullanmak VSM sisteminin 
arLzalanmasLna neden olabilir.  
Tekerlekleri de:iztirirken, mutlaka 
aracLnLzLn orijinal lastikleri ile aynL 
ebatta olan lastikler kullanLnLz. 

ESS: Acil Stop Sinyali (e:er varsa)

Acil Stop Sinyal sistemi, araf aniden 
dururken veya ABS bir durma anLnda 
etkinlezti:inde stop lambasLnL yanLp 
sund{rerek arkadan gelen aracLn 
s{r{c{s{n{ uyarLr. (Sistem, araf hLzL 
55km/hnin {zerindeyken ve aracLn 
yavazlamasL 7m/s2nin altLndayken 
etkinlezir veya araf ani fren         
yaptL:Lnda ABS etkinlezir.)
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AracLn hLzL 40 km/snin altLndayken 
ve ABS devreden fLktL:Lnda veya ani 
durma hali sona erdi:inde, stop  
lambasL yanLp sunmesi durur.

KKAZ
Durtl{ flazur yanLk durumdaysa Acil 
Stop Sinyal sistemi falLzmaz.

Kyi frenlemeye yunelik uneriler

UYARI
AracLnLzL terk ederken veya park 
ederken mutlaka park frenini 
sonuna kadar devreye sokun ve 
aracLn zanzLmanLnL tam olarak park 
konumuna gefirin. Tam olarak park 
konumunda park freni devrede 
olmayan araflar kazayla hareket 
etme ve kendinizi veya di:erlerini 
yaralama riski tazLrlar.
Park edilen aracLn yanlLzlLkla hareket 
ederek araf ifindeki yolcularLn 
veya yayalarLn yaralanmasLna 
neden olmasLnL engel olmak ifin 
aracL park etti:inizde mutlaka 
park freni uygulayLnLz.

AracLnLzL park ettikten sonra, yola 
fLkmadan unce park freninin       
devrede olmadL:Lndan ve park 
freni gusterge lambasLnLn           
yanmadL:Lndan emin olunuz.
Suyun ifinden gefmek frenlerin 
LslanmasLna neden olabilir.          
AyrLca, frenler araf yLkandL:Lnda 

da Lslanabilir. Islak frenler tehlikeli 
olabilir! Frenler Lslak oldu:unda      
aracLnLz normaldeki kadar hLzlL       
durmayacaktLr. Islak frenler aracLn 
bir tarafa fekmesine neden olabilir.
Frenlere kurutmak ifin, frenleme 
hareketi normale dunene kadar 
frenlere yavazfa basLnLz ve bu 
esnada aracL kontrol altLnda          
tutmaya uzen gusteriniz. Frenleme 
hareketi normale dunmezse,    
m{mk{n olan en kLsa s{re iferisinde 
g{venli bir yerde durunuz ve        
aracLnLzL profesyonel bir atulyede 
kontrol ettiriniz.
Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
aramanLzL tavsiye  eder.
Vitesi boza alLp yokuz aza:L s{r{z 
yapmayLnLz. Bu, oldukfa tehlikelidir. 
AracLnLzL daima vitesi takLlL zekilde 
tutunuz, yavazlamak ifin frenleri 
kullanLnLz, motor freninin uygun 
hLzL korumanLza yardLmcL olmasL 
ifin vitesi k{f{lt{n{z.
Fren pedallarL basLlL bir zekilde yol 
almayLnLz.  Frenlerin azLrL LsLnmasLna 
ve etkinliklerini yitirmesine neden 
olaca:Lndan, s{r{z esnasLnda  
aya:LnLzLn fren pedalL {zerinde 
olmasL tehlikeli olabilir. AyrLca fren 
sistemi parfalarLnLn azLnmasLnL da 
hLzlandLrLr.
S{r{z esnasLnda lastik patlarsa,   
hafiffe frene basLnLz ve yavazlar-
ken aracLnLzL d{z konumda tutunu  
Yeterince d{z{k hLzda ilerlerken 
uygun oldu:unda, aracLnLzL yolun 
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kenarLna fekiniz ve g{venli bir 
yere park ediniz.
AracLnLzL yokuza park ederken  
dikkatli olunuz. Park frenini sLkLca 
devreye sokun ve vites kolunu P 
(park) konumuna alLn. AracLnLzLn 
un tarafL yokuz aza:L bakLyorsa, 
aracLnLzLn kaymasLnL unlemek ifin 
un tekerlekleri kaldLrLma do:ru 
feviriniz.  AracLnLzLn un tarafL 
yokuz yukarL bakLyorsa, aracLnLzLn 
kaymasLnL unlemek ifin un teker-
leklerini kaldLrLmLn tersi yun{nde 
feviriniz.  AracLnLzL park etti:iniz 
yerde kaldLrLm yoksa veya aracLnLzLn 
kaymasLnL unlemek ifin farklL 
unlemler almanLz gerekiyorsa 
tekerle:in un{ne takoz yerleztiriniz.
BazL kozullar altLnda, el freni fekili 
konumdayken donabilir. Bu, daha 
fok arka frenlerin etrafLnda kar 
veya buz birikmesi oldu:unda 
veya frenler LslandL:Lnda olur. El 
freninin donmasL gibi bir risk 
varsa, vites kolunu P (Park) konu-
muna getirin ve arka tekerleklere 
aracLn kaymamasL ifin takoz 
koyarken gefici olarak el frenini 
devreye sokun.  Daha sonra park 
frenini serbest bLrakLnLz.
AracLnLzL gaz pedalLna basarak 
yokuzta tutmayLnLz. Bu, zanzLmanLn 
azLrL LsLnmasLna neden olabilir. 
Daima fren pedalLnL veya park         
frenini kullanLnLz.

Un farpLzma engelleme yardLmL 
(FCA)(Un gur{z kamerasL)         
(e:er varsa)
Un farpLzma engelleme yardLmL       
Sistemi s{r{c{y{ bir farpLzma        
kafLnLlmaz oldu:unda uyarmak ve 
gerekirse acil durum frenini uygulamak 
ifin kamera tanLmlama ve radar      
sinyalleri vasLtasLyla undeki aracL 
veya bir yayayL algLlayLp izlemek ifin 
tasarlanmLztLr.

UYARI
Un farpLzma engelleme yardLmLnL 
kullanLrken aza:Ldaki unlemleri alLnLz:

Bu sistem sadece bir yardLmcL  
sistemdir, s{r{c{n{n yine de her 
durumda fok dikkatli olmasL gerekir. 
AracLn arkasLndaki nesneler ve bu 
nesnelerin araca olan uzaklL:L belli 
sLnLrlar dahilinde tespit edilebilir. 
T{m zamanlarda yol kozullarLna 
dikkat ediniz.
Belirtilen hLz limitlerine ve yol 
kozullarLna gure s{r{n.
Beklenmedik ve ani durumlarLn 
yazanmasLnL engellemek ifin her 
zaman dikkatli bir zekilde s{r{n{z. 
FCA aracL her zaman tamamen dur-
durmayabilir ve sadece kafLnLlmaz 
olan bir farpLzmayL hafifletmeye 
yardLmcL olmasL amaflanmLztLr.
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Sistem ayarlarL ve etkinleztirme

Sistem AyarlarL

S{r{c{, FCA yL etkinleztirmek ifin, 
konta:L ON konumuna getirerek 
veya LCD Ekrandan ya da bilgi 
e:lence sisteminden (mevcutsa) 
zunlarL seferek aktive edebilir:

KullanLcL AyarlarL → S{r{c{ YardLmL 
→ Kleri G{venlik"

E:er YardLmL Aktifleztir  sefene:ini 
seferseniz, FCA sistemi aktive olur. 
FarpLzma risk seviyelerine gure FCA 
uyarL mesajlarL ve uyarL alarmlarL 
{retir. AyrLca, farpLzma riski sevi-
yelerine gure frenleri kontrol eder.
E:er Sade Uyar L seferseniz, FCA  
sistemi aktive olur ve farpLzma riski 
seviyelerine gure uyarL alarmlarL      
{retir. Fren pedalLnL do:rudan siz 
kontrol etmelisiniz f{nk{ FCA sistemi 
freni kontrol etmez.
E:er Off u seferseniz FCA sistemi 
devre dLzL kalLr.

FCA sistemini iptal etti:i-
nizde LCD ekranda bir 
uyarL LzL:L yanar. S{r{c{ 

FCA ON/OFF durumunu LCD ekrandan 
takip edebilir. AyrLca, ESC (Elektronik 
Stabilite Kontrol{) kapatLldL:Lnda da 
uyarL LzL:L yanar. FCA aktif (ON) iken 
uyarL mesajL s{rekli olarak gur{nmeye 

devam ederse, sistemi profesyonel 
bir atulyede kontrol ettiriniz. Kia, 
yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.

S{r{c{, LCD ekranLndaki ilk uyarL 
etkinleztirme s{resini ayarlayabilir.

KullanLcL AyarlarL → S{r{c{ YardLmL 
→ UyarL ZamanL → Normal/Gef  
sefeneklerine gidin.

Klk Un FarpLzma UyarLsL sefeneklerinde 
aza:Ldakiler bulunmaktadLr:

Normal:
Bu durum sefildi:inde, ilk Un 
Farpma UyarL sistemi normal 
s{resinde devreye girer. Bu ayar, 
ilk uyarL verilmeden unce undeki 
araf ile olan aradaki mesafenin 
nominal olmasLnL sa:lar.
Sonraki:
Bu durum sefildi:inde, ilk Un 
Farpma UyarL sistemi normalden 
sonra devreye girer. Bu ayar, ilk 
uyarL verilmeden unce undeki araf 
ile olan mesafeyi d{z{r{r.
Gef sefene:ini trafik yokken ve 
araf hLzLnLz d{z{kken sefin.
Undeki araf bir hLz patlamasLna 
neden oluyorsa, gef sefene:i 
sefilmiz olsa bile s{r{c{ uyarL      
sisteminin erken oldu:unu fark 
edebilir.
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Etkinleztirme gereksinimleri

LCD ekrandan ya da bilgi e:lence 
sisteminden, Kleri G{venlik bazlL:L 
altLnda Aktif YardLm ya da Sadece 
UyarL sefildi:inde ve aza:Ldaki 
kozullar yerine getirildi:inde FCA 
sistemi etkinleztirilmek ifin hazLr 
olur.

ESCnin etkinleztirilmiz olmasL.
S{r{z hLzL 10km/s'nin {zerinde. 
FCA sadece belirli bir hLz ara:Lnda 
aktif olur.
Sistem un{n{zde bulunan ve      
aracLnLza farpabilecek araf ya da 
yayayL (mevcutsa) tahlil edebilir. 
(Ancak FCA un taraftaki kozullara 
ve araf sistemlerine gure devreye 
girmez, yalnLzca belli uyarLlarL 
algLlar)
S{r{ze ya da araf durumuna gure 
FCA d{zg{n falLzmaz ya da 
sadece uyarL alarmlarL {retir.
E:er Kleri G{venlik bazlL:L altLnda 
sadece uyarL sefilmizse, FCA 
farpa risk seviyelerine gure 
sadece uyarL alarmlarL {retir.

UYARI
Kontak ON konumuna getirildi:inde 
FCA otomatik olarak etkinleztirilir. 
S{r{c{, LCD ekrandaki sistem       
ayarLnL iptal ederek FCAyL devre dLzL 
bLrakabilir.
ESCnin iptal edilmesi {zerine FCA da 
otomatik olarak devre dLzL kalLr. ESC 
iptal edildi:inde FCA, LCD ekran 
{zerinden etkinleztirilemez.
FCA uyarL LzL:L yanacaktLr ama bu, 
sistemde bir arLza oldu:unu         
gustermez.
G{venli:iniz ifin, aracL g{venli bir 
noktada durdurduktan sonra 
direksiyondaki d{:meler             
aracLlL:Lyla FCAyL ayarlayLn veya 
iptal edin.

FCA uyarL mesajL ve sistem kontrol{

FCA, aracLn ani fren yapmasL, undeki 
arafla g{venli mesafenin kaybolmasL 
veya yayalarLn algLlanmasL gibi 
durumlarda farpLzma riski seviyelerine 
gure uyarL mesajlarL ve uyarL alarmlarL 
verir. AyrLca, farpLzma riski seviyele-
rine gure frenleri kontrol eder.
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FarpLzma UyarLsL (1. uyarL)

UyarL alarmlarLyla birlikte LCD 
ekranda uyarL mesajL verilir. Ek 
olarak, aracLn hLzLnLn d{zmesine 
yardLmcL olmak ifin motor yune-
timi sistemi tarafLndan aracLn bazL        
sistemlerine m{dahale edilebilir.
Araf nispeten yavazlayabilir.
Araf hLzL ileri bir arafta 10km/
s den fazlaysa ya da 180km/
s ezitse ya da azsa falLzacaktLr. 
(Undeki aracLn durumuna ve aracL 
fevreleyen ortama ba:lL olarak, 
m{mk{n olan maksimum falLzma 
hLzL azaltLlabilir.)
Yayalar ifin araf hLzL 10km/s ten 
fazla ya da ezit ya da 80km/s ten 
azdLr. (Undeki yayanLn durumuna 
ve yayayL fevreleyen ortama ba:lL  
olarak, m{mk{n olan maksimum 
falLzma hLzL azaltLlabilir.)

- E:er Sadece Uyar L seftiyseniz, 
FCA sistemi aktiflezir ve farpma 
risk seviyelerine gure sadece 
uyarL alarmlarL {retir. Do:rudan 
freni kontrol etmelisiniz f{nk{ 
FCA sistemi freni kontrol etmez.

Acil durum freni (2. uyarL)

UyarL alarmlarLyla birlikte LCD 
ekranda uyarL mesajL verilir. Ek        
olarak, aracLn hLzLnLn d{zmesine 
yardLmcL olmak ifin motor yunetimi 
sistemi tarafLndan aracLn bazL       
sistemlerine m{dahale edilebilir.
Araf nispeten yavazlayabilir.
Araf hLzL ileri bir arafta 10km/
s den fazlaysa ya da 180km/
s ezitse ya da azsa falLzacaktLr. 
(Undeki aracLn durumuna ve aracL 
fevreleyen ortama ba:lL olarak, 
m{mk{n olan maksimum falLzma 
hLzL azaltLlabilir.)

OCD058069
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Yayalar ifin araf hLzL 10km/s ten 
fazla ya da ezit ya da 80km/s ten 
azdLr. (Undeki yayanLn durumuna 
ve yayayL fevreleyen ortama ba:lL 
olarak, m{mk{n olan maksimum 
falLzma hLzL azaltLlabilir.)
- E:er Sadece Uyar L seftiyseniz, 

FCA sistemi aktiflezir ve farpma 
risk seviyelerine gure sadece 
uyarL alarmlarL {retir. Do:rudan 
freni kontrol etmelisiniz f{nk{ 
FCA sistemi freni kontrol etmez.

Frenlerin falLzmasL
Fren sistemi acil bir durumda, 
s{r{c{n{n fren pedalLna basmasLna 
gure yardLm etmek ifin hazLr 
duruma gefer.
S{r{c{ frene bastL:Lnda, optimum 
fren performansL ifin FCA ilave 
fren g{c{ sa:lar.
S{r{c{ gaz pedalLna sert bifimde 
bastL:Lnda veya direksiyonu ani 
olarak fevirdi:inde fren kontrol{ 
otomatik olarak devre dLzL kalLr.
Risk fakturleri ortadan kalktL:Lnda 
fren kontrol{ otomatik olarak 
iptal edilir.

KKAZ
FCA sistemi tarafLndan herhangi bir 
uyarL mesajL veya uyarL alarmL 
olmasa dahi s{r{c{ aracL kullanLrken 
her zaman dikkatli olmalLdLr.
Emniyet kemeri uyarL sesi gibi 
bazka bir uyarL sesi daha unceden 
oluzturulmuzsa Un FarpLzma  
Engelleme YardLmL (FCA) sistem 
uyarLsL duyulmayabilir.
Fren kontrol{ etkinleztirildikten 
sonra, s{r{c{ derhal fren pedalLna 
basmalL ve fevreyi kontrol etmelidir. 
Sistem tarafLndan gerfekleztirilen 
fren aktivasyonu yaklazLk olarak 2 
saniye s{rer.

UYARI
Frenleme kontrol{ aracL tamamen 
durduramaz veya t{m farpLzmalarLn 
un{ne gefemez. S{r{c{, g{venli 
bifimde s{r{z yapmak ve aracL 
kontrol etmekten sorumludur.

UYARI
FCA sistemi, undeki arafla, yayayla 
veya bisikletfiyle olan mesafe, undeki 
araf hLzL ve s{r{c{n{n araf kullanLmL 
gibi belli de:izkenlere ba:lL olarak      
falLzLr. Kut{ hava ve yol kozullarL gibi 
belirli durumlarda FCA sisteminin 
falLzmasL etkilenebilir.
Sistemi aktive etmek ifin asla kasLtlL 
olarak tehlikeli bir zekilde s{rmeyin.
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FCA un kamera sensur{

FCA sisteminin d{zg{n falLzmasL ifin, 
sensur{n daima temiz oldu:undan 
emin olun ve toz, kar ve birikintilerden 
uzak tutun.

Lens {zerindeki toz, kar, veya yabancL 
maddeler sensur{n algLlama perfor-
mansLnL olumsuz olarak etkileyebilir.

UyarL mesajL ve uyarL LzL:L

KameranLn toz, kar veya yabancL  
maddelerle engellenmesi durumunda, 
FCA gefici olarak falLzmayabilir. Bu 

durumda, s{r{c{ uyarmak ifin bir 
uyarL mesajL verilir.

Bu, FCA da bir arLza oldu:u anlamLna 
gelmez. FCA yL tekrar falLztLrmak 
ifin, yabancL maddeleri temizleyin.

Motor falLztLrLldLktan sonra hifbir 
maddenin tespit edilemedi:i alan-
larda (afLk alanlar gibi) FCA d{zg{n 
falLzmayabilir. AyrLca LCD ekranda 
bir uyarL mesajL gur{nt{lenmese de, 
FCA d{zg{n falLzmayabilir.

UYARI
FCA sistemi s{r{z durumuna, yoldaki 
trafi:e, hava durumuna, yol durumuna 
v.b gure hifbir uyarL mesajL olmadan 
falLzmayabilir.

DUYURU
Aksi takdirde sensur{n algLlama 
performansL olumsuz etkilenebilir.
Sensur{ daima toz ve yabancL 
maddelerden temiz ve uzak         
tutunuz.
Sensure gereksiz g{f uygulamak-
tan kafLnLn. Sensur hizalandL:L 
noktadan zorla oynatLlLrsa, FCA 
sistemi d{zg{n falLzmayabilir. Bu 
durumda, uyarL mesajL gur{nt{-
lenmeyebilir. Bu durumda, aracL 
profesyonel bir serviste kontrol 
ettiriniz. Kia,       yetkili bir Kia 
bayisi/servisini  ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.
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Hasar guren parfayL de:iztirirken 
veya tamir ederken sadece orijinal 
parfalar kullanLnLz.
CamL koyulaztLrmayLn, kameranLn 
takLlL oldu:u if aynanLn etrafLna 
fLkartmalar, aksesuarlar yerleztir-
meyin.
Un kamera kurulum noktasLnLn 
LslanmadL:Lndan emin olun.
Kamera bilezenlerini fLkarmayLn 
veya darbeye maruz bLrakmayLn.
Farpma tamponu (un panel) {ze-
rine LzL:L yansLtan nesneler (beyaz 
ka:Lt, ya da ayna vb.) koymayLn.
G{nez LzL:L yansLmasLndan ut{r{ 
sistem gereksiz yere etkinlezebilir.
AzLrL y{ksek ses, sistem uyarL 
alarmLnLn sesinin karLztLrLlmasLna 
neden olabilir.
Kamera sensur{yle alakalL daha 
fazla tedbir ifin, yerit Koruma 
YardLmL Sistemi (LKA) (e:er varsa) 
6-136 bakLnLz.

Sistem arLzasL

FCA d{zg{n falLzmadL:Lnda, FCA 
uyarL lambasL (           ) yanacak ve 
uyarL mesajL birkaf saniyeli:ine 
gur{nt{lenecektir. Mesaj kaybolduktan 
sonra ana uyarL lambasL (        ) 
yanacaktLr. Bu durumda, aracL 
profesyonel bir serviste kontrol 
ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.
FCA uyarL mesajL, ESC uyarL        
LzL:Lyla birlikte verilebilir.

UYARI
FCA, s{r{c{ye yardLmcL olmasL ifin 
tasarlanmLz bir yardLmcL sistemdir. 
AracL s{rekli kontrol etme sorum-
lulu:u s{r{c{dedir. AracL, yalnLzca 
FCA sistemine g{venerek kullan-
mayLn. Her zaman g{venli bir fren 
mesafesi koruyun ve gerekti:inde 
frene basarak hLzLnLzL d{z{r{n.

Önden Çarpma Önleme
Yardım Sist. kontrol edin

OJF058394L
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BazL durumlarda ve bazL s{r{z 
kozullarLnda, FCA sistemi olmasL 
kazara falLzabilir.
AynL zamanda bazL durumlarda, 
un kamera algLlama sistemi 
undeki aracL algLlayamayabilir. FCA 
sistemi, devreye giremeyebilir ve 
uyarL mesajL gur{nt{lenemeyebilir.
FCA bazen gereksiz olarak uyarL 
mesajL ve uyarL alarmL verebilir. 
AyrLca, algLlama kLsLtlamasL sebebiyle, 
FCA hifbir uyarL mesajL veya 
alarmL vermeyebilir.
FCAda bir arLza oldu:unda, bir 
farpLzma riski algLlandL:Lnda, di:er 
fren sistemleri normal olarak 
falLzmaya devam etse bile, fren 
kontrol{ devreye girmez.
FCA ileriye do:ru s{rerken yal-
nLzca undeki araf ifin falLzLr. ZLt 
yundeki hayvanlar veya araflar 
ifin devreye girmez.
 FCA, kavzaktan yatay bifimde 
gefen veya yatay bifimde park 
etmiz araflarL algLlamaz.
E:er undeki araf aniden durursa, 
fren sistemi {zerinde daha az 
kontrol sahibi olabilirsiniz. Bu 
nedenle, daima un{n{zdeki arafla 
aranLzda g{venli bir takip mesafesi 
bLrakLn.
Frenleme esnasLnda FCA sistemi 
devreye girebilir ve araf aniden 
durabilir. Araftaki ezyalar yolcularLn

{zerlerine d{zebilir. Bu y{zden, 
araftaki y{k miktarLna her zaman 
unem verin.
FCA sistemi, s{r{c{n{n farpLzma-
dan kafLnmak ifin fren pedalLna 
basmasL durumunda devreye        
girmeyebilir.
FCA sistemi araf geri vitesteyken 
falLzmaz. Bu durumlarda her 
zaman g{venli bir fren mesafesi 
korumalL ve g{venli mesafeyi 
korumak ifin gerekti:inde frene 
basarak hLzLnLzL d{z{rmelisiniz.
FCA fren kontrol sistemi veya 
di:er fonksiyonlarda bir sorun 
olsa bile normal fren fonksiyonu 
normal zekilde falLzacaktLr. Buyle 
bir durumda, fren kontrol{ bir 
farpLzma riskiyle karzL karzLya 
kalLndL:Lnda falLzmayacaktLr.
FCA sistemi s{r{z durumuna, yoldaki 
trafi:e, hava durumuna, yol   
durumuna v.b gure falLzmayabilir.
FCA sistemi t{m araf tiplerinde 
devreye girmeyebilir.

Sistem kLsLtlamalarL

FCA, belli riskli kozullar altLnda        
s{r{c{ye katkLda bulunan bir yardLmcL 
sistemdir ve s{r{z kozullarLndan 
kaynaklanan t{m riskler ifin sorumluluk 
almaz.
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FCA, kamera sensur{ aracLlL:Lyla 
s{r{z kozullarLnL izler. DolayLsLyla, 
algLlama aralL:L dLzLndaki durumlarda 
FCA sistemi normal olarak falLzmayabilir. 
S{r{c{ aza:Ldaki durumlarda fok dikkatli 
olmalLdLr. FCA izleyizi kLsLtlanabilir.

AraflarL tanLma
KameranLn yabancL maddelerle 
kirlenmesi.
yiddetli ya:mur veya kar.
Elektrik dalgalarLnda parazit.
Undeki aracLn dar bir guvdeye 
sahip olmasL. (urn. motosiklet 
veya bisiklet)
Arka LzLk, LzLk yansLmasL veya 
karanlLk sebebiyle s{r{c{n{n afLk 
bir gur{ze sahip olmamasL.
KameranLn undeki aracL tamamen 
gurememesi.
Undeki aracLn azLrL y{kl{ bir        
kamyon veya TIR gibi uzel bir araf 
olmasL.
T{nele giriz/fLkLz gibi durumlarda 
dLz parlaklL:Ln unemli ulf{de 
de:izmesi.
S{r{z{n dengeli olmamasL.
Kamera sensur{n{n algLlama 
kapasitesinin kLsLtlL ise.
S{r{c{n{n gur{z alanL iyi aydLnla-
tLlmamLzsa (fok karanlLk, fok fazla 
yansLma var veya gur{z alanLnL 
etkileyen fok fazla arka LzLk 
varsa).
Undeki aracLn dengesiz s{r{z 

yapmasL durumunda.
Araf metal cisimleri bulunduran 
inza alanL, demiryolu, vb. gibi     
alanlarLn yakLnLnda s{r{l{rse.
AracLn yun{nde arkadan LzLk      
yansLyorsa (undeki araftan gelen 
un LzLk dahil)
Un camdaki nem tam olarak      
kalkmamLz veya donmamLz. 
Hava sisli ise.
Undeki aracLn stop lambalarLnLn 
yanmamasL, stop lambasL bulunma-
masL, asimetrik stop lambalarLna 
sahip olmasL veya stop lambalarLnLn 
gur{z afLsL ifinde olmamasL.
AracLn asfaltsLz veya bozuk yollarda, 
veya ani yol seviyesi de:iziklikleri 
olan yollarda kullanLlmasL durumunda.
AracLn zemin seviyesinin altLnda 
veya bir binanLn ifinde kullanLlmasL 
durumunda.
Kasisten geferken sensur tanLm-
lamasLnda ani bir de:iziklik olmasL 
durumunda. 
Araf ciddi bir zekilde sallanLLyorsa,
Undeki araftan sonra dairesel 
kavza:Ln etrafLndan s{r{ld{:{nde,
Kamera merce:inin un{, un cam 
renklendirme, film, su iti kaplama, 
cam hasarL ve yabancL madde 
(etiket, bucek) ile kirlenmizse
Kamera ya da kamera lensi 
hasarlLysa
AracLn farlarL gece olunca veya 
t{nel bul{m{nde kullanLlmLyorsa 
veya LzLk zayLfsa,
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E:er sokak lambasL veya aracLn 
di:er tarafLndan gelen LzLk yansL-
yorsa veya g{nez LzL:L yol y{ze-
yindeki su ile yansLyorsa
Arka farlar aracLn hareketi 
yun{nde yansLtLlLyorsa (aracLn un 
farlarL da dahil)
Yol izareti, yoldaki gulge, t{nel 
girizi, turnike, kLsmi kaldLrLm
Un camLn y{zeyin nem varsa veya 
un cam donarsa, 
Sisli havalarda s{r{z
Nesneler kameranLn algLlama 
mesafesi dLzLnda oldu:unda.
Yaya, kamera tanLmlama sistemi 
tarafLndan tamamen gur{lm{yorsa, 
mesela yere e:ilmizse veya        
dimdik y{r{m{yorsa.
Yaya fok hLzlL haraket ediyorsa 
veya kamera algLlama alanLnda 
birdenbire beliriyorsa.
Yaya kameranLn tanLmlama sistemi 
tarafLndan arka plana karLzarak 
tespit edilmesini zorlaztLracak 
tipte kLyafetler giyiyorsa.
DLz aydLnlatmalar fok parlaksa 
(Fok parlak g{nez LzL:L veya g{nez 
yansLmasL varken s{r{z yapLlLrsa) 
veya fok karanlLksa (geceleyin 
aydLnlatmalarLn olmadL:L kLrsal 
kesimlerde s{r{z yapLlLrsa).
YayalarL algLlamak ve fevredeki 
di:er nesnelerden ayLrt etmek 
zorsa, mesela bir grup yaya veya 
b{y{k bir kalabalLk olmasL gibi.

Bir insanLn v{cut yapLsLna benzer 
bir madde varsa.
Yaya fok k{f{k.
YayanLn hareket kabiliyeti kLsLtlL.
Yaya birdenbire aracLn un{nde 
durdu:unda.

- VirajlL yolda s{r{z

FCA sisteminin performansL virajlL 
yollarda s{r{z yapLlLrken kLsLtlanabilir.
VirajlL yollarda undeki aracLn bulun-
du:u zerit tanLmlanmaz ve FCA sistem 
performansL d{zebilir. Bu gereksiz 
alarm veya frenlemeye neden olabilir 
veya gerekti:inde alarm veya fren 
gerektirmeyebilir.

OCD059189
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AynL zamanda bazL durumlarda, 
kamera algLlama sistemi virajlL yolda 
seyreden aracL algLlayamayabilir. 
Bu durumlarda her zaman g{venli 
bir fren mesafesi korumalL ve g{venli 
mesafeyi korumak ifin gerekti:inde 
frene basarak hLzLnLzL d{z{rmelisiniz.
FCA sistemi virajlL yolda s{r{z   
yaparken yan zeritteki aracL algLlayabilir.

Bu durumda, sistem s{r{c{y{ gerek 
olmadL:L halde uyarabilir ve          
frenleme yapabilir.

S{r{z esnasLnda daima yol ve s{r{z 
kozullarLna dikkat ediniz.  Her zaman 
g{venli bir fren mesafesi koruyunuz 
ve gerekti:inde frene basarak         
hLzLnLzL d{z{r{n{z.
AyrLca, gerekti:inde gaz pedalLna 
basarak, sistemin gerekmedi:i halde 
aracLnLzL yavazlatmasLnLn un{ne 
gefiniz.
Yol zartlarLnLn FCA sisteminin g{venli 
bir zekilde falLzmasLna izin verdi:inden 
emin olunuz.

E:imli yolda s{r{z

Yokuz yukarL veya aza:L do:ru 
s{r{zte FCA nLn performansL d{zer, 
aynL zeritte bulunan undeki aracL 
tanLmaz.  Gereksiz uyarL mesajL veya 
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alarmL verebilir ya da hifbir uyarL 
mesajL/alarmL vermeyebilir.
FCA bir yokuztan geferken aniden 
undeki aracL tanLdL:Lnda, keskin bir 
yavazlama tecr{be edebilirsiniz.  
 E:imli bir yolda aza:L veya yukarL 
do:ru giderken daima yolu takip 
ediniz ve gerekti:inde frene basarak 
g{venli mesafeyi koruyabilmek ifin 
s{r{z hLzLnLzL d{z{r{n{z.

yerit de:iztirme

Bir araf un{n{zde zerit de:iztirdi-
:inde, FCA sistemi aracL hemen tespit 
edemeyebilir (uzellikle araf ansLzLn 
zerit de:iztirirse). Bu durumlarda her 
zaman g{venli bir fren mesafesi      
korumalL ve g{venli mesafeyi korumak 
ifin gerekti:inde frene basarak hLzLnLzL 
d{z{rmelisiniz.

Dur-kalk tipi s{r{z yaptL:LnLz bir 
trafikte iseniz, ve un{n{zde durmuz 
olan bir araf zeritin dLzLna fLkarak 
un{n{ze geferse, FCA sistemi un{n{zde 
beliren bu yeni aracL hemen tespit 
edemeyebilir. Bu durumlarda her 
zaman g{venli bir fren mesafesi 
korumalL ve g{venli mesafeyi korumak 
ifin gerekti:inde frene basarak       
hLzLnLzL d{z{rmelisiniz.

AraflarL tanLma

Un{n{zdeki aracLn arka kasasLndan 
dLzarL tazan b{y{k bir y{k{ varsa, 
veya un{n{zdeki aracLn yerden   
y{ksekli:i sizin aracLnLzdan fazla ise, 
s{r{z yaparken daha fazla dikkat 
etmeniz gerekir. FCA sistemi aracLn 
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arkasLndan dLzarL tazan y{k{ tespit 
edemeyebilir. Bu durumlarda, un{-
n{zde aracLn en arka ucundaki 
cisimle aranLzda her zaman g{venli 
bir fren mesafesi korumalL ve  
gerekti:inde g{venli mesafeyi       
korumak ifin gerekti:inde frene 
basarak hLzLnLzL d{z{rmelisiniz.

UYARI
Un FarpLzma Engelleme YardLmLnL 
aracLnLz fekilirken kullanmayLnLz.  
Araf fekme esnasLnda FCA sistemin 
kullanLlmasL aracLnLzLn veya fekici 
aracLn emniyetini olumsuz etkiler.
Un{n{zdeki aracLn arka kasasLndan 
dLzarL tazan b{y{k bir y{k{ varsa, 
veya un{n{zdeki aracLn yerden  
y{ksekli:i sizin aracLnLzdan fazla ise, 
s{r{z yaparken daha fazla dikkat 
etmeniz gerekir.
Bir araf veya yaya ile aynL zekle 
veya uzelli:e sahip bir nesne tespit 
edildi:inde Un FarpLzma Engelleme 
YardLmL falLzabilir.
FCA sistemi, undeki aracL algLlamak 
ve guzlemlemek ve kamera 
tanLmlama sistemiyle algLlamak 
{zere tasarlanmLztLr. YayalarL, 
bisikletlileri, motosikletleri, veya 
bavullar, alLzveriz arabalarL, veya 
bebek arabalarL gibi k{f{k,       
tekerlekli nesneleri nesneleri      
tespit etmek ifin tasarlanmamLztLr.
FCA sistemin falLzmasLnL asla        
denemeyiniz. Bu, ciddi yaralanmalara 
veya ul{me yol afabilir.

Un tampon, un cam, kamera veya 
radar de:iztirilmiz veya onarLl-
mLzsa, aracLnLzL yetkili bir Kia bayisi/
servis orta:L tarafLndan kontrol 
ettirmenizi uneririz. 

DUYURU
BazL durumlarda, FCA sistemi          
elektromanyetik parazitlenmeye 
maruz kalLrsa falLzmayabilir.
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UN FARPIyMA ENGELEME  
YARDIMI (FCA) (Sensur         
F{zyon) (e:er varsa)
Un FarpLzma Engelle YardLmL (FCA) 
sistemi s{r{c{y{ bir farpLzma        
kafLnLlmaz oldu:unda uyarmak ve 
gerekirse acil durum frenini uygulamak 
ifin kamera tanLmlama ve radar       
sinyalleri vasLtasLyla undeki aracL 
veya bir yayayL algLlayLp izlemek ifin 
tasarlanmLztLr.

UYARI
Un farpLzma engelleme yardLmLnL 
(FCA) kullanLrken aza:Ldaki unlemleri 
alLnLz:

Bu sistem sadece bir yardLmcL  
sistemdir, s{r{c{n{n yine de her 
durumda fok dikkatli olmasL gerekir. 
AracLn arkasLndaki nesneler ve bu 
nesnelerin araca olan uzaklL:L belli 
sLnLrlar dahilinde tespit edilebilir. 
T{m zamanlarda yol kozullarLna 
dikkat ediniz. Belirtilen hLz limitlerine 
ve yol kozullarLna gure s{r{n.
Yol kozullarLna gure veya dun{z 
esnasLnda ASLA azLrL hLz yapmayLnLz. 
Beklenmedik ve ani durumlarLn 
yazanmasLnL engellemek ifin her 
zaman dikkatli bir zekilde s{r{n{z. 
FCA aracL, yayayL ya da bisikletliyi 
her zaman tamamen durdurma-
yabilir ve sadece kafLnLlmaz olan 
bir farpLzmayL hafifletmeye        
yardLmcL olmasL amaflanmLztLr.

Sistem ayarlarL ve etkinleztirme

Sistem AyarlarL

S{r{c{, FCA yL etkinleztirmek ifin, 
konta:L ON konumuna getirerek 
veya LCD Ekrandan ya da bilgi 
e:lence sisteminden (mevcutsa) 
zunlarL seferek aktive edebilir:

KullanLcL AyarlarL → S{r{c{ YardLmL 
→ Kleri G{venlik"

E:er YardLmL Aktifleztir  sefene:ini 
seferseniz, FCA sistemi aktive 
olur. FarpLzma risk seviyelerine 
gure FCA uyarL mesajlarL ve uyarL 
alarmlarL {retir. AyrLca, farpLzma 
riski seviyelerine gure frenleri 
kontrol eder.
E:er Sadece Uyar L seferseniz, 
FCA sistemi aktive olur ve farpLzma 
riski seviyelerine gure uyarL 
alarmlarL {retir. Fren pedalLnL    
do:rudan siz kontrol etmelisiniz 
f{nk{ FCA sistemi freni kontrol 
etmez.
E:er Off u seferseniz FCA sistemi 
devre dLzL kalLr.

FCA sistemini iptal        
etti:inizde LCD ekranda 
bir uyarL LzL:L yanar. 

S{r{c{ FCA ON/OFF durumunu LCD 
ekrandan takip edebilir. AyrLca, ESC 
(Elektronik Stabilite Kontrol{)        
kapatLldL:Lnda da uyarL LzL:L yanar. 
FCA aktif (ON) iken uyarL mesajL 
s{rekli olarak gur{nmeye devam 
ederse, sistemi profesyonel bir    
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atulyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.

S{r{c{, LCD ekranLndaki ilk uyarL 
etkinleztirme s{resini ayarlayabilir.

KullanLcL AyarlarL → S{r{c{ YardLmL 
→ UyarL ZamanL → Normal/Gef  
sefeneklerine gidin.

Klk Un FarpLzma UyarLsL sefeneklerinde 
aza:Ldakiler bulunmaktadLr:

Normal:
Bu durum sefildi:inde, ilk Un 
Farpma UyarL sistemi normal 
s{resinde devreye girer. Bu ayar, 
ilk uyarL verilmeden unce undeki 
araf ile olan aradaki mesafenin 
nominal olmasLnL sa:lar.
Sonraki:
Bu durum sefildi:inde, ilk Un 
Farpma UyarL sistemi normalden 
sonra devreye girer. Bu ayar, ilk 
uyarL verilmeden unce undeki araf 
ile olan mesafeyi d{z{r{r.
Gef sefene:ini trafik yokken ve 
araf hLzLnLz d{z{kken sefin.
Undeki araf bir hLz patlamasLna 
neden oluyorsa, gef sefene:i 
sefilmiz olsa bile s{r{c{ uyarL       
sisteminin erken oldu:unu fark 
edebilir.

Etkinleztirme gereksinimleri

LCD ekrandan ya da bilgi e:lence 
sisteminden, Kleri G{venlik bazlL:L 
altLnda Aktif YardLm ya da Sadece 
UyarL sefildi:inde ve aza:Ldaki 
kozullar yerine getirildi:inde FCA 
sistemi etkinleztirilmek ifin hazLr 
olur.

ESCnin etkinleztirilmiz olmasL.
S{r{z hLzL 10km/s'nin {zerinde. 
(FCA sadece belirli bir hLz ara:Lnda 
aktif olur.)
Un tarafta bir araf veya yayanLn 
algLlanmasL. (FCA sadece belirli bir 
hLz ara:Lnda aktif olur.)
S{r{ze ya da araf durumuna 
gefer FCA d{zg{n falLzmaz ya da 
sadece uyarL alarmlarL {retir.
E:er Kleri G{venlik bazlL:L altLnda 
sadece uyarL sefilmizse, FCA 
farpa risk seviyelerine gure 
sadece uyarL alarmlarL {retir. Un 
gur{z kamerasLnLn uny{klemesini 
yaptLktan sonra, (ilk motor afLk, 
kamera rest, etc.) FCA sistemi 
d{zg{n bir zekilde falLzLr. YaklazLk 
15 saniye s{rer.
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UYARI
Kontak ON konumuna getirildi:inde 
FCA otomatik olarak etkinleztirilir. 
S{r{c{, LCD ekrandaki sistem 
ayarLnL iptal ederek FCAyL devre 
dLzL bLrakabilir.
ESCnin iptal edilmesi {zerine FCA da 
otomatik olarak devre dLzL kalLr. ESC 
iptal edildi:inde FCA, LCD ekran 
{zerinden etkinleztirilemez.
FCA uyarL LzL:L yanacaktLr ama bu, 
sistemde bir arLza oldu:unu       
gustermez.
G{venli:iniz ifin, aracL g{venli bir 
noktada durdurduktan sonra       
direksiyondaki d{:meler aracLlL:Lyla 
FCAyL ayarlayLn veya iptal edin.

FCA uyarL mesajL ve sistem kontrol{

FCA, aracLn ani fren yapmasL, undeki 
arafla g{venli mesafenin kaybolmasL 
veya yayalarLn algLlanmasL (mevcutsa) 
gibi durumlarda farpLzma riski       
seviyelerine gure uyarL mesajlarL ve 
uyarL alarmlarL verir. AyrLca, farpLzma 
riski seviyelerine gure frenleri         
kontrol eder.

FarpLzma UyarLsL (1. uyarL)

UyarL alarmlarLyla birlikte LCD 
ekranda uyarL mesajL verilir.
Ek olarak, aracLn hLzLnLn d{zmesine 
yardLmcL olmak ifin motor yunetimi 
sistemi tarafLndan aracLn bazL        
sistemlerine m{dahale edilebilir.
Araf nispeten yavazlayabilir.
Araf hLzL ileri bir arafta 10km/
s den fazlaysa ya da 180km/
s ezitse ya da azsa falLzacaktLr. 
(Undeki aracLn durumuna ve aracL 
fevreleyen ortama ba:lL olarak, 
m{mk{n olan maksimum falLzma 
hLzL azaltLlabilir.)
Yayalar ve bisikletliler ifin araf hLzL 
10km/s ten fazla ya da ezit ya da 
65 km/s ten azdLr. (Undeki yayanLn 
ya da bisikletlinin durumuna ve 
fevreleyen ortama ba:lL olarak, 
m{mk{n olan maksimum falLzma 
hLzL azaltLlabilir.)

OCD058069
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- E:er Sadece Uyar L seftiyseniz, 
FCA sistemi aktiflezir ve farpma 
risk seviyelerine gure sadece 
uyarL alarmlarL {retir. Do:rudan 
freni kontrol etmelisiniz f{nk{ 
FCA sistemi freni kontrol etmez.

Acil durum freni (2. uyarL)

UyarL alarmlarLyla birlikte LCD 
ekranda uyarL mesajL verilir.
Fren kontrol{ farpLzmadan hemen 
unce en {st d{zeye fLkarLlLr ve       
ilerideki bir araca farptL:L zaman 
etkiyi azaltLr.

5 KapLlL, Vagon, SteyzLn vagon ifin
Araf hLzL ileri bir arafta 10 km/
s den fazlaysa ya da 70 km/
s ezitse ya da azsa falLzacaktLr. 
(Undeki aracLn durumuna ve aracL

fevreleyen ortama ba:lL olarak, 
m{mk{n olan maksimum falLzma 
hLzL azaltLlabilir.)
Yayalar ve bisikletliler ifin araf hLzL 
10km/s ten fazla ya da ezit ya da 
65 km/s ten azdLr. (Undeki 
yayanLn ya da bisikletlinin duru-
muna ve fevreleyen ortama ba:lL 
olarak, m{mk{n olan maksimum 
falLzma hLzL azaltLlabilir.)

CUV ifin
Araf hLzL ileri bir arafta 10 km/
s den fazlaysa ya da 80 km/
s ezitse ya da azsa falLzacaktLr. 
(Undeki aracLn durumuna ve aracL 
fevreleyen ortama ba:lL olarak, 
m{mk{n olan maksimum falLzma 
hLzL azaltLlabilir.)
Yayalar ve bisikletliler ifin araf hLzL 
10km/s ten fazla ya da ezit ya da 
65 km/s ten azdLr. (Undeki yaya-
nLn ya da bisikletlinin durumuna ve 
fevreleyen ortama ba:lL olarak, 
m{mk{n olan maksimum falLzma 
hLzL azaltLlabilir.)
- E:er Sadece Uyar L seftiyseniz, 

FCA sistemi aktiflezir ve farpma 
risk seviyelerine gure sadece 
uyarL alarmlarL {retir. Do:rudan 
freni kontrol etmelisiniz f{nk{

OCD058070
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FCA sistemi freni kontrol etmez.

Frenlerin falLzmasL
Fren sistemi acil bir durumda, 
s{r{c{n{n fren pedalLna basmasLna 
gure yardLm etmek ifin hazLr 
duruma gefer.
S{r{c{ frene bastL:Lnda, optimum 
fren performansL ifin FCA ilave 
fren g{c{ sa:lar.
S{r{c{ gaz pedalLna sert bifimde 
bastL:Lnda veya direksiyonu ani 
olarak fevirdi:inde fren kontrol{ 
otomatik olarak devre dLzL kalLr.
Risk fakturleri ortadan kalktL:Lnda 
fren kontrol{ otomatik olarak 
iptal edilir.

KKAZ
 FCA sistemi tarafLndan herhangi 
bir uyarL mesajL veya uyarL alarmL 
olmasa dahi s{r{c{ aracL kullanLrken 
her zaman dikkatli olmalLdLr.
Emniyet kemeri uyarL sesi gibi 
bazka bir uyarL sesi daha unceden 
oluzturulmuzsa Un FarpLzma 
Engelleme YardLmL sistem uyarLsL 
duyulmayabilir.
Fren kontrol{ etkinleztirildikten 
sonra, s{r{c{ derhal fren pedalLna 
basmalL ve fevreyi kontrol etmelidir. 
Sistem tarafLndan gerfekleztirilen 
fren aktivasyonu yaklazLk olarak 2 
saniye s{rer.

UYARI
Frenleme kontrol{ aracL tamamen 
durduramaz veya t{m farpLzmalarLn 
un{ne gefemez. S{r{c{, g{venli 
bifimde s{r{z yapmak ve aracL 
kontrol etmekten sorumludur.

UYARI
FCA, undeki arafla veya yayayla olan 
mesafe, undeki araf hLzL ve s{r{c{n{n 
araf kullanLmL gibi belli de:izkenlere 
ba:lL olarak falLzLr. Kut{ hava ve yol 
kozullarL gibi belirli durumlarda FCA 
sisteminin falLzmasL etkilenebilir.
Sistemi aktive etmek ifin asla kasLtlL 
olarak tehlikeli bir zekilde s{rmeyin.



83

6

6

AracLnLzL s{rerken Fren Sistemi

Undeki arafla olan mesafeyi        
algLlayan sensur (un radar)

FCA sisteminin d{zg{n falLzmasL ifin, 
sensur{n ve sensur kapa:LnLn daima 
temiz oldu:undan emin olun ve toz, 
kar ve birikintilerden uzak tutun.

Lens {zerindeki toz, kar, veya yabancL 
maddeler sensur{n algLlama              
performansLnL olumsuz olarak        
etkileyebilir.

UyarL mesajL ve uyarL LzL:L

Sensur kapa:LnLn toz, kar veya 
yabancL maddelerle engellenmesi 
durumunda, FCA gefici olarak         
falLzmayabilir. Bu durumda, s{r{c{ 
uyarmak ifin bir uyarL mesajL verilir.

Bu, FCA da bir arLza oldu:u anlamLna 
gelmez. FCA yL tekrar falLztLrmak 
ifin, yabancL maddeleri temizleyin.

Motor falLztLrLldLktan sonra hifbir 
maddenin tespit edilemedi:i alanlarda 
(afLk alanlar gibi) FCA d{zg{n         
falLzmayabilir.

FCA sistemi, undeki arafla, yayayla 
veya bisikletfiyle olan mesafe, undeki 
araf hLzL ve s{r{c{n{n araf kullanLmL 
gibi belli de:izkenlere ba:lL olarak falL-
zLr. Kut{ hava ve yol kozullarL gibi belirli 
durumlarda FCA sisteminin falLzmasL 
etkilenebilir.

Sistemi aktive etmek ifin asla kasLtlL 
olarak tehlikeli bir zekilde s{rmeyin.

OCDW059008
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UYARI
FCA sistemi s{r{z durumuna,       
yoldaki trafi:e, hava durumuna, yol 
durumuna v.b gure hifbir uyarL 
mesajL olmadan falLzmayabilir.

DUYURU
Sensur alanLnda araf plakasL kalLbL 
veya fLkartma gibi aksesuarlar 
kullanmayLn. AyrLca, gerekmedikfe 
tamponu de:iztirmeyin. Aksi tak-
dirde algLlama performansL olum-
suz etkilenebilir.
Sensur/tampon alanLnL her zaman 
temiz tutun.
AracL yLkamak ifin yalnLzca yumuzak 
bir bez kullanLn. AyrLca tampon 
{zerindeki sensure basLnflL su 
p{sk{rtmeyin.
Un sensur alanLna gereksiz g{f 
uygulamaktan kafLnLn. Harici bir 
g{f sebebiyle sensur{n do:ru 
pozisyon dLzLna fLkmasL duru-
munda, sistem do:ru bifimde 
falLzmayabilir. Bu durumda, aracL 
profesyonel bir serviste kontrol 
ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.
YalnLzca orijinal Kia sensur kapa:L 
kullanLn. Gerekmedikfe, sensur 
kapa:LnLn {zerini hifbir boya ile 
boyamayLn.
CamL koyulaztLrmayLn, kameranLn 
takLlL oldu:u if aynanLn etrafLna 

fLkartmalar, aksesuarlar yerleztir-
meyin.
Un kamera kurulum noktasLnLn 
LslanmadL:Lndan emin olun.
Sensur/kamera bilezenlerini    
fLkarmayLn veya darbeye maruz 
bLrakmayLn.
Farpma tamponu (un panel) {zerine 
LzL:L yansLtan nesneler (beyaz 
ka:Lt, ya da ayna vb.) koymayLn.
G{nez LzL:L yansLmasLndan ut{r{ 
sistem gereksiz yere etkinlezebilir.
AzLrL y{ksek ses, sistem uyarL 
alarmLnLn sesinin karLztLrLlmasLna 
neden olabilir.
Kamera sensur{yle alakalL daha 
fazla tedbir ifin, yerit Koruma 
YardLmL Sistemi (e:er varsa)  
sayfa 6-136 bakLnLz.
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Sistem arLzasL

FCA d{zg{n falLzmadL:Lnda, FCA 
uyarL lambasL (          ) yanacak ve 
uyarL mesajL birkaf saniyeli:ine 
gur{nt{lenecektir. Mesaj kaybol-
duktan sonra ana uyarL lambasL
(       ) yanacaktLr yanar. Bu 
durumda, aracL profesyonel bir 
serviste kontrol ettiriniz. Kia, yet-
kili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.
FCA uyarL mesajL, ESC uyarL        
LzL:Lyla birlikte verilebilir.

UYARI
FCA, s{r{c{ye yardLmcL olmasL ifin 
tasarlanmLz bir yardLmcL sistemdir. 
AracL s{rekli kontrol etme sorum-
lulu:u s{r{c{dedir. AracL, yalnLzca 
FCA sistemine g{venerek kullanmayLn. 
Her zaman g{venli bir fren mesafesi 
koruyun ve gerekti:inde frene 
basarak hLzLnLzL d{z{r{n.
BazL durumlarda ve bazL s{r{z 
kozullarLnda, FCA sistemi olmasL 
kazara falLzabilir. Bu ilk uyarL 
mesajL, uyarL sesiyle birlikte LCD 
ekranda gusterilir.
AynL zamanda bazL durumlarda, 
un radar sensur{ ya da kamera 
algLlama sistemi undeki aracL ya da 
yayayL (mevcutsa) algLlayamayabilir. 
FCA sistemi, devreye giremeyebilir 
ve uyarL mesajL gur{nt{lenemeyebilir.
FCA bazen gereksiz olarak uyarL 
mesajL ve uyarL alarmL verebilir. 
AyrLca, algLlama kLsLtlamasL         
sebebiyle, FCA hifbir uyarL mesajL 
veya alarmL vermeyebilir.
FCAda bir arLza oldu:unda, bir 
farpLzma riski algLlandL:Lnda, di:er 
fren sistemleri normal olarak 
falLzmaya devam etse bile, fren 
kontrol{ devreye girmez.

Önden Çarpma Önleme
Yardım Sist. kontrol edin

OJF058394L
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FCA yalnLzca ileri do:ru giderken, 
undeki araf / yayalar ifin devreye 
girer.  ZLt yundeki hayvanlar veya 
araflar ifin devreye girmez.
 FCA, kavzaktan yatay bifimde 
gefen veya yatay bifimde park 
etmiz araflarL algLlamaz.
E:er undeki araf aniden durursa, 
fren sistemi {zerinde daha az 
kontrol sahibi olabilirsiniz. Bu 
nedenle, daima un{n{zdeki arafla 
aranLzda g{venli bir takip mesafesi 
bLrakLn.
Frenleme esnasLnda FCA sistemi 
devreye girebilir ve araf aniden 
durabilir. Araftaki ezyalar yolcularLn 
{zerlerine d{zebilir. Bu y{zden, 
araftaki y{k miktarLna her zaman 
unem verin.
FCA sistemi, s{r{c{n{n farpLzmadan 
kafLnmak ifin fren pedalLna basmasL 
durumunda devreye girmeyebilir.
FCA sistemi araf geri vitesteyken 
falLzmaz. Bu durumlarda her 
zaman g{venli bir fren mesafesi 
korumalL ve g{venli mesafeyi 
korumak ifin gerekti:inde frene 
basarak hLzLnLzL d{z{rmelisiniz.
FCA fren kontrol sistemi veya 
di:er fonksiyonlarda bir sorun 
olsa bile normal fren fonksiyonu 
normal zekilde falLzacaktLr. Buyle 
bir durumda, fren kontrol{ bir 
farpLzma riskiyle karzL karzLya 
kalLndL:Lnda falLzmayacaktLr.

FCA sistemi s{r{z durumuna,    
yoldaki trafi:e, hava durumuna, yol 
durumuna v.b gure falLzmayabilir.
FCA sistemi t{m araf tiplerinde 
devreye girmeyebilir.

Sistem kLsLtlamalarL

FCA, belli riskli kozullar altLnda s{r{c{ye 
katkLda bulunan bir yardLmcL sistemdir 
ve s{r{z kozullarLndan kaynaklanan 
t{m riskler ifin sorumluluk almaz.

FCA, radar ve kamera sensur{        
aracLlL:Lyla s{r{z kozullarLnL izler. 
DolayLsLyla, algLlama aralL:L dLzLndaki 
durumlarda FCA sistemi normal olarak 
falLzmayabilir. S{r{c{ aza:Ldaki 
durumlarda fok dikkatli olmalLdLr. 
FCA izleyizi kLsLtlanabilir.

AraflarL tanLma

yu durumlarda sensurler kLsLtlanabilir:
Radar sensur{ veya kamera 
yabancL maddelerle engellenmiz 
ise.
Kamera merce:i un cam renklendirme, 
film, su iti kaplama, cam hasarL ve 
yabancL madde (etiket, bucek) ile 
kirlenmizse
- Sa:anak ya:mur ve kar gibi 

kut{ hava kozullarL radar         
sensur{n{n veya kameranLn 
gur{z alanLnL kapatLyorsa.
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- Elektromanyetik dalgalarda 
parazitlenme varsa.

Radar sensur{nden azLrL bifimde 
normal olmayan yansLma varsa.
Kamera sensur{n{n algLlama 
kapasitesi kLsLtlL ise.
Undeki araf tespit edilemeyecek 
kadar k{f{kse (mesela bir motosiklet 
veya bir bisiklet, vs.)
Undeki araf kamera algLlama sis-
temi tarafLndan tespit edilemeyecek 
kadar b{y{kse (mesela bir tLr 
rumorku, vs.)
KameranLn gur{z alanL iyi aydLnla-
tLlmamLzsa (fok karanlLk, fok fazla 
yansLma var veya gur{z alanLnL 
etkileyen fok fazla arka LzLk varsa).
Undeki aracLn arka lambalarLnLn 
olmamasL ya da arka lambalarLnLn 
yanmamasL ya da arka lambalarLnLn 
standart dLzL yerleztirilmiz olmasL.
T{nele giriz/fLkLz gibi durumlarda 
dLz parlaklL:Ln aniden de:izmesi 
durumunda.
Bir sokak lambasLndan LzLk geldi:inde 
veya yol {zerindeki bir su birikintisi 
gibi Lslak bir y{zeye karzLdan 
gelen aracLn LzLklarL yansLdL:Lnda.
- Undeki gur{z alanLnLn g{nez 

yansLmasL nedeniyle engellendi:inde.
Un camLn bu:u yapmLz olmasL; yolun 
net gur{lmesi engellendi:inde.
Undeki aracLn kararsLz s{r{z       
yapmasL durumunda.

AracLn asfaltsLz veya bozuk yollarda, 
veya ani yol seviyesi de:iziklikleri 
olan yollarda kullanLlmasL durumunda.
Araf metal cisimleri bulunduran 
inza alanL, demiryolu, vb. gibi  
alanlarLn yakLnLnda s{r{l{rse.
Araf bodrum katLndaki otopark 
gibi binalarLn ifinde s{r{ld{:{nde.
KameranLn undeki aracL tamamen 
algLlayamadL:Lnda. 
Kamera hasarlL oldu:unda
FarlarLn gece afLk olmamasL veya 
aracLn t{nelde gefmesi gibi dLz 
parlaklL:Ln fok d{z{k oldu:u 
durumlarda.
Yoldaki gulgenin yoldaki refuj, 
a:aflar vb. {zerinde olmasL         
durumunda.
Araf turnikenin ifinden gefiyorsa.
Un camLn bu:u yapmLz olmasL; 
yolun net gur{lmesi engellendi:inde.
Undeki aracLn arka parfasL normal 
bir zekilde gur{nmedi:inde. (Araf 
di:er yune dund{:{nde ya da 
takla attL:Lnda/devrildi:inde.)
Elverizsiz yol kozullarL s{r{z    
esnasLnda fok ziddetli sarsLntLlar 
hissedilmesine neden olur. 
Bir kasisin {zerinden gefer       
gefmez sensuz tanLmlayLcL aniden 
de:izir.
Undeki araf s{r{z yun{ne dikey 
olarak hareket etti:inde.
Undeki aracLn dikey olan durmasL 
durumunda.
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Undeki araf sizin aracLnLza do:ru 
ya da arkaya s{rd{:{nde.
Bir duner kavzaktayken ve undeki 
araf daire fizerken.

- VirajlL yolda s{r{z

FCA sisteminin performansL virajlL 
yollarda s{r{z yapLlLrken kLsLtlanabilir.
VirajlL yollarda undeki aracLn bulun-
du:u zerit tanLmlanmaz ve FCA        
sistem performansL d{zebilir. Bu 
gereksiz alarm veya frenlemeye 
neden olabilir veya gerekti:inde 
alarm veya fren    gerektirmeyebilir.
AynL zamanda bazL durumlarda, un 
radar sensur{ ya da un kamera  
algLlama sistemi virajlL yolda             
seyrederken undeki aracL ya da 
yayayL algLlayamayabilir. 
Bu durumlarda her zaman g{venli 
bir fren mesafesi korumalL ve g{venli 
mesafeyi korumak ifin gerekti:inde 
frene basarak hLzLnLzL d{z{rmelisiniz.
FCA sistemi virajlL yolda s{r{z  
yaparken yan zeritteki aracL algLlayabilir.

ODEEV069237NR
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Bu durumda, sistem s{r{c{y{ gerek 
olmadL:L halde uyarabilir ve frenleme 
yapabilir.
S{r{z esnasLnda daima yol ve s{r{z 
kozullarLna dikkat ediniz.  Her zaman 
g{venli bir fren mesafesi koruyunuz 
ve gerekti:inde frene basarak        
hLzLnLzL d{z{r{n{z.
AyrLca, gerekti:inde gaz pedalLna 
basarak, sistemin gerekmedi:i halde 
aracLnLzL yavazlatmasLnLn un{ne 
gefiniz.
Yol zartlarLnLn FCA sisteminin g{venli 
bir zekilde falLzmasLna izin verdi:inden 
emin olunuz.

- E:imli yolda s{r{z

Yokuz yukarL veya aza:L do:ru 
s{r{zte FCA nLn performansL d{zer, 
aynL zeritte bulunan undeki aracL 
tanLmaz.   Gereksiz uyarL mesajL 
veya alarmL verebilir ya da hifbir 
uyarL mesajL/alarmL vermeyebilir.

ODEEV069241NR
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FCA bir yokuztan geferken aniden 
undeki aracL tanLdL:Lnda, keskin bir 
yavazlama tecr{be edebilirsiniz.  
 E:imli bir yolda aza:L veya yukarL 
do:ru giderken daima yolu takip 
ediniz ve gerekti:inde frene basarak 
g{venli mesafeyi koruyabilmek ifin 
s{r{z hLzLnLzL d{z{r{n{z.

yerit de:iztirme

Bir araf un{n{zde zerit de:iztirdi-
:inde, FCA sistemi aracL hemen        
tespit edemeyebilir (uzellikle araf 
ansLzLn zerit de:iztirirse). Bu 
durumlarda her zaman g{venli bir 
fren mesafesi korumalL ve g{venli 
mesafeyi korumak ifin gerekti:inde 
frene basarak hLzLnLzL d{z{rmelisiniz.

Dur-kalk tipi s{r{z yaptL:LnLz bir tra-
fikte iseniz, ve un{n{zde durmuz olan 
bir araf zeritin dLzLna fLkarak un{n{ze 
geferse, FCA sistemi un{n{zde beliren 
bu yeni aracL hemen tespit edemeye-
bilir. Bu durumlarda her zaman g{venli 
bir fren mesafesi korumalL ve g{venli 
mesafeyi korumak ifin gerekti:inde 
frene basarak hLzLnLzL d{z{rmelisiniz.

AraflarL tanLma

Un{n{zdeki aracLn arka kasasLndan 
dLzarL tazan b{y{k bir y{k{ varsa, 
veya un{n{zdeki aracLn yerden   
y{ksekli:i sizin aracLnLzdan fazla ise, 
s{r{z yaparken daha fazla dikkat 
etmeniz gerekir. FCA sistemi aracLn 
arkasLndan dLzarL tazan y{k{ tespit 
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edemeyebilir. Bu durumlarda, un{-
n{zde aracLn en arka ucundaki cisimle 
aranLzda her zaman g{venli bir fren 
mesafesi korumalL ve gerekti:inde 
g{venli mesafeyi korumak ifin 
gerekti:inde frene basarak hLzLnLzL 
d{z{rmelisiniz.

Sistemin yaya ve bisikletliyi do:ru 
bir zekilde tanLmadL:L durumlar

yu durumlarda sensurler kLsLtlanabilir:
Yaya ya da bisikletli, un kamera 
tanLmlama sistemi tarafLndan 
tamamen gur{lm{yorsa, mesela 
yere e:ilmizse veya dimdik         
y{r{m{yorsa.
Yaya ya da bisikletli fok hLzlL haraket 
ediyorsa veya un kamera algLlama 
alanLnda birdenbire beliriyorsa.
Yaya ya da bisikletli un kameranLn 
tanLmlama sistemi tarafLndan 
arkaplana karLzarak tespit edilmesini 
zorlaztLracak tipte kLyafetler       
giyiyorsa.
DLz aydLnlatmalar fok parlaksa 
(Fok parlak g{nez LzL:L veya g{nez 
yansLmasL varken s{r{z yapLlLrsa) 
veya fok karanlLksa (geceleyin 
aydLnlatmalarLn olmadL:L kLrsal 
kesimlerde s{r{z yapLlLrsa).
Yaya ya da bisikletlileri algLlamak 
ve fevredeki di:er nesnelerden 
ayLrt etmek zorsa, mesela bir 
grup yaya veya b{y{k bir grup 
bisikletli olmasL gibi.
Bir insanLn v{cut yapLsLna benzer 
bir madde varsa.
Yayalar ve bisikletlilier k{f{kse.

YayanLn hareket kabiliyeti kLsLtlL.
Sensur{n algLlama kabiliyeti kLsLtlLysa.
Radar veya kamara sensur{ 
tanLma marjinal bir durumda    
oldu:unda.
Fazla sayLda yaya ve bisikletli bir 
araya toplandL:Lnda.
Radar sensur{ veya un kamera 
yabancL maddelerle engellenmiz 
ise.
Kamera merce:i un cam renklen-
dirme, film, su iti kaplama, cam 
hasarL ve yabancL madde (etiket, 
bucek) ile kirlenmizse
FarlarLn gece afLk olmamasL veya 
aracLn t{nelde gefmesi gibi dLz 
parlaklL:Ln fok d{z{k oldu:u 
durumlarda.
Sa:anak ya:mur ve kar gibi kut{ 
hava kozullarL radar sensur{n{n 
veya un kameranLn gur{z alanLnL 
kapatLyorsa.
Bir sokak lambasLndan LzLk            
geldi:inde veya yol {zerindeki bir 
su birikintisi gibi Lslak bir y{zeye  
karzLdan gelen aracLn LzLklarL       
yansLdL:Lnda.
Undeki gur{z alanLnLn g{nez          
yansLmasL nedeniyle engellendi-
:inde.
Un camLn bu:u yapmLz olmasL; yolun 
net gur{lmesi engellendi:inde.
Elverizsiz yol kozullarL s{r{z   
esnasLnda fok ziddetli sarsLntLlar 
hissedilmesine neden olur. 
Bir kasisin {zerinden gefer gefmez 
sensuz tanLmlayLcL aniden de:izir.
Duner kavzaktayken.
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Yaya ya da bisikletli birdenbire 
aracLn un{nde durdu:unda.
Undeki bisikletli s{r{z yun{ne 
faprazLk olarak hareket etti:inde.
Herhangi bir elektromanyetik 
m{dahale oldu:unda.
Knzaat alanL, ray veya bazka bir 
metal nesne bisikletlinin yakLnLnda 
oldu:unda.
Bisiklet materyali radara iyi bir 
zekilde yansLmamLzsa,

UYARI
Un FarpLzma Engelleme YardLmLnL 
aracLnLz fekilirken kullanmayLnLz.  
Araf fekme esnasLnda FCA sistemin 
kullanLlmasL aracLnLzLn veya fekici 
aracLn emniyetini olumsuz etkiler.
Un{n{zdeki aracLn arka kasasLndan 
dLzarL tazan b{y{k bir y{k{ varsa, 
veya un{n{zdeki aracLn yerden 
y{ksekli:i sizin aracLnLzdan fazla 
ise, s{r{z yaparken daha fazla 
dikkat etmeniz gerekir.
FCA sistemi undeki aracL algLlamak 
ve guzlemlemek veya yol {zerindeki 
bir yayayL veya bisikletliyi         
(mevcutsa) radar sinyalleri ve 
kamera tanLmlama sistemiyle 
algLlamak ifin tasarlanmLztLr. 
Bisiklet, motosiklet, veya bavullar, 
alLzveriz arabalarL, veya bebek 
arabalarL gibi k{f{k, tekerlekli 
nesneleri nesneleri tespit etmek 
ifin tasarlanmamLztLr.

FCA sistemin falLzmasLnL asla 
denemeyiniz. Bu, ciddi yaralan-
malara veya ul{me yol afabilir.
Un tampon, un cam,un kamera 
veya un radar de:iztirilmiz veya 
onarLlmLzsa, aracLnLzL yetkili bir Kia 
bayisi/servis orta:L tarafLndan 
kontrol ettirmenizi uneririz. 

DUYURU
BazL durumlarda, FCA sistemi        
elektromanyetik parazitlenmeye 
maruz kalLrsa falLzmayabilir.
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yerit de:iztirme yaklazmakta 
olan izlevi (e:er varsa)
Yaklazma olan zerit de:iztirme izlevi 
un camdan un gur{z kamerasLyla 
gelmekte olan aracL tespit eder. Ve 
s{r{c{n{n direksiyonuna unden 
gelen arafla farpLzmayL unlemek ifin 
yardLm eder ve araf merkez hattLnL 
gefti:inde aracL zeritlerin ifinde 
tutar.

Bu izlev sadece destekleyici bir 
sistemdir. S{r{c{n{n uzeni ve  
dikkatinin yerine gefmek {zere 
tasarlanmamLztLr. Yaklazmakta 
olan aracL algLlama d{zeyi kLsLtlLdLr. 
T{m zamanlarda yol kozullarLna 
dikkat ediniz.
Beklenmedik ve ani durumlarLn 
yazanmasLnL engellemek ifin her 
zaman dikkatli bir zekilde s{r{n{z. 
Bu izlev aracL tamamen yunlendirmez 
ve bir farpLzmalardan kafLnma 
sistemi de:ildir.

Kzlev izlemi

S{r{c{ izlevi KullanLcL AyarlarL 
modundan aktive (devredLzL) edebilir:

KullanLcL AyarlarL → S{r{c{ YardLmL
→ Kleri G{venlik  Daha detaylL bilgi 
ifin, Un farpLzma engelleme yardLmL 
(FCA) (Un gur{z kamerasL) (e:er 
varsa)  sayfa 6-78 bakLnLz. 

UyarL mesajL ve izlev kontrol{

FCA aktifleztikten sonra, araf hLzL 
60 km/s ve araf yaklazmakta olan 
bir arafla merkez fizgisini 
geferse, bu uyarL mesajL sesli bir 
uyarLyla birlikte LCD ekranLnda 
gur{n{r.
Klaveten, direksiyon yardLmL aracL 
zeridinin ifinde tutmak ifin         
sa:lanmLztLr.

OCDW059102
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UYARI
Direksiyon kontrol{ yaklazmakta 
olan arafla gerfeklezek farpLzmayL 
tamamen engelleyemez. S{r{c{, 
g{venli s{r{z ifin aracLn fevresinin 
ve s{r{z{n farkLnda olmalLdLr.
Bu izlev yaklazmakta olan aracLn 
mesafesi ve hLzL, s{r{c{n{n aracLnLn 
hLzL gibi belirli kozullar guzetilerek 
falLzLr.
Yol ve fevre kozullarLna ba:lL olarak 
bu fonksyioun falLzmasL iptal        
edilebilir veya d{zg{n bir zekilde 
falLzmayabilir. AracL her zaman 
dikkatli s{r{n.
Sistemi aktive etmek ifin asla 
kasLtlL olarak tehlikeli bir zekilde 
s{rmeyin.

KLsLtlamalar
Sistem aza:Ldaki durumlarda 
iptal edilir:  sayfa 6-141          
bul{m{ne bakLn.

Sabit HLz Kontrol sistemi   (e:er 
varsa)
Sabit hLz kontrol sistemi, gaz          
pedalLna basmanLza gerek kalmadan 
sabit bir hLzla ilerlemenizi sa:lar.

Bu sistem yaklazLk 30 km/s'nin      
{zerindeki hLzlar ifin tasarlanmLztLr.

UYARI
Sabit hLz kontrol{ uzelli:i afLk  
bLrakLlLrsa (kontrol paneli {zerindeki 
CRUISE (SABKT HIZ) gusterge       
lambasL yanar), bu uzellik yanlLzlLkla 
devreye girebilir. Sisteme yanlLzlLkla 
bir hLz kaydedilmesini unlemek ifin, 
kullanmadL:LnLz zamanlarda sabit 
hLz kontrol sistemini kapalL konumda 
bLrakLnLz (CRUISE (SABKT HIZ)       
gustergesi lambasL sun{k durumda).
Sabit HLz Kontrol{ sistemini 
sadece iyi havalarda, otobanda 
yolculuk yaparken kullanLnLz. 
AracLnLzL sabit bir hLzda tutmanLn 
g{venli olmadL:L zamanlarda, 
urne:in yo:un trafikte, kaygan 
(ya:murlu, karlL, buzlu) veya virajlL 
yollarda ya da %6lLk dik yokuzlarda 
s{r{z yaparken sabit hLz kontrol{ 
uzelli:ini kullanmayLnLz.
Sabit hLz kontrol{ uzelli:ini            
kullanLrken daima s{r{z kozullarLna 
dikkat ediniz.
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KKAZ
D{z vitesli bir arafta sabit hLzla 
s{r{z yaparken, debriyaj pedalLna 
basmadan vitesi boza almayLnLz 
f{nk{ bu, motor devrinin azLrL 
zekilde artmasLna neden olur. Buyle 
bir durum gerfeklezirse, debriyaj 
pedalLna basLnLz veya sabit hLz           
kontrol sistemi ON/OFF (AFMA/
KAPAMA) d{:mesini serbest bLrakLnLz.

DUYURU
Sabit hLz kontrol sisteminin normal 
falLzmasL esnasLnda, SET (AYAR) 
d{:mesi aktif konumdaysa veya 
fren uygulandLktan sonra yeniden 
aktif konuma getirilirse, sabit hLz 
kontrol sistemi yaklazLk 3 saniye 
sonra falLzacaktLr. Bu gecikme      
normaldir.

DUYURU
Sabit hLz kontrol{n{ devreye sokmak 
ifin, konta:L aftLktan sonra ya da 
motoru falLztLrdLktan sonra en az bir 
kez fren pedalLna basLnLz. Bu sabit 
hLz kontrol{n{n unemli bir unsuru 
olan fren svicinin uygun durumda 
olup olmadL:LnL kontrol etmek ifindir.

Sabit hLz kontrol anahtarL

O: Sabit hLz kontrol{ fonksiyonunu 
iptal eder.
CRUISE (HIZ SABKTLEME) : Sabit 
hLz kontrol{ sistemini afar veya 
kapatLr.
RES+: Sabit hLz kontroll{n{ devam 
ettirir veya arttLrLr.
SET- (Sabitle): Sabit hLz kontrol{n{ 
sabitler veya d{z{r{r.

Sabit hLz kontrol{ hLzLnL ayarlamak

1. Sistemi falLztLrmak ifin direksiyon 
simidi {zerindeki CRUISE d{:mesine 
basLnLz. Ayarlanan hLz gur{necektir.

OCDW049473
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2. Kstedi:iniz hLz seviyesine gelene 
kadar gaza basLnLz. Bu hLz seviyesi 
30 km/s'nin {zerinde olmalLdLr.

DUYURU
D{z Vites
D{z vitesli araflarda sabit hLz         
kontrol{n{ falLztLrmadan unce en az 
bir kez fren pedalLna basmalLsLnLz.

3. Kolu aza:L indiriniz (SET- yun{ne), 
ve istenilen hLzda bLrakLnLz.          
Ayarlanan sabit hLz yanacaktLr. AynL 
zamanda gaz pedalLna basmayL da 
bLrakLnLz. Otomatik olarak istedi:iniz 
hLzla ilerlemeye devam edeceksiniz.

Dik bir yokuzta, araf yokuz aza:L 
inerken biraz yavazlayabilir veya 
hLzlanabilir. 

Sabit hLz kontrol{ hLzLnL artLrmak 
ifin:

Aza:Ldaki izlemlerden birini yapLnLz:
Kolu yukarL kaldLrLnLz (YKNELE+) ve 
tutunuz. AracLnLzLn sabit hLzL 10 km/
sa kadar artacaktLr . AracLn hLzL arzu 
etti:iniz seviyeye geldi:inde kolu 
bLrakLnLz.
Kolu yukarL kaldLrLnLz (RES+ yun{ne) 
ve hemen bLrakLnLz. Kol (to RES+) bu 
zekilde her kullanLlLzLnda sabit hLz 
1,0 km/s (1.0 mil/sa) oranLnda 
artacaktLr.

Sabit hLzL azaltmak ifin:

OCDW059157
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Aza:Ldaki izlemlerden birini yapLnLz:
Kolu aza:L indiriniz (SET- yun{ne) 
ve tutunuz. AracLnLzLn sabit hLzL 10 
km/sa (5 mil/sa) kadar azalacaktLr 
. AracLn hLzL arzu etti:iniz seviyeye 
geldi:inde kolu bLrakLnLz.
Kolu aza:L indiriniz (SET- yun{ne) 
ve hemen bLrakLnLz. Kol bu zekilde 
her kullanLlLzLnda sabit hLz 1,0 km/
s oranLnda azalacaktLr..

Sabit hLz kontrol sistemi falLzLr 
durumdayken gefici olarak          
hLzlanma:

Sabit hLz kontrol sistemi falLzLr 
durumdayken gefici olarak            
hLzlanmak istiyorsanLz, gaz pedalLna 
basLnLz. Artan hLz, sabit hLz kontrol 
sisteminin falLzmasLnL                       
engellemeyecek veya ayarlanan 
sabit hLzL de:iztirmeyecektir.

Ayarlanan hLza dunmek ifin:
Aya:LnLzL gaz pedalLndan fekin.

Sabit hLz kontrol{n{ iptal etmek ifin 
aza:Ldakilerden birisini yapLnLz:

Fren pedalLna basLnLz.
D{z vitesli araflarda debriyaj 
pedalLna basLnLz.
Direksiyonda bulunan O d{:mesine 
basLnLz.
AracLn hLzLnL hafLzaya alLnmLz hLzLn 
20 km/s altLna d{z{r{n{z.
AracLn hLzLnL yaklazLk 30 km/s 
altLna d{z{r{n{z.

Bu eylemlerden her biri sabit hLz 
kontrol{ fonksiyonunun falLzmasLnL 
sonlandLracak (gusterge panelindeki 
SET (AYARLA) gusterge lambasL 
sunecek) fakat sistemi tamamen 
devre dLzL bLrakmayacaktLr. Sabit hLz 
kontrol{n{ yeniden kullanmaya  
bazlamak ifin direksiyonda bulunan 
RES/ACC (YKNELE/HIZLAN) d{:mesine 
basLnLz.

YaklazLk 30 km/s'i azan bir hLzla 
hareket halindeyken, belirlenmiz 
olan sabit hLza dunmek ifin:

CRUISE d{:mesi kullanLlmadan sabit 
hLz kontrol hLzL devre dLzL bLrakLldLysa 
ve sistem hala devrede ise, kolu 
yukarL kaldLrdL:LnLzda (RES + yun{ne 
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do:ru) sabit hLz kontrol sisteminin 
hLz de:eri kaldL:L yerden devam 
edecektir.

Araf hLzL 30 km/s'nin altLna inmizse, 
sistem kaydedilmiz olan son hLza 
dunmeyecektir.

Sabit hLz kontrol{n{ devreden 
fLkarmak ifin aza:Ldakilerden          
birisini yapLnLz

CRUISE d{:mesine basLnLz (sabit 
hLz kontrol{ uyarL LzL:L kapanacaktLr ).
Konta:L kapatLnLz.

Bu eylemlerin her ikisi de sabit hLz 
kontrol{ sistemini devreden fLkarLr. 
Sabit hLz kontrol{n{ yeniden        
kullanmaya bazlamak istiyorsanLz, 
bir unceki sayfada "Sabit hLz kontrol{ 
hLzLnL ayarlamak ifin" bazlL:L altLnda 
verilen talimatlarL takip ediniz.

Man{el HLz SLnLrL AsistanL 
(MSLA) (e:er varsa)
Belirli bir hLzLn {zerine fLkmak isteme-
di:inizde hLz limitini ayarlayabilirsiniz.

Ayarlanan hLz limitinin {zerine fLkmanLz 
halinde, araf hLzL belirlenen hLz limitine 
dun{nceye kadar uyarL sistemi falLzLr 
(ayarlanan hLz limiti yanLp suner ve bir 
uyarL sesi duyulur).

DUYURU
Man{el HLz SLnLr AsistanL devredeyken, 
sabit hLz kontrol sistemi devreye 
sokulamaz.

HLz limitini ayarlamak

1. Sistemi falLztLrmak ifin direksiyon 
simidi {zerindeki CRUISE d{:mesine 
iki defa basLnLz.

OCDW059158
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HLz sLnLrL gusterge lambasL               
yanacaktLr.

2. Kolu (SET -) konumuna indiriniz.
3. Kolu yukarL kaldLrLnLz (RES + 

yun{ne) veya aza:L indiriniz (SET- 
yun{ne) ve istenilen hLzda bLrakL-
nLz. Kolu yukarL kaldLrLnLz (RES+ 
yun{ne) veya aza:L indiriniz (SET- 
yun{ne) ve tutunuz. HLz 5 km/s 
aralLklarla artLrLlacak veya          
azaltLlacaktLr.
Kolu yukarL kaldLrLnLz (RES+ 
yun{ne) veya aza:L indiriniz  
(SET- yun{ne) ve hemen bLrakLnLz. 
HLz 1 km/s aralLklarla artLrLlacak 
veya azaltLlacaktLr.
Ayarlanan hLz gusterge panelinde 
gur{nt{lenecektir.

Ayarlanan hLz limiti gusterilecektir.

AyarlanmLz hLz sLnLrL {zerinde s{rmek 
ifin gaz pedalLna sertfe basmalLsLnLz 
(yaklazLk %80), ta ki kick down 
mekanizmasLndan bir klik sesi gelene 
kadar. ArdLndan araf belirlenen hLz 
limitine dun{nceye kadar ayarlanan 
hLz yanLp sunecek ve bir uyarL sesi 
duyulacaktLr.

OCDW059036
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DUYURU
Gaz pedalLna %50 den az basmak, 
aracLn ayarlanmLz hLz sLnLrLnL        
gefmesine engeller fakat araf 
hLzLnLn sLnLrlar ifinde kalmasLnL 
sa:lar.
Normal durumda gaz pedalLnLn 
tamamen basLldL:L durumlarda 
kickdown mekanizmasLndan bir tLk 
sesi gelir.

Man{el HLz SLnLrL AsistanLnL devreden 
fLkarmak ifin aza:Ldakilerden          
birisini yapLnLz:

Sabit hLz d{:mesine basLnLz.
Konta:L kapatLnLz.

Bir kez cancel O (Kptal) d{:mesine 
basmanLz halinde, ayarlanan hLz limiti 
iptal edilecektir ancak sistem devre 
dLzL bLrakLlmayacaktLr. HLz limitini          
sLfLrlamak isterseniz, kolu (RES+) 
konumuna kaldLrLnLz veya aza:Lya (SET-) 
konumuna istedi:iniz hLza indiriniz.

KKAZ
Man{el HLz SLnLrL AsistanL sisteminde 
bir sorun varsa ---  gustergesi  
yanacaktLr.
Bu durumda, sistemi profesyonel bir 
atulyede kontrol ettiriniz.
Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini        
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

OCDW059158
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AkLllL HLz SLnLrL AsistanL (ISLA) 
(e:er varsa)

ISLA hLz limiti bilgisini, mevcut yol 
kLsLtlamasLnLn sollanmasL ve gusterge 
paneli ve navigasyon {zerindeki 
zartlL detatlarL gur{nt{ler.

ISLA un camLn {st kLsmLna takLlan un 
gur{z kamerasLyla trafik izaretlerini 
tespit eder .

ISLA da hLz limiti bilgisini gur{nt{lemek 
ifin araf ve navigasyon bilgisini        
kullanLr.

UYARI
AkLllL HLz SLnLrL AsistanL (ISLA) 
sadece bir yardLmcLdLr ve her 
zaman hLz sLnLrlarLnL ve gefiz  
kLsLtlamalarLnL do:ru zekilde         
gusteremeyebilir.
Kzin verilen en y{ksek hLzL azmama 
sorumlulu:u her zaman s{r{c{ye 
aittir.
Aksesuar ve etiket kullanmayLn. 
Un camL, uzellikle de dikiz aynasLnL 
renklendirmeyin. 
ISLA hLz limiti bilgisini gur{nt{lemek 
ifin kamera yardLmLyla trafik        
izaretlerini tespit eder.
Bu y{zden ISLA trafik izaretlerini 
denetmekte zorlanLrsa d{zg{n bir 
zekilde falLzmaz.
Daha fazla bilgi ifin      "S[R[C[ 
DKKKATK" sayfa: 6-106 bakLnLz.
Kamera sensur{n{ sudan uzak 
tutmak ifin azami dikkat gusteriniz.
Kamera parfalarLnL ayLrmayLn, 
parfalar {zerine bir darbe          
uygulamayLn.
Gusterge panelinin {zerine LzL:L 
yansLtan nesneler (urn. beyaz 
ka:Lt, ayna) koymayLnLz. Herhangi 
bir LzLk yansLmasL ISLA nLn           
arLzalanmasLna neden olabilir.
Sistem, t{m {lkelerde mevcut 
de:ildir.
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DUYURU
Bu durumda, sistemi profesyonel bir 
atulyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini ziyaret  
etmenizi tavsiye eder. 

 Un cam de:iztirildi:inde.
Un gur{z kamerasL ya da ilgili  
parfalarL tamir edildi:inde ya da 
kaldLrLldL:Lnda.

AkLllL HLz SLnLrL YardLmLnL etkinlez-
tirme/devre dLzL bLrakma

S{r{c{ ISLA yL KullanLcL AyarlarL → 
S{r{c{ YardLmL → AkLllL HLz Limit 
YardLmL  sefeneklerini seferek 
aktive edebilir.
ISLA aktifleztirildi:inde, gusterge 
panelinde aracLnLz ilgili trafik izaret-
lerinin yanLndan gefti:inde hLz limiti 
bilgisini ve sollanacak kLsLtlamalarL 
gustermek ifin semboller belirir.
ISLA navigasyon ayarlarLndan 
aktive edildi:inde, yukarLdaki bilgi 
ve kLsLtlamalar aynL zamanda 
navigasyondada gusterilir.
Kontak anahtarL ON konumuna 
getirildikten hemen sonra ISLA 
unceki hLz limiti bilgisini gur{nt{ler.

AynL yol ifin farklL hLz llimiti bilgisi 
bulabilirsiniz. Gur{nt{lenen bilgi 
s{r{z durumuna ba:lLdLr. F{nk{ ek 
tabelalar bulunan trafik tabelalarL 
(urn, ya:murlu, ok ) da tespit 
edilmiztir ve aracLn if bilgileriyle 
(urn. silecek falLzmasL, dun{z        
sinyali ) karzLlaztLrLlLr.

Kzleyiz
AracLnLzla ilgili bir trafik tabelasL 
gefildiyse, sistem hLz sLnLrL ve gefiz 
kLsLtlamalarL bilgisini s{r{c{ye 
gusterir.
S{r{c{ konta:L aftL:Lnda, sistem 
kaydedilmiz hLz sLnLrL bilgilerini 
kontak kapanmadan unce gusterir.
Bazen aynL yolda farklL hLz sLnLrlarL 
gur{nt{lenir. Gur{nt{lenen bilgi 
duruma ba:lLdLr. F{nk{ ek tabelalar 
bulunan trafik tabelalarL (urn,  
ya:murlu, ok ) da tespit edilmiztir 
ve aracLn if bilgileriyle (urn. silecek 
falLzmasL, dun{z sinyali )         
karzLlaztLrLlLr.
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Sistem hLz sLnLrL bilgilerini aza:Ldaki 
durumlarda gur{n{r hLz sLnLrL 
tabelalarL olmadan g{ncelleyebilir.
- S{r{z yun{n{z{ sa:a veya sola 

veya u dun{z{ ile de:iztirdi:inizde.
- Yol tipi de:izti:inde. (urn.          

otobandan kLr yoluna )
- Bir zehir veya kuye girdi:inizde 

veya fLktL:LnLzda.

DUYURU
Gusterge panelinde hLz limiti bilgisi 
navigasyondakiyle farklLlLk gustere-
bilir. Bu durumda, navigasyondan hLz 
birimi ayarlarLnL kontrol edin.

Ekran

Ana gusterge paneli

Ana gusterge paneli sadece hifbir 
izaret ya da hLz limiti izareti  
olmadL:Lnda gur{nt{lenir.

ISLA gusterge paneli

ISLa gusterge paneli sadece hifbir 
izaret ya da hLz limiti izareti  
olmadL:Lnda de:il, aynL zamanda 
belirli kozullar ifin belirli hLz 
limitleri oldu:unda gur{nt{lenir.

G{venilir hLz sLnLrL bilgisi yok

Gusterge panelinde ve navigas-
yonda, ISLA ilgili hifbir hLz limiti 
bilgisi bulamadL:Lndabu bu              
sembol gusterilir.OCDW059163
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Gusterge panelinde ve navigas-
yonda, ISLA ilgili hifbir sollama  
izareti bulamadL:Lnda bu bu sembol 
gusterilir.

HLz sLnLrL kLsLtlamasL sonu  tabelasL 
gefildikten sonra ISLA s{r{c{ye 
bundan sonraki olasL hLz sLnLrL bilgisi 
hakkLnda navigasyondan bilgi 
verir.

SLnLrsLz hLz (sadece Almanyada)

KLsLtlama yok  sembol{ Almanya 
gibi yollarLna hLz limiti uygulamayan 
yerlerde gusterge panelinde 
gur{nt{lenir. Araf bazka bir hLz 
limiti izaretiyle karzLlazLncaya 
kadar bu sembol gur{nt{lenir.

UyarL mesajL

UyarL mesajL kamera bazL nesnelerle 
kapandL:Lnda ortaya fLkar. ISLA bu 
u:eler kaldLrLlLncaya kadar falLzmaz.

 Kamera gur{z alanLnLn etrafLndaki 
camL kontrol edin.

KameranLn gur{z alanL temizlendik-
ten sonra bile sistem normal zekilde 
falLzmazsa, sistemin profesyonel bir 
atulye tarafLndan kontrol edilmesini 
tavsiye ederiz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi  
tavsiye eder.

ISLA yL kontrol edin.

ISLA d{zg{n bir zekilde falLzmadL:Lnda 
bu uyarL mesajL birkaf saniye  
gur{nt{lenir. Mesaj kaybolduktan 
sonra ana uyarL lambasL yanacaktLr.

Gefiz bilgisi yok

HLz sLnLrL sonu

OCDW049478
OCDW049477
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Bu durumda, sistemi profesyonel bir 
atulyede kontrol ettiriniz.

Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

ISLA aza:Ldaki durumlarda d{zg{n 
falLzmayabilir ya da do:ru bilgi        
vermeyebilir.

Trafik izaretleri kut{ oldu:unda
Trafik izareti keskin bir virajda 
bulunuyorsa.
Trafik izareti yanlLz bir zekilde 
konumlandLrLlmLzsa (urn. Ters  
fevrilmizse, bir nesne tarafLndan 
bloke edilmizse ve zarar gurm{zse).
Bazka bir araf tarfik izaretini 
engelledi:inde.
Trafik izaretinin LED lambasL        
kLrLlmLzsa.
Trafik tabelalarLnLn etrafLnda        
parlak LzLklar varsa.
E:er yol izaretleri standart         
olanlara karzLlLk gelmiyorsa vb.

DLz kozullarLn dahil olmasL
AracLnLz hemen bazka bir aracLndan 
arkasLndan s{r{yorsa,
HLz etiketi yapLztLrLlmLz bir otob{s 
ya da kamyon aracLnLzLn yanLndan 
gefiyorsa.
AracLnLz navigasyon sistemi          
tarafLndan kapsama alanL ifine 
alLnmayan bir bulgede s{r{z  
yapLyorsa,
Navigasyon arLzasL olmasL durumunda:
Navigasyonunuz g{ncellenmediyse.
Navigasyonunuz g{ncellendiyse.
GPS sisteminde bir sorun varsa.
Navigasyon sistemine kaydedilen 
{st hLz limitleri yanlLzsa.
KameranLn yanlLz tanLmalamasLndan 
kaynaklanan bir yanlLzl sonucunda.
Araf teslimatLndan hemen sonra 
kamera kalibrasyonu yapLldL:Lnda 
vb.

Un gur{z alanLnLn zayLf olmasL
Ya:mur, kar ve sislenme gibi kut{ 
hava kozullarLnda.
KameranLn takLldL:L yer un kame-
rada kir ya da buzlanma varsa. 
Kamera lensi fLkartma, ka:Lt,       
yaprak gibi cisimler ile kapatLlmLzsa.
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S[R[C[ DKKKATK

Sistem s{r{c{y{ desteklemeyece:i 
ve d{zg{n falLzamayaca:L ifin s{r{-
c{n{n aza:Ldaki durumlarda dikkatli 
olmasL gerekir.

KarartLlmLz camlar ifin gefici de olsa 
kamerayL sukmeyiniz veya un cama 
herhangi bir fLkartma ve aksesuar 
takmayLnLz. Bir kamerayL suk{p 
tekrar takarsanLz, profesyonel bir 
atulye tarafLndan kalibrasyona ihti-
yaf duyaca:L ifin sistemin kontrol 
edilmesini sa:layLn. Kia, yetkili bir 
Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.
Gusterge panelinin {zerine LzL:L 
yansLtan nesneler (urn. beyaz 
ka:Lt, ayna) koymayLnLz. Herhangi 
bir LzLk yansLmasL ISLA nLn             
arLzalanmasLna neden olabilir.
Kamera sensur{n{ sudan uzak 
tutmak ifin azami dikkat gusteriniz.
Kamera parfalarLnL ayLrmayLn, 
parfalar {zerine bir darbe          
uygulamayLn.
ISLA s{r{c{ye sadece bir           
yardLmcLdLr. S{r{c{ aracLn izleyizi 
hususunda fok dikkatli olmalLdLr.
S{r{c{, geferli trafik kurallarLnL ve 
d{zenlemelerini takip ederek daima 
g{venli s{r{z sorumlulu:unu        
{stlenir.

Belirli kozullara gure belirli hLz sLnLrL 
izaretleri ifin sistem yalnLzca bir 
rumorkun hLz sLnLrL izaretini veya kar 
ve ya:mur gibi bazL durumlarL         
algLlar. ISLA tarafLndan tespit edilen 
nesneler sadece kelime izaretleri 
de:ildir.
Navigasyon sistemindeki bilgi 
yanlLzlL:Lndan kaynaklanan belirli 
kozullar ifin belirli hLz limiti izaretleri 
d{zg{n bir zekilde gur{nt{lenmez.
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AkLllL Sabit HLz Kontrol{ (Dur & 
Kalk sistemi ile SCC) (e:er 
varsa)
AkLllL sabit hLz kontrol sistemi, gaz veya 
fren pedalLna basmadan aracL sabit hLzda 
gitmesi ifin programlamanLza ve undeki 
aracL tespit ederek mesafeyi           
ayarlamanLza olanak tanLr.

1. Cruise (Sabit HLz) gustergesi
2. HLz limitini ayarlama
3. Araflar arasL mesafe ayarL

UYARI
G{venli:iniz ifin, akLllL hLz kontrol     
sistemini kullanmadan unce kullanLm 
kLlavuzunu okuyunuz.

DUYURU
Sabit hLz kontrol{n{ devreye sokmak 
ifin, konta:L aftLktan sonra ya da 
motoru falLztLrdLktan sonra en az bir 
kez fren pedalLna basLnLz. Bu sabit 
hLz kontrol{n{n unemli bir unsuru 
olan fren svicinin uygun durumda 
olup olmadL:LnL kontrol etmek ifindir.

UYARI
AkLllL sabit hLz kontrol{ uzelli:i afLk 
bLrakLlLrsa, (kontrol paneli {zerindeki 
sabit hLz gusterge lambasL yanar) 
akLllL hLz kontrol{ iste:iniz dLzLnda 
devreye girebilir. KullanmadL:LnLz 
zamanlarda akLllL sabit hLz kontrol 
sistemini (Sabit hLz gusterge lambasL 
sun{k olmalL) kapalL konumda 
tutunuz.
Sabit HLz Kontrol{ sistemini 
sadece iyi havalarda, otobanda 
yolculuk yaparken kullanLnLz. 
AkLllL hLz kontrol sistemini, aracL 
sabit hLzda kullanmak g{venli 
olmadL:Lnda kullanmayLn. Urne:in;
- Otoyol de:iztirme ve gizeler
- Belirli felik konstr{ksiyon ile 

fevrilmiz yollar (yol yapLmL, felik 
t{nel, vb.)

- Park yeri
- Yoldaki korkuluklarLn yanLndaki 

zeritler
- Ya:mur, kar veya buzla kaplL 

kaygan yollar
- Sert virajlL yollar
- Dik tepeler

OBD058023
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- R{zgarlL yollar
- Arazide s{r{z
- Knzaat halindeki yollar
- TLrtLklL zerit (hLz kesici)
- AracLn un ve arka seviyesi        

fabrikadan de:iztirildi:inde 
algLlama kabiliyeti azalLr.

- A:Lr trafikte s{r{z yaparken 
veya a:Lr trafik kozullarL sabit 
hLzda s{r{z yapmayL zor         
kLldL:Lnda.

- Ya:murlu, buzlu, karla kaplL  
yollarda s{r{z yaparken.

- KLsLtlL gur{z alanL ile s{r{z 
yaparken (sis, kar, ya:mur, fLrtLna 
gibi kut{ havalardan dolayL)

Sabit hLz kontrol{ uzelli:ini kulla-
nLrken daima s{r{z kozullarLna 
dikkat ediniz.
AkLllL sabit hLz kontrol sistemi, 
g{venli s{r{z{n yerine gefmez. 
HLzL ve undeki araca olan mesafeyi 
kontrol etmek s{r{c{n{n             
sorumlulu:undadLr.
AracLnLzla SCC kullanarak yokuz 
aza:L inerken dikkatli olunuz.
SLnLrlL gur{z (ya:mur, kar, sis vb.)
Herhangi bir hasar meydana gel-
memesi ifin, araf fekilirken sabit 
hLz fonksiyonu kullanLlmamalLdLr.
Araf hLzLnLzL daima {lkenizin hLz 
limiti altLndaki bir de:ere ayarlayLnLz.

Beklenmedik durumlar olasL kazalara 
sebebiyet verebilir. AkLllL sabit hLz 
kontrol sistemi falLzLyorken bile yol 
kozullarLna ve s{r{z{n{ze dikkat 
edin.

HLz ayarL

Sabit hLz kontrol{ hLzLnL ayarlamak 
ifin:

1. Sistemi falLztLrmak ifin CRUISE 
d{:mesine basLn.
Kontrol paneli {zerindeki CRUISE 
(SABKT HIZ) gustergesi lambasL 
yanacaktLr.

2. Kstedi:iniz hLz seviyesine gelene 
kadar gaza basLnLz.
AkLllL sabit hLz kontrol uzelli:inin 
hLzL aza:Ldaki zekilde ayarlanabilir.

10 km/h (5mph) ~ 180 km/h 
(110 mph): un{nde bir araf 
olmadL:Lnda
0 km/h (0 mph) ~ 180 km/h 
(110 mph): un{nde bir araf 
olmadL:Lnda

OCDW059158
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3. Kolu aza:L indiriniz (SET- yun{ne), 
ve istenilen hLzda bLrakLnLz.
LCD ekran {zerinde ayarlanan hLz 
ve araflar arasL mesafe de:erleri 
gusterilecektir.

4. Gaz pedalLnL bLrakLnLz.
Otomatik olarak istedi:iniz hLzla 
ilerlemeye devam edeceksiniz.

E:er un{n{zde bir araf varsa, 
undeki araf ile mesafeyi korumak 
ifin hLz d{z{r{lebilir.

Dik bir yokuzta, araf yokuz aza:L 
inerken biraz yavazlayabilir veya 
hLzlanabilir. 

Araf hLzL yokuz fLkarken d{zer ve 
yokuz inerken artar.

Unde bir araf varken ve araf hLzLnLz 
0~30 kmsa iken hLz 30 km/s'ye 
ayarlanLr.

AynL zamanda unde bir araf yokken 
ve araf hLzLnLz 10~30 km/s iken hLz 
30 km/s'ye ayarlanLr.

Sabit hLz kontrol{ hLzLnL artLrmak 
ifin:

Aza:Ldaki izlemlerden birini yapLnLz:
Kolu yukarL kaldLrLnLz 
(RES+yun{ne) ve tutunuz.
AracLnLzLn sabit hLzL 10 km/sa (5 
mil/sa) kadar artacaktLr. AracLn 
hLzL arzu etti:iniz seviyeye        
geldi:inde kolu bLrakLnLz.
Kolu yukarL kaldLrLnLz (RES+ 
yun{ne) ve hemen bLrakLnLz.
Kol (to RES+) bu zekilde her           
kullanLlLzLnda sabit hLz 1,0 km/s 
(1.0 mil/sa) oranLnda artacaktLr.
HLzL 180 km/saat (110 mil/sa)  
olarak ayarlayabilirsiniz.

KKAZ
Kolu kullanmadan unce s{r{z          
kozullarLnL kontrol ediniz. Kolu yukarL 
itti:inizde ve tuttu:unuzda, s{r{z 
hLzL hLzla artar.

OCDW059157
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Sabit hLz kontrol{ hLzLnL d{z{rmek 
ifin:

Aza:Ldaki izlemlerden birini yapLnLz:
Kolu aza:L indiriniz (SET- yun{ne) 
ve tutunuz.
AracLnLzLn sabit hLzL 10 km/sa (5 
mil/sa) kadar azalacaktLr. AracLn 
hLzL arzu etti:iniz seviyeye            
geldi:inde kolu bLrakLnLz.
Kolu aza:L indiriniz (SET- yun{ne) 
ve hemen bLrakLnLz.
Kol bu zekilde her kullanLlLzLnda 
sabit hLz 1,0 km/s oranLnda           
azalacaktLr.
HLzL 30 km/saat (20 mil/sa) olarak 
ayarlayabilirsiniz.

Sabit hLz kontrol sistemi falLzLr 
durumdayken gefici olarak             
hLzlanma:

Sabit hLz kontrol sistemi falLzLr 
durumdayken gefici olarak hLzlanmak 
istiyorsanLz, gaz pedalLna basLnLz. 
Artan hLz, sabit hLz kontrol sisteminin 
falLzmasLnL engellemeyecek veya 
ayarlanan sabit hLzL de:iztirmeyecektir.

Ayarlanan hLza dunmek ifin:
Aya:LnLzL gazdan fekin.
E:er artan hLzda SET- yun{nde 
d{:meye basarsanLz, artan sabit 
hLz yeniden ayarlanacaktLr.

DUYURU
HLzLnLzL gefici olarak arttLrLrken       
dikkatli olun, f{nk{ un{n{zde araf 
olsa dahi hLz otomatik olarak kontrol 
edilmeyecektir.

AkLllL Sabit HLz kontrol sistemi          
aza:Ldakiler yapLldL:Lnda gefici         
olarak iptal edilecektir :

OCDW059157
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El ile iptal edildi:inde

AkLllL Sabit HLz Kontrol Sistemi, fren 
pedalLna basLldL:Lnda veya CANCEL 
(KPTAL) d{:mesine basLldL:Lnda gefici 
olarak iptal edilir. Araf dururken, aynL 
anda fren pedalLna ve CANCEL (iptal) 
d{:mesine basLnLz. Gusterge ekra-
nLnda hLz ve araflar arasL mesafe 
gur{nt{lenir ve CRUISE gustergesi 
s{rekli olarak yanar.

yu durumlarda otomatik olarak 
iptal edilir

S{r{c{ kapLsL afLk oldu:unda
Vites kolu, N (Boz), R (Geri) veya P 
(Park) konumunda oldu:unda.
EPB (Elektronik park freni) devrede 
oldu:unda.
Araf hLzL 190 km/saat'in (120 mil/
saat) {zerindeyse.
ESC, ABS veya TCS falLzLr 
konumda oldu:unda.
ESC kapatLldL:Lnda.
Sensur veya kapak kirli oldu:unda 
veya yabancL bir madde ile           
tLkandL:Lnda.
Gaz pedalLna uzun s{re basLldL:Lnda
Motor devri tehlikeli bir aralLktaysa.
SCC sistemi arLzalandLysa.
ISG modu etkinleztirilirken.
Un FarpLzma Engelleme AsistanL 
ifin frenleme kontrol{               
falLztLrLldL:Lnda
Araf 5 dakikadan uzun s{re        
durdu:unda.
Araf uzun bir s{re dur kalk         
yaptL:Lnda.

S{r{c{, ileride bazka bir araf 
olmadan AkLllL Sabit HLz Kontrol 
Sistemi tarafLndan araf durdurul-
duktan sonra afma/kapama d{:-
mesine yukarL(RES+)/ aza:L           
(SET-)/ do:ru basarak s{r{ze 
bazlar.
El freni kilitlendi:inde.
Motorda bazL sorunlar oldu:unda.

Bu eylemlerin tamamL sabit hLz 
kontrol{ sistemini devreden fLkarLr. 
LCD ekran {zerinde yanan hLz ve 
araflar arasL mesafe de:erleri sune-
cektir. AkLllL sabit hLz kontrol sisteminin 
otomatik olarak devre dLzL bLrakLldL:L 
durumlarda, akLllL sabit hLz kontrol      
sistemi, RES + veya SET tuzlarLna 
basLlsa da falLzmaya kaldL:L yerden 
devam etmeyecektir.

AkLllL Sabit HLz Kontrol sisteminin 
araf durdu:unda otomatik olarak 
iptal edildi:i durumlarda, EPB aktive 
olacak ve el freni kilitlenecektir.

KKAZ
E:er AkLllL Sabit HLz Kontrol sistemi 
yukarLda bahsedilen nedenler 
dLzLnda devre dLzL kaldLysa, yetkili bir 
teknik serviste sisteminizi kontrol 
ettirmenizi uneririz. Kia, yetkili bir 
Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.
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KKAZ
E:er sistem otomatik olarak devre 
dLzL bLrakLldLysa, uyarL sesi falacak ve 
bir mesaj bir kaf saniye ekranda 
guz{kecektir.
Araf hLzLnL, s{r{z ve yol zartlarLna 
gure gaz veya fren pedalLna basarak 
ayarlamalLsLnLz.
Yol zartlarLnL her zaman kontrol       
ediniz. YalnLzca uyarL sesine              
g{venmeyiniz.

Sabit hLz kontrol{ hLzLnL ayarlamaya 
devam etmek ifin:

CRUISE d{:mesi kullanLlmadan sabit 
hLz kontrol hLzL devre dLzL bLrakLldLysa 
ve sistem hala devrede ise, kolu 
yukarL kaldLrdL:LnLzda (RES + yun{ne 
do:ru) sabit hLz kontrol sisteminin 
hLz de:eri kaldL:L yerden devam 
edecektir.

E:er kolu yukarL kaldLrLrsanLz (RES+ 
yun{ne), hLz daha unce ayarlanmLz 
olan hLz de:erine gelecektir. Ancak, 
araf hLzL 10 km/s den aza:Lya 
d{zerse, aracLnLzLn un{nde bir araf 
oldu:unda sabit hLzLna geri dunecektir.

DUYURU
Bir kaza riskini azaltmak ifin, RES+ 
kolunu kullanarak akLllL sabit hLz 
kontrol{n{ yeniden etkinleztirirken 
yol zartlarLnLn, akLllL sabit hLz kontrol 
sisteminin g{venli bir zekilde falLz-
masLna izin verdi:inden emin olunuz.

OJF058397L
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Sabit hLz kontrol{n{ kapatmak ifin

CRUISE tuzuna basLnLz. (kontrol 
paneli {zerindeki CRUISE            
gustergesi lambasL sunecektir).
AkLllL Sabit HLz Kontrol Sistemine 
ihtiyaf duyulmadL:Lnda, [CRUISE] 
d{:mesine basLn ve sistemi devre 
dLzL bLrakLn.

DUYURU
Aza:Ldaki gibi CRUISE d{:mesine her 
basLldL:Lnda mod de:izecektir.

Araflar arasL mesafe ayarL

Araflar arasL mesafeyi ayarlamak 
ifin :

Bu uzellik, gaz veya fren pedalLna 
basmadan, un{n{zdeki araf ile 
makul bir mesafeyi korumanLz ifin 
aracLnLzL programlamanLza izin verir.

Araflar arasL mesafe, akLllL sabit hLz 
kontrol sistemi afLk konumda          
oldu:unda otomatik olarak devreye 
girecektir.

Yol zartlarLna ve araf hLzLna gure 
uygun mesafeyi sefin.

Tuza her basLldL:Lnda, araflar arasL 
mesafe aza:Ldaki zekilde de:izecektir.

OCDW059158
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Urne:in, e:er 90 km/sa (56 mil/sa) 
hLzda s{r{yorsanLz, mesafe             
aza:Ldaki gibi olacaktLr;

Mesafe 4 yaklazLk 52.5 m
Mesafe 3 yaklazLk 40 m
Mesafe 2 yaklazLk 32.5 m
Mesafe 1 yaklazLk 25 m

DUYURU
Motor falLztLrLldLktan sonra sistem 
ilk kez kullanLldL:Lnda her zaman en 
son kaydedilen mesafe ayarL geferlidir.

Un{ndeki zerit boz ise, araf      
ayarlanan hLz de:erini koruyacaktLr.
Bulunulan zeritte aracLn un{nde 
bazka bir araf varsa, araf sefilen 
mesafeyi korumak ifin yavazlayacak 
veya hLzlanacaktLr. ( LCD ekranda 
aracLnLzLn un{nde bir araf, yalnLzca 
un{n{zde gerfekten bir araf 
oldu:unda guz{kecektir. )
E:er un{n{zdeki araf hLzlanLrsa, 
aracLnLz hLzL sefilen hLza getirecek 
ve sabit hLzda yolculu:a devam 
edecektir.

OCD058073

OCD058075
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AracLn hLzlanmasLndan ya da 
yavazlamasLndan dolayL undeki 
araca olan mesafenin de:izmesi, 
LCD ekrandaki mesafeyi de  
de:iztirebilir.

UYARI

AkLllL Sabit HLz Kontrol sistemini      
kullanLrken:

Undeki araf ile sefilen mesafeyi 
korumak zor ise, uyarL sesi falacak 
ve uyarL mesajL gur{nt{lenecek ve 
uyarL sesi falacaktLr.
UyarL sinyali duyuldu:unda ve 
uyarL mesajL gur{ld{:{nde,       
un{n{zdeki yolun durumuna ve 
s{r{z zartlarLna gure gaz veya 
fren pedalLna basarak araf hLzLnL 
ayarlayLn.
UyarL sinyali ve uyarL mesajL        
devreye girmese bile, tehlikeli 
durumlarLn oluzmasLnL engellemek 
ifin s{r{z kozullarLna her zaman 
dikkat edin.

AracLn m{zik sistemi sesinin fok 
fazla afLlmasL sistem uyarL seslerinin 
duyulmasLna engel olabilir.

KKAZ

Undeki aracLn hLzL (30 km /saatten 
az ise) yan zeritte guz{kmez hale 
gelirse, uyarL sinyali falacak ve bir 
mesaj guz{kecektir. Un{n{zdeki 
yolun ve s{r{z zartlarLna gure fren 
pedalLna basarak un{n{ze aniden 
fLkabilecek araf veya objeler ifin 
hLzLnLzL ayarlayLn.

OCD058069
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Trafik durumunda

HLzlanmak ifin d{:meyi veya pedalL 
kullanLn

Trafikte, un{n{zdeki araf durursa, 
sizin aracLnLz da duracaktLr. Yine, 
e:er un{n{zdeki araf hareket 
etmeye bazlarsa, sizin aracLnLz da 
hareket etmeye bazlayacaktLr. 
Ancak, e:er araf 3 saniyeden 
uzun s{re durursa, s{rmeye      
bazlamak ifin gaz pedalLna basmalL 
veya kolu (RES+) yun{nde hareket 
ettirmelisiniz.
 E:er Auto Hold ve akLllL sabit hLz 
kontrol{ falLzLyorken akLllL hLz 
kontrol d{:mesine (RES+ or SET-) 
basarsanLz, gaz pedalLnLn falLzma-
sLndan ba:LmsLz olarak Auto Hold 
devre dLzL kalacak ve araf hareket 
etmeye bazlayacaktLr. AUTO HOLD 
gustergesi yezilden beyaza duner. 
(Elektronik Park Freni (EPB)      
mevcutsa)

Undeki arafla olan mesafeyi tespit 
etmek ifin kullanLlan radar.

Undeki arafla olan mesafeyi tespit 
eden sensur.

E:er sensur kir veya bazka bir 
yabancL madde ile kaplLysa, araflar 
arasL mesafe kontrol{ d{zg{n          
falLzmayabilir.

Sensur{n un{ndeki alanL her zaman 
temiz tutun.

OJF058402L

OCDW059008
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Radar kontrol mesajL.

Tip A

Tip B

E:er radar veya kapa:L kirliyse veya 
kar gibi yabancL bir maddeyle kaplLysa, 
bu mesaj guz{kecektir ve bir s{re 
sonra kaybolur.

Bu gibi bir durumda, sistem gefici 
olarak falLzmayabilir, ancak AkLllL 
Sabit HLz Kontrol Sisteminde bir hata 
mesajL guz{kmeyecektir. Yumuzak bir 
bez kullanarak radarL veya kapa:LnL 
temizleyin ve normal falLzacaktLr.

RadarLn un{ tamamen kapanmLzsa, 
veya motoru falLztLrdLktan sonra 
hifbir nesne tespit edilemezse (ur. 
afLk bir mekanda), AkLllL Sabit HLz 
Kontrol sistemi devreye d{zg{n bir 
zekilde girmeyebilir.

SCC (AkLllL Sabit HLz Kontrol) arLza 
mesajL

Tip A

Tip B

Bu mesah AkLllL Sabit HLz Kontrol{ 
d{zg{n bir zekilde falLzmadL:Lnda 
gur{nt{lenecektir.

OJF058403L

OJF058404L

OJF058405L

OJF058406L
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Bu durumda, sistemi profesyonel bir 
atulyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye eder.

KKAZ
Sensur{n etrafLna herhangi bir 
aksesuar takmayLnLz ve tamponu 
kendi bazLnLza de:iztirmeyiniz. Bu 
durum, sensur performansLnL 
etkileyebilir.
Sensur ve tamponu her zaman 
temiz tutun.
Sensor kapa:Lna hasar gelmesini 
engellemek ifin, arabayL yumuzak 
bir bez ile yLkayLnLz.
Sensur veya sensur alanLnL sert bir 
darbe ile zedelemeyiniz. E:er       
sensur hafiffe kapanLrsa, panelden 
herhangi bir uyarL veya gusterge 
olmaksLzLn AkLllL Sabit HLz Kontrol 
sistemi do:ru olarak falLzmayacaktLr. 
Bu durumda, sistemi profesyonel 
bir atulyede kontrol ettiriniz.
Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye eder.
AracLnLzda yalnLzca orijinal Kia 
sensur kapa:L kullanLn. Sensur 
kapa:LnLn {zerini hifbir boya ile 
boyamayLn.

AkLllL sabit hLz kontrol{                    
hassasiyetini ayarlama

Undeki aracL takip ederken belirlenmiz 
olan mesafenin korunmasL ifin araf 
hLzLnLn hassasiyeti ayarlanabilir.  
KullanLcL AyarlarL Modunu (S{r{z 
YardLmL) afLn ve SCC Tepkisi sefene:ini 
sefin. Aza:Ldaki {f azamadan birini 
tercih edebilirsiniz.

Fast (HLzlL):
Undeki aracL takip ederken belirlenen 
mesafeyi korumak ifin aracLn hLzL 
normal hLzLndan daha hLzlL.
Normal:
Undeki aracL takip ederken belirlenen 
mesafeyi korumak ifin aracLn hLzL 
normal.
Slow (Yavaz):
Undeki aracL takip ederken belirlenen 
mesafeyi korumak ifin aracLn hLzL 
normal hLzLndan daha yavaz.

DUYURU
Son sefilen mod sistemde kalLr.
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Sabit hLz kontrol moduna gefmek 
ifin :

S{r{c{, aza:Ldakileri yaparak yalnLzca 
sabit hLz kontrol modunu kullanmayL 
sefebilir (hLz kontrol uzelli:i) :
1. AkLllL sabit hLz kontrol sistemini 

afLn (sabit hLz kontrol gusterge 
LzL:L yanacaktLr ancak sistem  
devreye girmeyecektir).

2. Araflar arasL mesafe tuzunu 2 
saniyeden uzun basLlL tutun.

3. AkLllL Sabit HLz Kontrol modu  ve 
Sabit HLz Kontrol  modu arasLndan 
sefim yapLn.

Sistem CRUISE d{zmesine basLlarak 
iptal edildi:inde veya CRUISE d{:mesi 
motor falLztLrLldLktan sonra             

kullanLldL:Lnda, AkLllL Sabit HLz         
Kontrol modu afLlacaktLr.

UYARI
Sabit hLz kontrol modunu kullanLrken, 
sistem di:er araflara gure yavazlamak 
ifin otomatik olarak fren yapmayaca:L 
ifin, di:er araflarla aradaki mesafeye 
manuel olarak ayarlamalLsLnLz.

Sistem kLsLtlamalarL

Yol ve trafik zartlarLna ba:lL olarak, 
AkLllL Sabit HLz Kontrol sistemini 
araflar arasLndaki mesafeyi algLlama 
yetene:inde kLsLtlamalar olabilir.

Virajlarda

Virajlarda, akLllL sabit hLz kontrol 
sistem, zeridinizde hareket eden 
aracL algLlamayabilir ve aracLnLz 
ayarlanan hLz de:erine hLzlanabilir. 
Di:er yandan, undeki araf aniden 
algLlandL:Lnda araf hLzL aniden 
d{zebilir. 

OJF058400L

OJF058399L
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Virajlarda uygun hLzL sefin ve       
aracLnLzLn hLzLnL yol ve s{r{z          
zartlarLna gure gaz veya fren 
pedalLna basarak ayarlayLn.

AracLnLzLn hLzL, size yakLn zeritteki 
araftan dolayL d{z{r{lebilir. Araf 
hLzLnL, s{r{z ve yol zartlarLna gure 
gaz veya fren pedalLna basarak 
ayarlayLnLz. Gaz pedalLna basLn ve 
uygun hLzL sefin. Yol zartlarLnLn 
AkLllL Sabit HLz Kontrol sisteminin 
g{venli bir zekilde falLzmasLna izin 
verdi:inden emin olunuz.

Yokuzlarda

Aza:L veya yukarL yokuzlu yollarda 
s{rerken, AkLllL Sabit HLz Kontrol 
Sistemi zeridinizde hareket eden 
aracL algLlamayabilir ve aracLnLzLn 
ayarlanan hLz de:erine hLzlanmasLna 
neden olabilir. Di:er yandan, 
undeki araf aniden algLlandL:Lnda 
araf hLzL aniden d{zebilir. 
Virajlarda uygun hLzL sefin ve      
aracLnLzLn hLzLnL yol ve s{r{z        
zartlarLna gure gaz veya fren 
pedalLna basarak ayarlayLn.

OCDW059134

OCDW059125
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yerit de:iztirme

Yan zeritten sizin zeridinize gefen 
bir araf, sensur{n algLlama menziline 
girmeden algLlanmayabilir. 
Bir araf aniden un{n{ze fLktL:Lnda 
sensur bunu algLlamayabilir. Her 
zaman trafik, yol ve s{r{z         
zartlarLna dikkat edin.
E:er zeridinize gefen araf, sizin 
aracLnLzdan yavaz seyir ediyorsa, 
hLzLnLz undeki araf ile mesafeyi 
korumak ifin d{zebilir.
E:er zeridiniz gefen araf sizin 
aracLnLzdan hLzlL seyir ediyorsa, 
aracLnLz ayarlanan hLz de:erine 
hLzlanacaktLr.

Un{n{zdeki araf gur{nmedi:inde, 
aracLnLz hLzlanabilir.
Un{n{zdeki aracLn algLlanmadL:L 
ile ilgili uyarLldL:LnLzda, dikkatli 
s{r{n{z.

Araf tanLma

Sizin zeridinizde un{n{zde giden bazL 
araflar, aza:Ldaki sebeplerden dolayL 
sensur tarafLndan tanLnmayabilir : 

Motorsiklet ve bisiklet gibi dar 
araflar.
Bir tarafa yakLn giden araflar
Yavaz giden veya aniden          
yavazlayan araflar
Durmuz araflar

OCDW059135
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Y{k{ olmayan rumorklar gibi 
k{f{k arka profile sahip araflar.

 Aza:Ldakilerden biri olursa, undeki 
araf sensur tarafLndan do:ru bir 
zekilde algLlanmayabilir:

BagajLn azLrL y{klenmesinden 
dolayL araf yukarL do:ru bakLyorsa
 Direksiyonu fevirerek dun{z 
yaparken
yeridin bir tarafLnda s{rerken.
Dar zeritlerde veya virajlL yollarda 
s{rerken.

Araf hLzLnL, s{r{z ve yol zartlarLna 
gure gaz veya fren pedalLna basarak 
ayarlayLnLz.

Sabit duran veya un{n{zdeki araflar 
yan zeride geferken, aracLnLz       
hareket etmeye bazladL:Lnda       
dikkatli olun f{nk{ un{n{zdeki 
durmuz aracL algLlamayabilir.

Bu durumlarda her zaman g{venli 
bir fren mesafesi korumalL ve g{venli 
mesafeyi korumak ifin gerekti:inde 
frene basarak hLzLnLzL d{z{rmelisiniz.

AracLnLz undeki araf ile mesafeyi 
korurken, her zaman yayalara 
dikkat edin.

Daha y{ksek araflara veya aracLn 
arkasLna fLkLntL yapan y{k tazLyan 
araflara her zaman dikkat edin.

OCDW059136

OCDW059154
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UYARI
AkLllL sabit hLz kontrol sistemi, her 
acil durumda durmayL garanti 
etmez.
E:er acil bir zekilde durmanLz 
gerekliyse, frenleri kullanmalLsLnLz.
Yol zartlarLna ve araf hLzLna gure 
g{venli mesafeyi koruyun. Y{ksek 
hLzlL s{r{zte araflar arasL mesafe 
fok yakLnsa, ciddi bir farpLzma 
meydana gelebilir.
AkLllL Sabit HLz Kontrol sistemi, durmuz 
bir aracL, yayalarL veya {zerinize gelen 
bir aracL algLlamayabilir. Beklenmedik 
ve ani durumlarLn yazanmasLnL 
engellemek ifin her zaman dikkatli 
bir zekilde yola bakLnLz.
E:er araf dik bir yokuzta s{r{l{yor 
veya bir romurk fekiyorsa, SCC 
sistemi do:ru mesafe veya hLzL 
korumakta zorlanabilir.
E:er di:er araflar un{n{zdeki 
zeride aniden girerse, AkLllL Sabit HLz 
Kontrol sistemi do:ru falLzmayabilir. 
Beklenmedik ve ani durumlarLn 
yazanmasLnL engellemek ifin her 
zaman dikkatli bir zekilde yola bakLnLz.
AkLllL Sabit HLz kontrol sistemi, 
g{venli s{r{z unlemlerinin yerini 
tutmaz ve sadece yardLmcL bir 
fonksiyondur. HLzL ve undeki araca 
olan mesafeyi kontrol etmek 
s{r{c{n{n sorumlulu:undadLr.
Ayarlanan hLzLn ve araflar arasL 
mesafenin her zaman farkLnda 
olunuz.

Her zaman yeterli fren mesafesini 
koruyunuz ve gerekli durumlarda 
frene basarak aracLnLzL yavazlatLnLz.
AkLllL sabit hLz kontrol sistemi 
kompleks s{r{z zartlarLnL algLlaya-
mayabilece:inden, s{r{z zartlarLna 
her zaman dikkat edin ve aracLnLzLn 
hLzLnL kontrol edin.
G{venli falLzma afLsLndan,           
kullanmadan unce bu kLlavuzdaki 
talimatlarL dikkatlice okuyunuz ve 
uygulayLnLz.
Motoru falLztLrdLktan sonra, l{tfen 
birkaf saniye durunuz. E:er sistem 
y{klemesi tamamlanmadLysa, SCC 
normal olarak falLzmayacaktLr.
Motoru falLztLrdLktan sonra, e:er 
herhangi bir obje algLlanmLyor 
veya sensur kapa:L yabancL         
maddelerle kaplL ise, SCC sisteminin 
falLzmama ihtimali mevcuttur.
Aza:Ldaki durumlara izin verilmez: 
bagaja azLrL y{k koymak, s{span-
siyonu yeniden modelleme, farklL 
yLpranma ve basLnf seviyelerine 
sahip veya yetkili satLcLndan      
alLnmamLz lastiklerle mevcut l 
astiklerin de:iztirilmesi    
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KKAZ
AkLllL sabit hLz kontrol sistemi,        
elektriksel parazitten dolayL gefici 
olarak falLzmayL durdurabilir.

ISG (Rulanti Dur ve Kalk) sistemi 
(e:er varsa)

AracLnLzda, hareket edilmedi:i  
durumlarda otomatik olarak motoru 
kapatarak yakLt t{ketimini azaltan ISG 
sistemi bulunabilir. (Urne:in : KLrmLzL 
LzLkta, dur izaretinin bulundu:u       
yerlerde ve trafik sLkLztL:Lnda)

FalLztLrma kozullarL sa:landL:Lnda 
motor otomatik olarak falLzLr.

Motor falLztL:Lnda ISG sistemi her 
zaman devrededir (ON).

DUYURU
Motor ISG sistemi ile otomatik olarak 
falLztLrLldL:Lnda bazL uyarL lambalarL 
(ABS, ESC, ESC OFF, EPS veya el freni 
uyarL lambasL) birkaf saniyeli:ine 
yanabilir.
Bu durum d{z{k ak{ voltajLndan 
kaynaklanmaktadLr. Bu, sistemde bir 
arLza oldu:u anlamLna gelmez.
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Otomatik durma

Motoru rulanti dur-kalk modunda 
durdurmak ifin

D{z Vites
1. AracLn hLzLnL 5 km/s altLna           

d{z{r{n{z.
2. Vites kolunu N (Boz) konumuna 

alLnLz.
3. Debriyaj pedalLnL bLrakLnLz.

Otomatik Vites
1. Araf hLzLnL 0 km/s'ye d{z{r{n.
2. Vites D (S{r{z) / N (Nutr) 

konumda.
3. Fren pedalLna basLn.

Motor duracaktLr ve kontrol paneli 
{zerindeki yezil AUTO STOP           
(otomatik durma) gustergesi             
lambasL yanacaktLr.

DUYURU
En son rulanti durmasLndan sonra 
en az 5km/h (3 mil/sa) hLza ulazmanLz 
gerekmektedir. (D{z viteslilerde)
En son rulanti durmasLndan sonra 
en az 5km/h (3 mil/sa) hLza ulaz-
manLz gerekmektedir. (otomatik 
viteslilerde)

DUYURU
 Oto-stop modunda motor kapa:LnL 
aftL:LnLzda, aza:Ldakiler meydana 
gelir (otomatik zanzLman ile) :

ISG sistemi devre dLzL bLrakLlLr (ISG 
OFF d{:mesinin LzL:L yanar).

OSK3058120NR
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Otomatik falLztLrma

Motoru rulantide durma modundan 
yeniden bazlatmak ifin

D{z Vites
Vites kolu N (Boz) konumunday-
ken debriyaj pedalLna basLnLz.
LCD ekranda "Otomatik FalLztLrma 
ifin Debriyaj PedalLna BasLnLz" 
mesajL belirir.
Motor duracaktLr ve kontrol paneli 
{zerindeki yezil AUTO STOP        
(otomatik durma) gustergesi  
lambasL yanacaktLr.

Otomatik Vites
1. Fren pedalLnL bLrakLnLz.

veya
2. AUTO HOLD falLzLyorken, fren 

pedalLnL bLrakLrsanLz, motor durmaya 
devam eder. Fakat debriyaj          
pedalLna bastL:LnLzda motor tekrar 
falLzLr.

Motor falLzacaktLr ve kontrol paneli 
{zerindeki yezil AUTO STOP (        ) 
(otomatik durma) gustergesi          
lambasL yanacaktLr.

E:er aza:Ldakilerden herhangi biri 
suz konusu ise s{r{c{n{n bir zey 
yapmasLna gerek olmadan motor 
yine otomatik olarak falLzacaktLr:

Klima afLk konumdayken man{el 
klima kontrol sisteminin fan hLzL 3. 
konumun {st{ne ayarlanmLzsa.
Klima afLk konumdayken otomatik 
klima kontrol sisteminin fan hLzL 5. 
konumun {st{ne ayarlanmLzsa.
Klima kontrol sistemi afLk haldeyken 
belli bir zaman gefti:inde.
Buz fuz{c{ afLk konumundayken.
Fren vakum basLncL d{z{kken.
Ak{ zarj durumu d{z{kken.
Araf hLzL 6km/hin {st{ne fLktL:Lnda. 
(D{z viteslilerde)
Araf hLzL 1,5km/hin {st{ne          
fLktL:Lnda. (Otomatik viteslilerde)

OCDW059089
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Vitesi p (park) konumuna getirin 
ya da AUTO HOLD durumundayken 
EPB anahtarLna basLn. (Otomatik 
Vitesle)

Gusterge panelinde yezil AUTO STOP 
(       ) gustergesi 5 saniye yanLp 
sunecektir.

ISG sistemi falLzma kozullarL

ISG sistemi zu kozullar altLnda          
falLzacaktLr:

S{r{c{ emniyet kemeri takLlL 
olmalL.
S{r{c{ kapLsL ve kaput kapalL 
oldu:unda 
Fren vakum basLncL yeterli seviyede 
olmalL.
Ak{ yeterince zarja sahip olmalL.
DLz hava LsLsL -20/C ve 50/C       
arasLndayken. (-4/C - 122/F)
Motor so:utma suyu sLcaklL:L fok 
d{z{k olmamalL.
Araf dik bir yokuzta s{r{lmedi:inde. 
(Otomatik vitesli araflar ifin)

DUYURU
E:er ISG sistemi gerekli falLzma 
kozulunu bulamazsa, sistem devre 
dLzL kalacaktLr. ISF OFF d{:mesinde 
LzLk yanacak ve kontrol paneli  
{zerindeki sarL AUTO STOP (      )   
(otomatik durma) gustergesi  
lambasL yanacaktLr.
E:er LzLk s{rekli yanLyorsa, 
falLzma kozulunu kontrol ediniz.

ISG sistemini devre dLzL bLrakma

E:er ISG sistemini devre dLzL 
bLrakmak isterseniz, ISG OFF        
d{:mesine basLnLz. ISG OFF         
d{:mesinin LzL:L yanar.
E:er ISG OFF d{:mesine tekrar 
basarsanLz, sistem devreye        
girecek ve ISG OFF d{:mesinin 
{zerindeki LzLk sunecektir.

OSK3058121NR
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ISG sistem arLzasL

yu kozullarda sistem falLzmayabilir:

ISG ile ilgili sensur veya sistem 
hatasL oluztu:unda.

Aza:Ldakiler meydana gelir:
Gusterge panelinde sarL AUTO 
STOP (         ) gustergesi 5 saniye 
yanLp sunecektir.
ISG OFF d{:mesinin LzL:L yanar.

DUYURU
D{:menin lambasL ISG OFF d{:mesine 
tekrar basLlarak kapatLlmamLzsa veya 
ISG sistemi s{rekli d{zg{n zekilde 
falLzmLyorsa l{tfen aracLnLzL en 
kLsa zamanda profesyonel bir 
atulyede kontrol ettiriniz. Kia, 
yetkili bir Kia bayisi/servisini  
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.
ISG OFF d{:me LzL:L yandL:Lnda, 
aracLnLzL en fazla 2 saat boyunca 
yaklazLk 80km/s hLzla s{rd{kten 
ve fan hLzL kontrol d{:mesini 2. 
konumdan aza:Lda kullandLktan 
sonra LzLk sunebilir. Bu prosed{r{ 

uygulamanLza ra:men ISF OFF 
d{:mesinin lambasL yanmaya 
devam ediyorsa, l{tfen en kLsa 
zamanda profesyonel bir atulyeye 
bazvurunuz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.

UYARI
Motor Rulantide Durma modundayken, 
s{r{c{ herhangi bir zey yapmadan 
motorun yeniden falLzmasL m{mk{nd{r.
Araftan ayrLlmadan veya motor  
bulmesinde herhangi bir izlem       
gerfekleztirmeden unce kontak 
anahtarLnL LOCK (OFF) konumuna 
getirerek veya anahtarL fLkararak 
motoru durdurunuz.

DUYURU
AGM ak{s{ yeniden ba:lanmLz veya 
de:iztirilmizse, ISG fonksiyonu         
derhal falLzmaz.
ISG fonksiyonunu kullanmak              
istiyorsanLz, kontak kapalLyken ak{ 
sensur{n{n yaklazLk 4 saat kalibre 
edilmesi, ardLndan motorun 2 - 3 
kez falLztLrLlLp durdurulmasL gerekir.

OSK3058120NR



129

6

6

AracLnLzL s{rerken Fren Sistemi

Sport sistemi (e:er varsa)
Sport modu, s{r{c{n{n tercihlerine 
veya yol zartlarLna gure sefilebilir.

Sport tuzuna her basLldL:Lnda mod 
de:izir.

NORMAL mod: NORMAL modu, 
yumuzak ve konforlu s{r{z sa:lar.
SPORT modu: SPORT modu,  
sportif fakat emniyetli bir s{r{z 
sa:lar.

Motor yeniden falLztLrLldL:Lnda s{r{z 
modu NORMAL moda ayarlanLr. E:er 
NORMAL/SPORT modunda ise motor 
tekrar falLztLrLldL:Lnda NORMAL 
modu ayarlanLr.

SPORT modu

SPORT modu, direksiyon 
eforunu otomatik olarak 
ayarlayarak s{r{z dinami:i 
ve gelizmiz s{r{c{           

performansL ifin motor ve zanzLman 
kontrol mantL:LnL yunetir.

Sport modu d{:mesine basLlarak 
SPORT modu sefildi:inde SPORT 
gustergesi (turuncu renk)yanar.
Motor yeniden falLztL:L her zaman 
S{r{z Modu, NORMAL moduna 
geri dunecektir. SPORT mod         
istenildi:inde ise S[R[y MODU 
d{:mesinden SPORT modunu 
yeniden sefin.
SPORT mod etkinleztirildi:inde:
- Gaz pedalLnL bLraktLktan sonra 

bile belirli bir s{re boyunca 
motor devri y{ksek kalma       
e:iliminde olur.

- HLzlanma azamasLnda vites 
de:izimleri gecikir

DUYURU
SPORT modunda, yakLt verimlili:i 
d{zebilir.

OCDW059020
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yeritte Kalma YardLmL (LFA) 
(e:er varsa)

 yeritte Kalma YardLmL Sistemi aracL 
un camLn {st{ne un tarafa monte 
edilmiz kamerayL kullanarak sefilen 
zerit ifinde kalmanLz ifin               
tasarlanmLztLr. 

Sadece AkLllL Sabit HLz Kontrol         
sistemi ile birlikte aktif olabilir ve bu 
nedenle s{r{c{ye aracLn yanal ve 
uzunlamasLna hareketini kuontrol 
etme gurevinde yardLmcL olur.

* LFA, yeritte Kalma YardLmL            
anlamLna gelmektedir.

UYARI
G{venli bir s{r{z ifin s{r{z sLrasLnda 
direksiyonu kullanmak s{r{c{n{n 
gurevidir.
LFA falLzLr durumdaysa direksiyonu 
sert bir zekilde fevirmeyin.
LFA sistemi aracLn zeridin ortasLnda 
kalabilmesi ifin direksiyon simidinin 
yun{n{ kontrol etmesine yardLmcL 
olur.  LFA sistemi direksiyonu her 

zaman otomatik olarak kontrol 
etmez ki bu da s{r{c{n{n s{r{z 
sLrasLnda ellerini direksiyondan 
fekmemesi gerekti:i anlamLna 
gelir. 
LFA sistemini kullanLrken, her 
zaman etrafLnLLn ve yol kozullarLnLn 
farkLnda olarak LFA sisteminin 
bul{nebilice:ini ya da duraca:LnL 
unutmadan s{r{n{z.

KKAZ
Un aynanLn yakLnLndaki un kameranLn 
yerleztirildi:i un cama herhangi bir 
aksesuar, fLkartma yapLztLrmayLn 
veya renk uygulamayLnLz. 
Renklendirme yapLlan, etiket 
yapLztLrLlan, aksesuar takLlan un 
kameranLn fLkartLlmasL ve ya da 
yeniden takLlmasL, LFA sisteminin 
tamamiyle incelenmesi ve modifiye 
edilmesini gerektirebilir. Buyle bir 
durumda sisteminizin yetkili bir 
Kia servisinde kontrol edilmesini 
tavsiye ederiz.  .
Un cam, un kamera ve direksiyonla 
ilgili parfalar fLkartLldL:Lnda inceleme 
ve modifikasyon gerekebilir.  Buyle 
bir durumda sisteminizin yetkili bir 
Kia servisinde kontrol edilmesini 
tavsiye ederiz.  
OrtamLnLza ve yol kozullarLna ba:lL 
olarak, LFA sistemi zeritleri       
tanLyamayLp falLzmayL durdurabilir. 
Yanii LFA sistemi falLzLyorken  
ekstra bir dikkat gerekir. 
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LFA sistemini kullanmadan unce 
falLzmama kozullarLnL ve unlemlerini 
kontrol etti:inizden emin olun.
Un panel {zerine beyaz ka:Lt veya 
ayna gibi LzL:L yansLtan nesneler 
koymayLn. G{nez LzL:L yansLmalarL 
LFA sisteminde arLzalara neden 
olabilir.
Ses sisteminden fLkan fok y{ksek 
bir ses LFA sisteminin alarm sesini 
bastLrabilir.
S{r{z sLrasLnda ellerinizi direksi-
yondan fekmek hands-off uyarLsLnL 
tetikleyerek direksiyon-yardLmL 
sistemini devre dLzL bLrakacaktLr. 
Ellerinizi tekrar direksiyonun {zerine 
koyun, ardLndan direksiyon-        
yardLmL sistemi tekrar aktive        
olacaktLr.
Y{ksek hLzda s{rerken, direksiyon 
yardLmL g{c{ azalabilir ve araf 
zerit dLzLna fLkabilir. Fazla dikkat 
edilmeli ve hLz limitine uyulmalLdLr.
Direksiyon simidine bir obje takLlmasL 
direksiyon yardLmLna zarar verebilir.

Direksiyon simidine bir obje          
takLlmasL hands-off sistemine 
zarar verebilir.

LFA sistem falLzmasL

yerit Takip YardLmLnLn falLzmasL ifin 
iki adLm gereklidir:
1. LFA sistemi aktifleztirilmeli ve
2. SCC sistemi falLztLrLlmalLdLr

Kontak anahtarL (ON) konumdayken 
ayarlarL KullanLcL AyarlarL →S{r{c{ 
YardLmL →S{r{z YardLmL → yerit 
Takip YardLmL nden sefebilirsiniz.

Gusterge panelinin kullanLcL              
ayarlarLndan LFA sitemini sefin.

LFA sistem durumu sistem tarafLndan 
hatLrlanLr ve buylece her bir gezide 
tekrardan aktive etmek zorunda 
kalLnmaz.
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1. Sistemi falLztLrmak ifin CRUISE 
d{:mesine basLn. Kontrol paneli 
{zerindeki CRUISE (SABKT HIZ) 
gustergesi lambasL yanacaktLr.

2. Kstedi:iniz hLz seviyesine gelene 
kadar gaza basLnLz. AkLllL sabit hLz 
kontrol uzelli:inin hLzL aza:Ldaki 
zekilde ayarlanabilir:

10 km/h (5mph) ~ 180 km/s 
(110 mph): un{nde bir araf 
olmadL:Lnda
0 km/h (0 mph) ~ 180 km/s 
(110 mph): un{nde bir araf 
olmadL:Lnda

3. Kolu aza:L indiriniz (SET- yun{ne), 
ve istenilen hLzda bLrakLnLz. Ekran 
{zerinde ayarlanan hLz ve araflar 
arasL mesafe de:erleri gusterile-
cektir.

4. Gaz pedalLnL bLrakLnLz. Otomatik 
olarak istedi:iniz hLzla ilerlemeye 
devam edeceksiniz.

Sistem falLzmaya bazladL:Lnda,  
gusterge panelinde gusterge             
lambasL yanmaya bazlayacaktLr. 

Gusterge LzLklarL sistem durumuna 
gure aza:Ldaki gibi olacaktLr:

Yezil: Devrede

Beyaz: Bekleme

Daha fazla SCC ayarlarL ve detaylarL 
ifin "AkLllL Sabit HLz Kontrol{ (Dur & 
Kalk sistemi ile SCC) (e:er varsa)" 
sayfa: 6-107 bakLnLz.

LFA sistem falLzmasL

 E:er araf sistem tarafLndan tanLnan 
iki fizginin ifindeyse, ve s{r{c{  
tarafLndan yapLlan ani bir direksiyon 
yunlendirmesi yoksa, LFA sistemi 
direksiyon yardLm moduna gefer. 
Gusterge lambasL yezil olur ve        
sistem direksiyon simidini kontrol 
ederek aracLn zerit ifinde kalmasLnda 
yardLm eder.

Direksiyon simidi gefici olarak kontrol 
edilmezse, gusterge lambasL yezil 
yanacak sonra beyaza dunecektir.

LFA sistemi zeritleri algLladL:Lnda, 
ekrandaki zeritlerin rengi griden 
beyaza dunecektir.

Daha fazla bilgi ifin "KullanLcL ayarlarL 
modu (if equipped)" sayfa: 4-73 
bakLnLz.
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UYARI
LFA sistemi aracLn zeritte kaldL:Lndan 
emin olur. LFA sistemi %100 bir   
g{venlik garanti etmez. S{r{z sLrasLnda 
yol kozullarLnL ve g{venlik unlemlerini 
kontrol ettikten sonra karar verdi:ine 
emin olun.  Asla tamamen LFA          
sistemine g{venmeyiniz.

UyarL

E:er LFA sistemi direksiyona yardLm 
ederken ellerinizi direksiyondan 
fekerseniz, hands-off uyarLsL           
tetiklenecektir.

E:er s{r{c{ hands-off uyarLsLna 
ra:men ellerini direksiyondan           
fekmiz halde kullanmaya devam 
ederse, direksiyon yardLmL gefici 
olarak kapatLlacaktLr.

LFA sistemi kapanmLzken ellerinizi 
direksiyona yerleztirirseniz, direksiyon 
yardLmL tekrar bazlayacaktLr.

KKAZ
Hands-off uyarLlarL yol kozullarLna 
ba:lL olarak gef yapLlabilir. S{r{z 
sLrasLnda her zaman ellerinizi         
direksiyon simidinin {st{nde tutunuz. 
Direksiyonu sLkL tutun. Aksi takdirde, 
LFA sistemi s{r{c{n{n ellerini  
direksiyondan fekti:ini d{z{nerek 
hands-off uyarLsLnLn tekrar           
fLkmasLna sebep olacaktLr.

LFA sistem arLzasL

Tip A

Tip B

Ellerinizi
direksiyonda tutun

OCDW059161
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FLkan uyarL mesajL (belirli bir s{re 
kapatLldLktan sonra) LFA sisteminde 
bir problem oldu:u anlamLna             
gelmektedir. Bu durumda, sistemi 
profesyonel bir atulyede kontrol 
ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.

KKAZ
S{r{z sLrasLnda direksiyonu            
kullanmak s{r{c{n{n gurevidir. 
LFA sistemi afLkken, s{r{c{ aracL 
direksiyonu kendi kendine               
kullanarak yunlendirebilir.
Aza:Ldaki durumlarda s{r{c{n{n 
LFA sistemini kapatLp direksiyonu 
kendi kendine yunlendirmesini 
uneriyoruz:
- Kut{ havada
- Kut{ yol kozullarLnda
- Direksiyon simidine s{rekli bir 

m{dahele gerekti:inde
- bazka araf veya rumork feker-

ken
LFA sistemi direksiyona yardLm 
ediyorsa direksiyon simidi a:Lr 
veya hafif hissedilebilir.

Sistem kLsLtlamalarL
S{r{c{ zerit de:iztirmek ifin         
sinyal verirse veya acil durum 
uyarL lambasLnL yakarsa.
- yerit de:iztirmeden unce sinyal 

verin
- Sinyal vermeden zerit de:izti-

rirseniz, tekerle:e bir direksiyon 
tepkimesi g{c{ uygulanabilir.

LFA sistemi afLldL:Lnda ya da zerit 
de:iztirildi:inde, araf direksiyon 
yardLm moduna gefmek ifin yolun 
ortasLnda olmalLdLr.  E:er s{r{c{ 
tek bazLna zeritte gitmeye devam 
ediyorsa, LFA sistemi direksiyouna 
yardLm etmeyecektir
ESC ya da VSM etkinleztirildi:inde 
sistem direksiyona yardLm            
etmeyecektir.
Y{ksek hLzda virajlL yolda giderken 
direksiyon yardLmL modu           
falLzmayabilir.
180 km/h den daha hLzlL kullanmak 
direksiyon yardLmLnL modunun 
falLzmamasLna neden olur.
Ani bir direksiyon hamlesi yapLldL-
:Lnda sistem gefici olarak devre 
dLzL kalLr.
E:er acele bir zekilde zerit             
de:iztirirseniz, sistem direksiyona 
yardLm etmeyecektir.
Araf ani bir zekilde durursa         
direksiyona yardLm etmeyecektir.
E:er zerit fok geniz ya da fok 
darsa, direksiyona yardLm           
edilmeyecektir.
Her iki zeritte tanLmlanamLyorsa, 
direksiyona yardLm edilmeyecektir. 
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YarLfap dun{z ifin fok k{f{kse.

S{r{c{ ifin uyarLlar

E:er aza:Lda gusterildi:i gibi zerit 
tanLma LFA sistemi ifin zor veya 
kLsLtlLysa, s{r{c{c{n{n dikkatli 
olmasL gerekir f{nk{ falLzmayabilir 
ya da gereksiz bir izleme sebep        
olabilir.

Kut{ durumdaki yol ve zerit fizgileri
yerit bozuk veya gur{nmez          
oldu:unda
S{r{c{ ya:mur, kar, toz, kum, 
ya:, su birikintileri nedeniyle zeridi 
guremedi:inde
Yollar yapLlLrken veya zerit ve 
yolun renkleri birbirinden           
ayrLlamLyorsa,
yeridin yakLnLnda zeridin dLzLnda 
bir izaret veya zeride benzeyen bir 
izaret varsa
yerit temiz de:ilse ya da zarar 
gurm{zse
Yol ref{jler, korkuluklar, g{r{lt{ 
duvarlarL ve a:aflar gibi yolun 
etrafLndaki nesnelerin gulgeleriyle 
kaplLysa
yeritlerin sayLsL artLyor ya da  
azalLyorsa, veya zeritler yo:un bir 
zekilde bul{n{yorsa (turnike giriz 
bul{mleri, yol bul{mzeri/birllezme 
bl{mleri vb.)

yerit inzaat alanL, belirlenmiz zerit 
gibi iki veya daha fazla zerit          
izaretli oldu:unda,
yerit inzaat alanL gibi kalabalLksa 
ya da zerit bazL yapLlarla            
de:iztirildiyse
Zigzag yol, yaya gefidi izareti ya 
da yol y{zeyi iyileztirmesi gibi bir 
yol izareti varsa
yerit aniden gur{nmez oluyorsa 
ya da bul{nd{:{ kLsLmdan            
kayboluyorsa

DLz ortam sistemi etkiliyorsa
T{nelden girip fLkarken ya da  
kupr{n{n altLndan geferken aracLn 
dLz ortam LzL:L aniden de:iziyorsa
AracLn farlarL gece olunca veya 
t{nel bul{m{nde kullanLlmLyorsa 
veya farlarLn LzL:L zayLfsa,
Turnike gizeleri ve kaldLrLm engelleri 
gibi engelleyici yapLlar varsa
G{nez LzL:L, sokak lambasL ve 
s{regelen trafik tarafLndan Lslak 
yolda yansLma olmasL halinde 
zeritleri ayLrt etmek g{flezti:inde
Arka LzLk g{fl{ bir zekilde aracLn 
yun{nde yansLyorsa
Sol ya da sa: zeritte otob{s zeridi 
yanLndan ya da otob{s zeridinden 
s{r{ld{:{nde
E:er undeki arabayla arada yeterli 
mesafe yoksa ya da un{mdeki 
araf zeridi kaplLyorsa
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Keskin bir viraj ya da uzun s{ren 
viraj gibi zerit de:izikli:i geniz 
faptaysa
Kasisten, yukarL/aza:L ya da sol/
sa: e:imli bir rampadan aniden 
gefildi:inde
Araf ciddi bir zekilde sallanLyorsa
Do:rudan gelen g{nez LzL:L sebebiyle 
ayna etrafLndaki sLcaklLk fok y{ksekse

Un kamera saatinin kalitesi kut{yse
 AracLn un camL ya da {r{n             
lensinin un kLsmL toz, parmak izleri 
ya da renklendirmeyle kaplLysa
Saat sis, dolu ya da tipi gibi kut{ 
hava kozullarL nedeniyle d{zg{n 
falLzmLyorsa.
E:er un camdaki nem tam olarak 
kalkmadLysa.
Un panel vb. {zerine obje             
yerleztirildi:inde

yerit Koruma YardLmL Sistemi 
(LKA) (e:er varsa)
yerit Koruma YardLm Sistemi, un 
camdaki bir kamera ile yoldaki zerit 
fizgilerini tespit eder ve s{r{c{n{n 
direksiyon hakimiyetine yardLmcL 
olarak aracL zerit ifinde tutmaya 
yardLmcL olur. 

Sistem aracLn zeridinden fLktL:LnL 
tespit etti:inde, s{r{c{y{ gursel ve 
izitsel bir uyarL ile uyarLrken hafif bir 
direksiyonun aksi yun{nde tork 
uygulayarak aracLn zeridinden        
fLkmasLnL unlemeye falLzLr. 

OCDW059009
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UYARI
AracLn g{venli s{r{z{ ifin fevre ve 
aracL yunlendirme farkLndalL:L 
s{r{c{n{n sorumlulu:undadLr.
Direksiyon simidi sistem tarafLndan 
desteklenirken direksiyonu aniden 
kLrmayLnLz.
LKA sistemi s{r{c{n{n direksiyon 
hakimiyetini destekleyerek iste:i 
dLzLnda zeritten ya da yoldan        
fLkmasLnL unlemeye yardLmcL olur. 
Ancak, sistem sadece yardLmcL bir 
fonksiyondur ve direksiyon simidi 
her zaman kontrol edilmez.  S{r{z 
esnasLnda, s{r{c{ direksiyon 
hakimiyetine dikkat etmelidir.
Yol ve fevre kozullarLna ba:lL ola-
rak LKA nLn falLzmasL iptal edilebilir 
veya d{zg{n falLzmayabilir. AracL 
her zaman dikkatli s{r{n.
KarartLlmLz cam uygulamak veya 
fLkartma veya aksesuar takmak 
ifin gefici bir s{re ifin de olsa 
kamerayL sukmeyin.
KamerayL parfalarLna ayLrLp tekrar 
birleztirirseniz, aracLnLzL yetkili bir 
KIA bayisine gut{r{n ve kalibrasyon 
ifin sistemi kontrol ettirin. 
Un camL, un gur{z kamerasLnL 
veya direksiyonun ilgili parfalarLnL 
de:iztirmek istedi:inizde, aracLnLzL 
yetkili bir KIA bayisine gut{r{n ve 
kalibrasyon ifin sistemi kontrol 
ettirin.  

Sistem bir un gur{z kamerasL ile 
zerit fizgilerini ve yol sLnLrlarLnL 
tespit eder ve direksiyon simidini 
kontrol eder, bu nedenle zerit        
fizgilerinin tespiti zor ise, sistem 
d{zg{n falLzmayabilir. Sistemi 
kullanLrken her zaman dikkatli 
olun.
yerit fizgilerinin ve yol sLnLrlarLnLn 
tespitinin zor oldu:u durumlarda 
l{tfen "S[R[C[ DKKKATK" sayfa: 
6-106 bakLn.
LKA sisteminin ilgili parfalarLnL 
sukmeyin veya bu parfalara zarar 
vermeyin.
Un panel {st{ne ayna, beyaz ka:Lt, 
vs. gibi LzL:L yansLtLcL nesneler        
koymayLn. G{nez LzL:L yansLmasL 
LKA sisteminin arLzalanmasLna 
neden olabilir.
AzLrL y{ksek m{zik sesi y{z{nden 
LKA sisteminin uyarL sesini          
duymayabilirsiniz.
 Emniyet kemeri uyarL sesi gibi 
di:er uyarL sesleri falLzLyorken 
LKA alarm sistmei sesi bastLrLlLca:L 
ifin LKA bip sesi falLnmayabilir.
AracLn hLzL y{ksekse, yardLmcL 
direksiyon torku aracLnLzL zeritte 
tutmak ifin yeterli olmaz. Bu 
durumda, araf zeritten ayrLlabilir. 
LKA sistemini kullanLrken hLz  
sLnLrlarLna uyun.
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Direksiyona herhangi bir nesne 
yapLztLrLrsanLz, sistem direksiyona 
yardLmcL olmayabilir.
Direksiyona herhangi bir nesne 
yapLztLrLrsanLz, hands off  alarmL 
d{zg{n bir zekilde falLzmayabilir.

LKA sistem falLzmasL

LKA yL devreye sokmak/devre dLzL 
bLrakmak ifin:

Kontak anahtarL ON konumunday-
ken LKA otomatik olarak devreye 
girer. Gusterge panelindeki           
gusterge ilk bazta beyaz yanacaktLr. 
Gusterge panelinin s{r{c{ alt sol 
tarafLnda yer alan LKA d{:mesine 
basarsanLz, LKA kapanacaktLr ve 
paneldeki gusterge kaybolacaktLr.

Gusterge LzL:LnLn rengi LKASnin 
durumuna ba:lL olarak de:izir.

Beyaz: Sensur zerit fizgisini tespit 
etmez veya araf hLzL 60 km/snin 
altLndadLr.
Yezil: Sensur zerit fizgisini ya da 
yol sLnLrLnL tespit eder ve sistem 
direksiyonu kontrol edebilecek 
durumdadLr.

LKA sistem falLzmasL
Gusterge panelindeki LCD ekranLnda 
LKA ekranLnL gurmek ifin S{r{z 
YardLmL modu (          ) sekmesine 
gefin.
Daha fazla bilgi ifin KullanLcL 
ayarlarL modu (e:er varsa)  sayfa 
4-73 bakLnLz.
LKA sistemi etkinleztirildi:inde, iki 
yandaki zerit fizgileri ve yol sLnLrlarL 
da tespit edilirse ve araf hLzL 60 km/
snin {st{ndeyse ve t{m  etkinlez-
tirme kozullarL karzLlanLyorsa, yezil 
bir direksiyon gusterge LzL:L yanar 
ve direksiyon kontrol edilir.

UYARI
yerit Koruma YardLm Sistemi s{r{c{n{n 
zeritten ya da yoldan fLkmasLnL unleyen 
bir sistemdir. Ancak, s{r{c{n{n        
tamamen sisteme g{venmemesi ve 
s{rerken her zaman yol kozullarLnL 
kontrol etmesi gereklidir.

OCDW059022



139

6

6

AracLnLzL s{rerken Fren Sistemi

yerit tespit edilemedi

yerit tespit edildi

AracLn hLzL 60 km/sden y{ksek ise ve 
sistem zerit fizgilerini tespit ediyorsa, 
renk griden beyaza duner. 

LKA, direksiyona yardLmcL olabiliyorsa, 
yezil bir direksiyon gusterge LzL:L 
yanar.

UyarL

Sol zerit

Sa: zerit

E:er araf zeritten ya da yoldan 
fLkarsa, gefti:iniz zerit ya da yol 
sLnLrL fizgisinin izareti LCD ekran 
{zerinde uyarL sesi ile birlikte yanLp 
sunecektir.

* Haptik uzellikleri

E:er araf zeritten fLkarsa, gefti:iniz 
zerit fizgisinin izareti LCD ekran 
{zerinde direksiyon simidi titrezim 
uyarLsL ile birlikte yanLp sunecektir.

OCD058079
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LKA devredeyken s{r{c{ ellerini       
birkaf saniyeli:ine direksiyon simidinden 
kaldLrLrsa, sistem s{r{c{y{ uyarLr LKA 
aktive olur, sistem s{r{c{y{ uyaracaktLr.

UYARI
Yol kozullarLna gure uyarL mesajL 
gef belirebilir. Bu y{zden, s{r{z 
sLrasLnda her zaman ellerinizi 
direksiyon simidinin {st{nde 
tutunuz. 
Direksiyon simidini gevzek tutmanLz 
halinde LKA sistemi bunu direksiyon 
simidi tutulmuyormuz gibi de:er-
lendirerek sistemin hands off 
uyarLsL vermesine neden olabilir.

UYARI
Do:ru direksiyon kullanLmLndan 
s{r{c{ sorumludur.
Sistem direksiyon kullanLmLna        
yardLmcL olsa bile, s{r{c{ direksiyonu 
kontrol edebilir.
Aza:Ldaki kozullarda sistemi 
kapatLn ve aracL kendiniz s{r{n.
- Kut{ havada
- Kut{ yol kozullarLnda
- Direksiyon simidinin sLk olarak 

s{r{c{ tarafLndan kontrol     
edilmesi gerekti:inde

- bazka araf veya rumork        
fekerken

Direksiyon simidi, sistem tarafLndan 
desteklendi:inde, desteklenmedi:i 
duruma gure daha a:Lr hissedilebilir.

DUYURU
Sistem direksiyon kullanLmLna 
yardLmcL olsa bile, s{r{c{            
direksiyonu kontrol edebilir.
Direksiyon simidi, sistem tarafLndan 
desteklendi:inde, desteklenmedi:i 
duruma gure daha a:Lr hissedilebilir.

Ellerinizi
direksiyonda tutun

OCDW059161
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Sistem aza:Ldaki durumlarda iptal 
edilir:

Dun{z sinyali verip zerit            
de:iztirdi:inizde.
- yerit de:iztirmek ifin dun{z     

sinyali verdi:inizde.
- E:er zeritleri dun{z sinyali olma-

dan de:iztirirseniz direksiyon 
simidi kontrol edilebilir.

Sistem afLldLktan veya zerit   
de:iztirildikten sonra araba zeridin 
ortasLna yakLn bir yerdeyse, LKA 
sistemi direksiyon yardLmL moduna 
gefebilir. E:er araf direksiyon       
yardLmL moduna gefmeden unce, 
zerit fizgilerini s{rekli olarak fok 
yakLndan takip ediyorsa, LKA sistemi 
direksiyona yardLmcL olamaz.
ESC (Elektronik Stabilite Kontrol{) 
veya VSM (Araf Stabilite Yunetimi) 
etkinleztirilir.
Keskin bir virajda hLzlL s{rd{:{n{zde 
direksiyon deste:i kullanLlmaz.
Araf hLzL 60 km/s nin altLndaysa ve 
200 km/s nin {st{ndeyse direksiyon 
deste:i kullanLlmaz.
HLzlL zerit de:iztirdi:inizde             
direksiyon deste:i kullanLlmaz.
Ani fren yaptL:LnLzda direksiyon 
deste:i kullanLlmaz.
yerit fok geniz veya fok dar         
oldu:unda direksiyon deste:i         
kullanLlmaz.
Sadece tek bir zerit fizgisi tespit 
edildi:inde direksiyon deste:i   
kullanLlmaz.
Knzaat alanL gibi bir yerde ikiden 
fazla zerit fizgisi oldu:unda.

E:rinin yarLfapL fok k{f{kse.
Direksiyonu aniden kLrdL:LnLzda 
LKA sistemi gefici bir s{re devre 
dLzL kalLr.
Dik bir yokuz veya tepede         
s{rerken.

S[R[C[ DKKKATK

S{r{c{, zerit fizgisinin zayLf veya 
sLnLrlL oldu:u aza:Ldaki durumlarda 
sistem d{zg{n falLzmayabilece:i ifin 
uzellikle dikkatli olmalLdLr :

yerit ve yol kozullarL kut{             
oldu:unda

yerit fizgisi ya da yol sLnLrL toz 
veya kumla kaplandL:Lnda zerit 
fizgisinin ve yol sLnLrLnLn tespiti 
zorlazLr.
 yerit fizgi rengini yoldan ayLrt 
etmek g{flezti:inde.
yerit fizgisi ya da yol sLnLrL gibi 
gur{nen bir zey oldu:unda.
yerit fizgisi ya da yol sLnLrL hasarlL 
veya belirsiz oldu:unda.
yerit sayLsLnLn artar/ azalLr 
durumda olmasL veya zerit                
fizgilerinin birbirlerine karLzmasL 
({cretli gefiz gizeleri, birleztirilmiz 
/bul{nm{z zeritten gefmek)
Kkiden fazla zerit fizgisinin olmasL.
yerit fizgisinin fok kalLn veya fok 
ince olmasL.
yeridin ya da yol sLnLrLnLn kar,  
ya:mur, leke, su birikintisi veya 
pek fok di:er zey y{z{nden  
gur{n{r olmamasL.
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Ref{j, korkuluk, ses bariyerleri ve 
di:er nedenlerden ut{r{ zerit        
fizgisinde ya da yol sLnLrLnda gulge 
olmasL.
yerit fizgilerinin karmazLk olmasL 
veya inzaat alanL gibi bir yerde bir 
yapLnLn zeritlerin yerine gefmesi.
Yolda yaya gefidi izaretlerinin 
veya di:er sembollerin olmasL.
Kavzak gibi yerlerde zeridin        
aniden yok olmasL.
yerit fizgisinin ya da yol sLnLrLnLn, 
kir veya ya: vb. zeylerle kaplanan 
bir t{nelde olmasL.
yeridin fok geniz veya dar olmasL.

DLz kozullarLn dahil olmasL.
Bir t{nele girerken/ t{nelden 
fLkarken veya bir kupr{n{n altLndan 
geferken dLz ortamLn parlaklL:LnLn 
aniden de:izmesi.
Geceleri veya bir t{nel ifindeyken 
farlarLn afLk olmamasL veya LzLk 
seviyesinin d{z{k olmasL.
Otoyolda sLnLrlayLcL bir yapLnLn 
olmasL.
Yolun, g{nezin, karzLdan gelen 
aracLn vb zeylerin LzL:LnLn yoldaki 
sudan yansLmasL.
IzL:Ln, s{rd{:{n{z yun{n tersi 
yune do:ru parlak bir zekilde     
yansLmasL.
Yol y{zeyi d{z de:ildir.
Undeki araca olan mesafenin fok 
az olmasL veya undeki aracLn zerit 
fizgisini ya da yol sLnLrLnL kapar 
zekilde s{rmesi.

Dik yokuz veya keskin bir virajda 
s{r{z.
AracLn fok fazla sallanmasL.
Do:rudan g{nez LzL:L vb sebeplerle 
if aynanLn yakLnLndaki sLcaklL:Ln 
fok y{ksek olmasL.

Un gur{z alanLnLn zayLf olmasL
Lensler ya da un cam tuhaf 
materyallerle kaplLdLr.
Sensur{n sis, yo:un ya:mur veya 
kar y{z{nden zeridi tespit         
edememesi.
Araftaki nem dolayLsLyla un camLn 
bu:ulanmasL.
Un panele bir zeyler konulmasL.

UYARI
yerit Koruma YardLm sistemi s{r{c{n{n 
zeritten fLkmasLnL unleyen bir sistemdir. 
Ancak, s{r{c{n{n tamamen sisteme 
g{venmemesi ve s{rerken her zaman yol 
kozullarLnL kontrol etmesi gerekir.
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LKA sistem arLzasL

Sistemde bir sorun oldu:unda bir 
mesaj gur{n{r. E:er sorun devam 
ederse, LKA sistem arLza gustergesi 
yanacaktLr.

LKA sistem arLza gustergesi

LKA sistemi d{zg{n falLzmLyorsa 
LKA sistemi arLza gustergesi (sarL) 
sesli bir uyarL ile yanacaktLr. Bu 
durumda, sistemi profesyonel bir 
atulyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini ziyaret  
etmenizi tavsiye  eder.

Sistem ile ilgili bir sorun oldu:unda 
aza:Ldakilerden birini yapLnLz:

Motoru kapatLp aftLktan sonra 
sistemi afLnLz.
Kontak anahtarLnLn "ON" konumunda 
oldu:undan emin olunuz.
Sistemin hava durumundan       
etkilenip etkilenmedi:ini kontrol 
ediniz. (Urn: sis, yo:un ya:mur, 
vs.)

Kamera lensinde yabancL madde 
olup olmadL:LnL kontrol edin

Problem fuz{lmezse, sistemi          
profesyonel bir atulyede kontrol 
ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye 
eder. 

LKA sistem izlev de:izikli:i

LKA ile yerit De:iztirme UyarLsL 
(LDW) arasLnda de:iziklik yapabilir 
veya LKA modunu S{r{c{ LCD 
ekrandaki KullanLcL AyarlarL Modunu 
kullanarak de:iztirebilir.

yerit Koruma YardLmL:

LKA modu, s{r{c{n{n aracL zeritler 
arasLnda tutmasLna kLlavuzluk eder. 
Araf zeritler arasLnda iyi bir zekilde 
gidiyorken, sistem direksiyonu nadiren 
kontrol eder. Ancak, araf zeritlerin 
dLzLna sapmak {zereyken direksiyonu 
kontrol etmeye bazlar.

yerit De:iztirme UyarL Sistemi:

LDW, aracLn zeridinden ayrLldL:LnL 
tespit etti:inde s{r{c{y{ gursel ve 
izitsel bir uyarL ile uyarLr. Bu modda, 
direksiyon simidi kontrol edilmeyecektir. 
AracLn un tekerle:i zerit fizgisinin if 
kenarL ile temas etti:inde, LKA zerit 
de:iztirme uyarLsL verir.

OJF058419L
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Kur Nokta FarpLzma UyarLsL 
(BCW) (e:er varsa)
BCW (Kur Nokta FarpLzma UyarLsL) 
sistemi, s{r{z sLrasLnda s{r{c{y{ 
uyarmak ifin bir radar sensur{          
kullanLr. 

Bu sensur, aracLn arka tarafLnL algLlar 
ve s{r{c{ye bilgi verir.

BCW (Kur Nokta FarpLzma UyarLsL)
1. Kur Nokta AlanL

UyarL menzili, aracLnLzLn hLzLna 
gure de:izir. Ancak, aracLnLzLn 
hLzL di:er araftan fazlaysa, 
uyarL falLzmayacaktLr.

2. Y{ksek hLzda kapama
E:er bir araf sizin aracLnLza hLzlL 
bir zekilde yaklazLyorsa, uyarL 
verilir. UyarLnLn meydana

geldi:i mesafe, di:er aracLn 
hLzLna ba:lL olarak de:izebilir.

UYARI
BSD (Kur nokta tespit) sistemi 
falLzLyor olsa bile, beklenmeyen 
durumlarda s{rerken her zaman 
yol zartlarLnL kontrol edin. 
Kur Nokta FarpLzma UyarL Sistemi 
size yardLmcL olacak takviye bir 
sistemdir. Tamamen sisteme 
g{venerek aracLnLzL kullanmayLnLz. 
G{venli:iniz ifin s{r{z sLrasLnda 
her zaman fok dikkatli olun. 
Kur Nokta FarpLzma UyarL Sistemi 
d{zg{n ve g{venli kullanLmLn 
yerine gefmez. yerit de:iztirirken 
veya geri geri giderken daima 
g{venli s{r{n{z ve dikkatli olunuz. 
Kur Nokta FarpLzma UyarLsL sistemi 
(BCW) aracLn etrafLndaki her       
nesneyi tespit edemeyebilir.OCDW059132
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BCW (Kur Nokta FarpLzma UyarLsL) 
(e:er varsa)                                  
FalLzma kozullarL

Kur Nokta FarpLzma UyarLsL sistem 
d{:mesine kontak anahtarL ON 
(AFIK) konumdayken basLldL:Lnda, 
d{:menin {zerinde bir gusterge 
lambasL yanacaktLr. E:er araf hLzL 
30 km/saati (20 mil/sa) azarsa,     
sistem devreye girecektir.
E:er d{:meye tekrar basarsanLz, 
sistem ve d{:me gusterge lambasL 
kapanacaktLr.

E:er kontak anahtarL kapatLlLr ve 
afLlLrsa, sistem eski haline geri 
dunecektir.

Sistem kullanLlmadL:Lnda, d{:meye 
basarak sistemi kapatLnLz.

Sistem afLldL:Lnda, dLz dikiz aynasL-
nLn {zerinde 3 saniyeli:ine bir uyarL 
LzL:L yanacaktLr.

S{r{c{, konta:L ON konumuna 
getirirerek ve KullanLcL AyarlarL, 
S{r{z YardLmL, Kur-nokta G{venlik  
seferek sistemi etkinleztirebilir.

- Sadece uyarL sefildi:inde BCW 
afLlLr ve aktive edilmeye hazLr 
olur. E:er bir araf s{r{c{n{n 
kur noktasLna yaklazmaktaysa 
uyarL sesi falar.

- KapalL  sefildi:inde sistem 
devre dLzL bLrakLlLr ve Kur Nokta 
FarpLzma UyarLsL sistemi       
d{:mesi suner.

 Sadece uyarL  sefildi:inde sistem 
devre dLzL bLrakLlLr ve Kur Nokta 
FarpLzma UyarLsL sistemi d{:mesi 
suner
 Sistem iptal edildi:inde Kur 
Nokta FarpLzma UyarLsL  sistemi 
d{:mesine basarsanLz, d{:medeki 
gusterge suner ve sistem aktive 
olur. Bu durumda sistem motor 
afLlmadan unceki durumuna geri 
duner.

UyarL tipi

yu durumlarda sistem devreye girer:
1. Sistem afLldL:Lnda.
2. Araf 30 km/s'nin {zerinde bir hLzla 

hareket halindeyken
3. Yan tarafta bazka araflar           

algLlandL:Lnda.

OCDW059023
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1. azama:

Sistemin sLnLrlarL dahilinde bir araf 
tespit edilirse, dLz dikiz aynasLnda bir 
uyarL LzL:L yanacaktLr.

E:er tespit edilen araf tespit menzilinde 
de:ilse, uyarL LzL:L sunecektir.

2. azama:

Kkinci azama alarmL aza:Ldakiler 
oldu:unda devreye girecektir :
1. Klk azama uyarLsL afLk oldu:unda
2. yerit de:iztirmek {zere dun{z 

sinyali afLk oldu:unda

Kkinci azama uyarLsL devreye            
girdi:inde, dLz dikiz aynasL {zerinde 
UYARI LzL:L yanLt sunecek ve bir 
alarm sesi duyulacaktLr.

E:er hareket ederseniz, dun{z          
sinyali orijinal konumuna gelecektir, 
ikinci azama uyarLsL devre dLzL          
kalacaktLr.

KKAZ
UyarL fonksiyonu s{r{c{y{ uyarmaya 
yardLmcL olur. Bu fonksiyonu yalnLzca 
gerekli oldu:unda devre dLzL bLrakLnLz.

UYARI
DLz dikiz aynasL {zerindeki uyarL 
LzL:L, sistem tarafLndan arka 
tarafta bir araf tespit edildi:inde 
yanacaktLr. KazalarL engellemek 

ODEEV078091NR
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ifin, yalnLzca uyarL LzL:Lna odaklan-
mayLnLz, aracLn fevresindeki zartlarL 
da dikkate alLnLz.
AracLnLz BSD (Kur Nokta tespit) 
sistemine sahip olsa dahi, g{venli 
bir zekilde s{r{z yapLn. YalnLzca 
sisteme g{venmeyiniz, zerit 
de:iztirmeden unce veya geri geri 
giderken kendiniz de kontrol ediniz.
Sistem s{r{c{y{ bazL zartlar 
altLnda uyarmayabilir, bu sebeple 
her zaman s{rerken fevrenizi 
kontrol ediniz. 

KKAZ
 DLz dikiz aynasL {zerindeki uyarL 
LzL:L tarafLndan herhangi bir uyarL 
mesajL veya uyarL alarmL olmasa 
dahi s{r{c{ aracL kullanLrken her 
zaman dikkatli olmalLdLr.
AracLn ses sistemini fok y{ksek 
seslerde dinlemek Kur Nokta        
FarpLzma UyarL sisteminin uyarL 
seslerini bastLrabilir.
Kur Nokta FarpLzma UyarLsL         
sistemi di:er sistemlerin uyarL 
seslerinden duyulmayabilir. 

Tespit sensur{

Sensorlar arka tamponun ifinde 
bulunur.

Tip A

Tip B

Sistemin d{zg{n falLzmasL ifin arka 
tamponu her zaman temiz tutun.

OCDW059024
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KKAZ
E:er tampon hasar gurd{yse, 
veya arka tampon de:iztirildiyse 
veya tamir edildiyse sistem        
d{zg{n falLzmayabilir.
YollarLn genizli:ine ba:lL olarak 
algLlama alanL de:izebilir. E:er yol 
dar ise, sistem yan zeritteki         
araflarL algLlayabilir.
Kuvvetli elektromanyetik dalgalarda 
sistem kapanabilir.
Sensur{ her zaman temiz tutun.
Sensur parfalarLnL ASLA ayLrmayLn, 
parfalar {zerine bir darbe            
uygulamayLn.
Radar sensur{ne ve sensur kapa:L 
{zerine gereksiz g{f uygulamaktan 
kafLnLnLz. Sensur hizalandL:L       
noktadan zorla oynatLlLrsa, sistem 
d{zg{n falLzmayabilir. Bu 
durumda, uyarL mesajL gur{nt{-
lenmeyebilir. Sistemi kontrol ettirmek 
ifin aracLnLzL profesyonel bir atulyeye 
gut{r{n{z. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.
Radar sensur{n{n yakLnlarLna 
tampon fLkartmasL veya tampon 
korumasL gibi yabancL cisimler 
takmayLn ya da sensur bulgesine 
boya uygulamayLn. Aksi takdirde 
sensur{n algLlama performansL 
olumsuz etkilenebilir.

UyarL mesajL

S{r{y{c{ arka tamponun {zerinde 
yabancL maddeler oldu:unda veya 
arka tampona fok yakLn bir obje 
oldu:unda uyarmak ifin mesaj 
guz{kecektir. D{:me {zerindeki LzLk 
ve sistem otomatik olarak           
kapanacaktLr.

Arka tampondaki yabancL maddeyi 
temizleyin.

YabancL madde temizlendi:inde, 
yaklazLk 10 dakika s{rd{kten sonra, 
sistem normal olarak falLzacaktLr.

E:er yabancL maddeler temizlendi:inde 
dahi sistem normal olarak falLzmL-
yorsa, aracLnLzL profesyonel bir  
atulyeye gut{r{n ve sistemi kontrol 
ettirin. Kia, yetkili bir Kia bayisi/  
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.

Arka tampon {zerinde yabancL 
madde olmadL:L durumlarda da 
mesaj alLnabilir, urne:in; ful gibi 
yeterli falLzma verisinin bulunmadL:L 
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seyrek verili veya afLk alanlarda 
s{r{z sLrasLnda.

Bu mesaj azLrL ya:mur sLrasLnda veya 
yoldan su sLframasL durumunda da 
devreye girebilir.

Bu durumda, aracLn servise ihtiyacL 
yoktur.

Bagaj bul{m{ veya di:er ekipmanlar 
kullanLldL:Lnda, sistemin t{m          
fonksiyonlarLnL KAPATIN.

Tip A

Tip B

E:er sistem d{zg{n falLzmLyorsa, bu 
uyarL mesajL gur{lecek ve d{:me 
{zerindeki LzLk sunecektir. Sistem 
otomatik olarak kapanacaktLr.

Bu durumda, sistemi profesyonel bir 
atulyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini ziyaret  
etmenizi tavsiye  eder.

Sistem kLsLtlamalarL

Sistem belirli durumlarda di:er 
araflarL veya nesneleri algLlayama-
yabilece:inden, s{r{c{ aza:Ldaki 
durumlarda dikkatli olmalLdLr:

Bir romurk veya tazLyLcL varken.
AzLrL ya:mur veya kar gibi kut{ 
hava kozullarLnda s{r{z sLrasLnda.
Sensur{n fevresi ya:mur, kar, 
famur vs. ile kirlendi:inde.
Sensur{n bulundu:u arka tampon 
etiket, tampon korumasL, bisiklet 
standL vs. gibi yabancL maddelerle 
kaplL veya bloke oldu:unda.
Arka tampon hasarlL oldu:unda 
veya sensur yerinde olmadL:Lnda.
Bagaja azLrL y{k y{klenmesine 
veya anormal lastik basLncLna, vb. 
ba:lL olarak araf y{ksekli:i          
azaldL:Lnda veya arttL:Lnda. 
Arka tamponun sLcaklL:L fok y{ksek 
oldu:unda.
Di:er araflar, duvar veya otopark 
s{tunlarLyla sensorler bloke       
oldu:unda.
VirajlL yollarda s{r{z yapLldL:Lnda.
Araf turnikenin ifinden gefiyorsa.

OJF058434L
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Yol kaplamasL (ya da fevresel 
zemin) anormal miktarda metal 
bilezen iferiyorsa (urn. Metro 
inzaatL dolayLsLyla olabilir)
Otokorkuluk vs. gibi sabit bir  
objenin yakLn olmasL durumunda.
yeridin y{ksekli:i farklL olan       
yerlerde yokuz yukarL veya aza:L 
giderken.
A:aflarLn ve fimin fok uzun 
oldu:u dar yollarda s{rerken.
Sensur{n{n uzun s{re boyunca 
bazka bir aracL tespit edemeyece:i 
kLrsal bulgelerde s{r{z yapLlLrsa.
Araf, Lslak bir yolda kullanLlLyorsa
Korkuluk veya duvarLn fift yapLlL 
oldu:u yolda s{r{z.
Otob{s veya kamyon gibi b{y{k 
bir aracLn yakLn olmasL durumunda.
Di:er aracLn fok yakLndan gefmesi 
durumunda.
Di:er araf yan taraftan fok hLzlL 
gefti:inde.
 yerit de:iztirirken.
E:er araf, yanLndaki arafla aynL 
anda falLztLrLlLp hLzlandLysa.
Yan zeritteki araf sizden iki zerit 
ileri geferse VEYA sizden iki zerit 
uzaklLktaki araf yan zeridinize 
gelirse.

Bir motorsiklet veya bisikletin 
yakLn olmasL durumunda.
D{z bir rumorkun yakLn olmasL 
durumunda.
AlgLlama alanLnda market arabasL 
veya bebek arabasL gibi ufak      
nesneler varsa.
Spor araf gibi y{ksekli:i az araflar 
varsa.

- VirajlL yolda s{r{z

VirajlL yollarda s{rerken BCW          
sistemleri d{zg{n falLzmayabilir. 
Sistem belirli mesafelerden yan 
zeritteki aracL algLlayamayabilir.

S{r{z esnasLnda daima yol ve s{r{z 
kozullarLna dikkat ediniz. 
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VirajlL yollarda s{rerken BCW         
sistemleri d{zg{n falLzmayabilir. 
Sistem belirli mesafelerden aynL 
zeritteki aracL algLlayabilir.

S{r{z esnasLnda daima yol ve s{r{z 
kozullarLna dikkat ediniz. 

Birlezen/ayrLlan yollarda s{r{z

BCW sistemleri birlezen/ayrLlan        
yollarda s{r{z sLrasLnda d{zg{n bir 
zekilde falLzmayabilir. Sistem belirli 
mesafelerden yan zeritteki aracL 
algLlayamayabilir.

S{r{z esnasLnda daima yol ve s{r{z 
kozullarLna dikkat ediniz. 

E:imli yolda s{r{z

E:imli yollarda s{rerken BCW          
sistemleri d{zg{n falLzmayabilir. 
Sistem belirli mesafelerden yan 
zeritteki aracL algLlayamayabilir.

AyrLca belirli mesafelerden sistem 
yer ve yapLlarL yanlLz algLlayabilir.

S{r{z esnasLnda daima yol ve s{r{z 
kozullarLna dikkat ediniz. 

yerit y{kseklikleri farklL yerlerde 
s{rme
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yerit y{kseklikleri farklL yerlerde 
s{rerken BCW sistemleri d{zg{n bir 
zekilde falLzmayabilir.

S{r{z esnasLnda daima yol ve s{r{z 
kozullarLna dikkat ediniz. 

Yol kenarlarLnda yapLlar olan bir 
yerde s{r{z

[A]: g{r{lt{ bariyeri, [B]: otoyol 
g{venlik bariyeri

BCW sistemleri yol kenarlarLnda 
yapLlar olan bir yerde s{r{z sLrasLnda 
d{zg{n bir zekilde falLzmayabilir.

Sistem belirli mesafelerden yol 
kenarLndaki yapLlarL yanlLz zekilde 
tanLmlayabilir (g{r{lt{ bariyeri, ikili 
otoyol g{venlik bariyeri, sokak        
lambasL, yol izareti, t{nel duvarL vb.)

S{r{z esnasLnda daima yol ve s{r{z 
kozullarLna dikkat ediniz. 

Arka Fapraz-Trafik FarpLzma 
UyarLsL (RCCW)

AracLnLz park pozisyonundan geriye 
do:ru hareket ederken, sensur sol 
veya sa: taraftan yaklazan araflarL 
algLlar ve s{r{c{ye bilgi verir.

S{r{c{, LCD ekranLndaki KullanLcL 
AyarlarLndan KullanLcL AyarlarL → 
S{r{c{ AsistanL → UyarL ZamanL  
sefeneklerini seferek ilk uyarL        
s{resini ayarlayabilir. Klk Arka         
Fapraz-Trafik FarpLzma UyarLsL 
sefeneklerinde aza:Ldakiler          
bulunmaktadLr:

Normal:
Bu durum sefildi:inde, ilk Arka 
Fapraz-Trafik FarpLzma UyarL  
sistemi normal s{resinde devreye 
girer. E:er bu ayar size fok hassas 
geldiyse, gef sefene:ini sefin.
E:er yan/arka araf birdenbire  
hLzlanLrsa uyarL aktivasyon zamanL 
gef gelmiz gibi hissedilebilir.
Gef:

OCDW059110
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Bu uyarL aktivasyonunu trafik 
yokken ve d{z{k hLzda s{r{z 
yaparken sefin. Ancak, uyarL         
aktivasyon zamanLnL de:iztirdi:i-
nizde, aynL zamanda aracLn di:er 
sistemindeki uyarL aktivasyon 
zamanL da de:izebilir. De:iztirmeden 
unce aktivasyon zamanLnL kontrol 
edin.

FalLzma kozullarL
RCCW yi (Arka Fapraz-Trafik          
FarpLzma UyarLsL) bilgi e:lence 
sistemindeki KullanLcL AyarlarL → 
S{r{c{ YardLmL  → Kur Nokta 
G{venli:i → Arka Fapraz- Trafik 
G{venli:i  → Park G{venli:i  
sefeneklerini takip ederek sefin. 
(Bilgi e:lence sistemi mevcutsa) 
Sistem afLlacak ve devreye girmek 
ifin bekleme konumuna gefecektir.
Sistemi kapatmak ifin tekrar 
RCCWyi sefiniz.
E:er araf durdurulup tekrar  
falLztLrLlLrsa, RCCW sistemi araf 
kapatLlmadan hemen unceki 
konumuna geri dunecektir.          
KullanmadL:LnLzda RCCW sistemini 
her zaman kapalL tutunuz.
Sistem, araf hLzL 10 km/s                 
altLndayken ve vites kolu R (Geri) 
konumdayken falLzLr.
RCCW sistemi tespit menzili, yan 
yunlere dayalL olarak yaklazLk 
0.5m~20mdir. E:er yaklazan araf, 
algLlama menziline 8~36km/s hLz 
ile giriyorsa, uyarL devreye girer. 

Ancak, sistem algLlama menzili, 
zartlara gure de:izebilmektedir. 
Her zaman fevre zartlarLna dikkat 
ediniz.

UyarL tipi
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E:er sensurler tarafLndan aracLnLza 
arka sol/sa: taraftan yaklazmakta 
olan ve tespit edilen araf, sizin           
aracLnLza yaklazLyorsa uyarL sinyali 
falar, uyarL LzL:L dLz dikiz aynasLnLn 
{zerinde yanLp suner ve LCD ekran 
{zerinde bir mesaj gur{nt{lenir. 
Arka kamera ekran sistemi etinlez-
tirildiyse, bilgi e:lence sistemi        
ekranLnda da mesaj gur{necektir.

UyarL zu durumlarda duracaktLr:
tespit edilen araf algLlama alanL 
dLzLna fLktLysa,
Bir araf tam sizin aracLnLzLn        
arkasLndaysa,
Bir araf aracLnLza do:ru            
yaklazmLyorsa,
Di:er araf yavazlLyorsa ya da
AracLn yaklazLrken hLzL azaldLysa.

KKAZ
Arka Fapraz-Trafik FarpLzma       
UyarLsL sistemi falLzma kozulundan 
memnun kalLndL:Lnda, aracLnLzL her 
durdurdu:unuzda aracLnLzLn       
yanLnLza /arkanLza yaklazan bir 
araf olmasL durumunda uyarL  
gerfeklezecektir.
Sistemin uyarLsL ya da fren, e:er 
aracLnLzLn sol/sa: arka tamponu bir 
araf ya da engelle kapatLlLyorsa 
d{zg{n zekilde falLzmayabilir.
 DLz dikiz aynasL {zerindeki uyarL 
LzL:L tarafLndan herhangi bir uyarL 
mesajL veya uyarL alarmL olmasa 
dahi s{r{c{ aracL kullanLrken her 
zaman dikkatli olmalLdLr.

AracLn m{zik sistemi sesinin fok 
fazla afLlmasL sistem uyarL seslerinin 
duyulmasLna engel olabilir.
Arka Fapraz-Trafik FarpLzma       
UyarLsL sistemi di:er sistemlerin 
uyarL seslerinden duyulmayabilir. 

UYARI
AracLnLz BCW sistemine sahip olsa 
dahi, aracLnLzL g{venli bir zekilde 
s{r{n{z. YalnLzca sisteme         
g{venmeyiniz, zerit de:iztirmeden 
unce kendiniz de kontrol ediniz.
Sistem s{r{c{y{ bazL zartlar 
altLnda uyarmayabilir, bu sebeple 
her zaman s{rerken fevrenizi 
kontrol ediniz. 
S{r{z sLrasLnda fok dikkatli olun.  
Arka Fapraz-Trafik FarpLzma 
UyarLsL sistemi ve Arka Fapraz-
Trafik FarpLzmadan-KafLnma  
YardLmL d{zg{n falLzmayabilir ya 
da gereksiz bir zekilde s{r{z 
kozullarLnLza ba:lL olarak falLzabilir.
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Tespit sensur{

Sensorlar arka tamponun ifinde 
bulunur.

Tip A

Tip B

Sistemin d{zg{n falLzmasL ifin arka 
tamponu her zaman temiz tutun.

KKAZ
E:er tampon hasar gurd{yse, 
veya arka tampon de:iztirildiyse 
veya tamir edildiyse sistem         
d{zg{n falLzmayabilir.
YollarLn genizli:ine ba:lL olarak 
algLlama alanL de:izebilir. E:er yol 
dar ise, sistem yan zeritteki araflarL 
algLlayabilir.
Kuvvetli elektromanyetik dalgalarda 
sistem kapanabilir.
Sensur{ her zaman temiz tutun.
Sensur parfalarLnL ASLA ayLrmayLn, 
parfalar {zerine bir darbe            
uygulamayLn.
Radar sensur{ne ve sensur kapa:L 
{zerine gereksiz g{f uygulamaktan 
kafLnLnLz. Sensur hizalandL:L        
noktadan zorla oynatLlLrsa, sis-
tem d{zg{n falLzmayabilir. Bu 
durumda, uyarL mesajL gur{nt{-
lenmeyebilir. Sistemi kontrol  
ettirmek ifin aracLnLzL profesyonel 
bir atulyeye gut{r{n{z. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.
Radar sensur{n{n yakLnlarLna 
tampon fLkartmasL veya tampon 
korumasL gibi yabancL cisimler 
takmayLn ya da sensur bulgesine 
boya uygulamayLn. Aksi takdirde 
sensur{n algLlama performansL 
olumsuz etkilenebilir.
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UyarL mesajL

S{r{y{c{ arka tamponun {zerinde 
yabancL maddeler oldu:unda veya 
arka tampona fok yakLn bir obje 
oldu:unda uyarmak ifin mesaj 
guz{kecektir. D{:me {zerindeki LzLk 
ve sistem otomatik olarak            
kapanacaktLr.

Arka tampondaki yabancL maddeyi 
temizleyin.

YabancL madde temizlendi:inde, 
yaklazLk 10 dakika s{rd{kten sonra, 
sistem normal olarak falLzacaktLr.

E:er yabancL maddeler temizlendi-
:inde dahi sistem normal olarak 
falLzmLyorsa, aracLnLzL profesyonel 
bir atulyeye gut{r{n ve sistemi 
kontrol ettirin. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi  
tavsiye  eder.

Arka tampon {zerinde yabancL 
madde olmadL:L durumlarda da 
mesaj alLnabilir, urne:in; ful gibi 
yeterli falLzma verisinin bulunmadL:L 

seyrek verili veya afLk alanlarda 
s{r{z sLrasLnda.

Bu mesaj azLrL ya:mur sLrasLnda 
veya yoldan su sLframasL durumunda 
da devreye girebilir.

Bu durumda, aracLn servise ihtiyacL 
yoktur.

Bagaj bul{m{ veya di:er ekipmanlar 
kullanLldL:Lnda, sistemin t{m           
fonksiyonlarLnL KAPATIN.

Tip A

Tip B

E:er sistem d{zg{n falLzmLyorsa, 
uyarL mesajL gur{lecek ve d{:me 
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{zerindeki LzLk sunecektir. Sistem 
otomatik olarak kapanacaktLr.

Bu durumda, sistemi profesyonel bir 
atulyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini ziyaret  
etmenizi tavsiye  eder.

KKAZ
E:er tampon de:iztirildiyse veya 
sensur{n yakLnLnda bir tamir 
izlemi olduysa sistem d{zg{n 
falLzmayabilir.
YollarLn genizli:ine ba:lL olarak 
algLlama alanL de:izebilir. E:er yol 
dar ise, sistem yan zeritteki       
araflarL algLlayabilir.
Bunun aksine, e:er yol fok 
genizse, sistem yan zeritteki di:er 
araflarL algLlamayabilir.
Kuvvetli elektromanyetik dalgalara 
ba:lL olarak sistem kapanabilir.

Sistem kLsLtlamalarL

Sistem belirli durumlarda di:er 
araflarL veya nesneleri algLlayama-
yabilece:inden, s{r{c{ aza:Ldaki 
durumlarda dikkatli olmalLdLr:

Bir romurk veya tazLyLcL varken.
AzLrL ya:mur veya kar gibi kut{ 
hava kozullarLnda s{r{z sLrasLnda.
Sensur{n fevresi ya:mur, kar, 
famur vs. ile kirlendi:inde.
Sensur{n bulundu:u arka tampon 
etiket, tampon korumasL, bisiklet 
standL vs. gibi yabancL maddelerle 
kaplL veya bloke oldu:unda.

Arka tampon hasarlL oldu:unda 
veya sensur yerinde olmadL:Lnda.
Bagaja azLrL y{k y{klenmesine 
veya anormal lastik basLncLna, vb. 
ba:lL olarak araf y{ksekli:i        
azaldL:Lnda veya arttL:Lnda. lastik
Arka tamponun sLcaklL:L fok       
y{ksek oldu:unda.
Di:er araflar, duvar veya otopark 
s{tunlarLyla sensorler bloke          
oldu:unda.
VirajlL yollarda s{r{z yapLldL:Lnda.
Yol kaplamasL (ya da fevresel 
zemin) anormal miktarda metal 
bilezen iferiyorsa (urn. Metro 
inzaatL dolayLsLyla olabilir)
Otokorkuluk vs. gibi sabit bir  
objenin yakLn olmasL durumunda.
 yeridin y{ksekli:i farklL olan       
yerlerde yokuz yukarL veya aza:L 
giderken.
A:aflarLn ve fimin fok uzun 
oldu:u dar yollarda s{rerken.
Sensur{n uzun s{re boyunca bazka 
bir aracL tespit edemeyece:i kLrsal 
bulgelerde s{r{z yapLlLrsa.
Araf, Lslak bir yolda kullanLlLyorsa
Korkuluk veya duvarLn fift yapLlL 
oldu:u yolda s{r{z.
Otob{s veya kamyon gibi b{y{k 
bir aracLn yakLn olmasL durumunda.
Di:er aracLn fok yakLndan gefmesi 
durumunda.
Di:er araf yan taraftan fok hLzlL 
gefti:inde.
 yerit de:iztirirken.
E:er araf, yanLndaki arafla aynL 
anda falLztLrLlLp hLzlandLysa.
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Yan zeritteki araf sizden iki zerit 
ileri geferse VEYA sizden iki zerit 
uzaklLktaki araf yan zeridinize 
gelirse.
Bir motorsiklet veya bisikletin 
yakLn olmasL durumunda.
D{z bir rumorkun yakLn olmasL 
durumunda.
AlgLlama alanLnda market arabasL 
veya bebek arabasL gibi ufak       
nesneler varsa.
Spor araf gibi y{ksekli:i az araflar 
varsa.
Araf keskin bir zekilde durdu:unda.
AracLn bulundu:u sLcaklLk azLrL 
derecede d{z{kse.
 Bu araf bozuk yol, kasisli/yamru 
yumru yol ya da beton yama  
{zerinden geferken ciddi zekilde 
titreyebilir.
Araf kar, su birikintisi ya da       
buzlanma sebebiyle kaygan 
zeminde s{r{z yapLyorsa.

YakLnda bir araf ya da yapL varken 
s{r{z

[A]: YapLsL

Sistemleri yakLnlarda bir araf ya da 
yapL varsa s{r{z sLrasLnda d{zg{n 
bir zekilde falLzmayabilir.

Belirli mesafelerden sistem arkadan 
yaklazan aracL algLlayamayabilir, 
uyarL ya da fren d{zg{n zekilde 
falLzmayabilir.

S{r{z sLrasLnda her zaman fevrenize 
dikkat ediniz. 
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Araf karmazLk bir park               
ortamLndaysa

Araf karmazLk bir park ortamLn-
daysa sistem d{zg{n bir zekilde 
falLzmayabilir.

Sistem belirli mesafelerden park 
eden araflarLn ya da aracLnL sizin 
aracLnLzLn yakLnLna feken araflarLn 
farpLzma riskini tam olarak          
kararlaztLramayabilir (urn. AracLnLzLn 
arkasLnda kafan bir araf, arka tarafa 
park eden ya da feken araf, dun{z 
yaptL:L sLrada aracLnLza yaklazan 
ara. vb.)

Bu durumda, uyarL ya da fren       
d{zg{n falLzmLyor olabilir.

Araf fapraz zekilde park edildi:inde

[A]: Araf

Araf fapraz zekilde park edildi:inde 
sistem d{zg{n bir zekilde falLzmayabilir.

Fapraz park edilmiz araf park        
alanLndan fLkarken belirli mesafelerden 
sistem aracLn aracLnLza arka sol/sa: 
taraftan yaklaztL:LnL anlayamayabilir. 
Bu durumda, uyarL ya da fren       
d{zg{n falLzmLyor olabilir.

S{r{z sLrasLnda her zaman fevrenize 
dikkat ediniz. 

OCDW059116
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Araf yokuztaysa/yokuza yakLnsa

Araf yokuz {zerindeyse/ya da 
yokuza yakLnsa sistem d{zg{n bir 
zekilde falLzmayabilir.

Belirli mesafelerden sistem arka 
sa:/sol taraftan yaklazan aracL      
algLlayamayabilir, uyarL ya da fren 
d{zg{n zekilde falLzmayabilir.

S{r{z sLrasLnda her zaman fevrenize 
dikkat ediniz. 

Bir yapLnLn oldu:u park alanlarLna 
fekildi:inde

[A]: YapL, [B]: Duvar

AracLnLz arkasLnda ya da yanLnda bir 
yapLnLn oldu:u park alanlarLna        
fekildi:inde sistem d{zg{n bir 
zekilde falLzmayabilir.

Belirli mesafelerden park alanLna 
geri dund{:{n{zde sistem aracLnLzLn 
un{nde hareket etmek ole olan aracL 
algLlayamayabilir. Bu durumda, uyarL 
ya da fren d{zg{n falLzmLyor olabilir.

S{r{z sLrasLnda park mesafesine her 
zaman dikkat edin. 

E:er araf geri geri park edilmizse ve 
sensur park alanLnLn arkasLnda 
bazka bir araf tespit ettiyse, sistem 
uyarL verebilir ya da freni kontrol 
edebilir. S{r{z sLrasLnda park        
mesafesine her zaman dikkat edin. 

OCDW059118
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S{r{c{ Dikkati UyarLsL (DAW) 
(e:er varsa)
S{r{c{n{n Dikkati UyarL sistemi, 
s{r{c{n{n yorgunluk seviyesini veya 
kasLtsLz s{r{z hareketlerini tespit 
ederek tehlikeli s{r{z durumlarLna 
karzL s{r{c{y{ uyaran bir sistemdir.

Sistem ayarlarL ve etkinleztirme

Sistem AyarlarL
AracLnLz fabrikadan fLkLzta size 
teslim edildi:inde S{r{c{n{n         
Dikkati UyarLsL (DAW) sistemi 
OFF(KAPALI) konumdadLr.
S{r{c{ Dikkati UyarL sistemini 
AFMAK ifin, motoru falLztLrLn 
ardLndan LCD ekranLndan         
KullanLcL AyarlarL → S{r{c{         
YardLmL → S{r{c{ Dikkati UyarLsL 
→ Hassas/ Normal/KapalL         
sefene:ini sefin.
S{r{c{, S{r{c{ Dikkati UyarLsL  
sistem modunu sefebilir.

Y{ksek hassasiyet: S{r{c{n{n 
Dikkati UyarLsL sistemi, s{r{c{y{, 
yorgunluk seviyesi veya kasLtsLz 
s{r{z hareketleri konusunda 
Normal moda gure daha hLzlL bir 
zekilde uyarLr.
Normal hassasiyet: S{r{c{n{n 
Dikkati UyarLsL sistemi, s{r{c{y{, 
yorgunluk seviyesi veya kasLtsLz 
s{r{z hareketleri konusunda 
uyarLr.
KapalL: S{r{c{n{n Dikkati        
UyarLsL sistemi devre dLzLdLr.

Motor yeniden falLztLrLldL:Lnda 
S{r{c{ Dikkati UyarL sisteminin 
ayarlarL korunur.

S{r{c{n{n dikkat seviyesinin       
gusterilmesi

S{r{c{, LCD ekranda s{r{z        
kozullarLnL izleyebilir.
- LCD ekrandan sLrasLyla KullanLcL 

AyarlarL Modu ve S{r{c{ 
YardLmLnL  Sefin (Daha fazla 
bilgi ifin LCD Camlar (e:er 
varsa) sayfa: 4-71 bakLnLz.) 

S{r{c{n{n dikkat seviyesi 1 den 
5 e kadar bir skalada gur{nt{len-
miztir. SayL ne kadar azalLrsa, 
s{r{c{ o kadar dikkatsiz demektir.
S{r{c{ belirli bir s{redir mola      
vermiyorsa sayL d{zer.
S{r{c{ belirli bir s{redir dikkatli 
bir zekilde s{r{yorsa sayL y{kselir.
S{r{c{, sistemi aracL s{rerken 
afarsa, En Son Mola ZamanL  ve 
bunu yansLtan dikkat seviyesi 
gur{nt{lenir. 

OCDW059092
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Mola verin

S{r{c{n{n dikkat seviyesi 1in 
altLnda ise, s{r{c{ye bir mola 
unermek {zere LCD ekranda "Mola 
verin" mesajL gur{l{r ve sesli bir 
alarm duyulur.
Toplam s{r{z s{resi 10 dakikadan 
daha az ise S{r{c{n{n Dikkati 
UyarLsL sistemi s{r{c{ye bir mola 
unermez.

Sistemi sLfLrlama

S{r{c{n{n Dikkati UyarLsL sistemi 
sLfLrlandL:Lnda en son mola zamanL 
00:00a ve s{r{c{n{n dikkat seviyesi 
de 5e (fok dikkatli) ayarlanLr.
S{r{c{n{n Dikkati UyarLsL sistemi 
aza:Ldaki durumlarda sLfLrlanLr.
- Motor kapatLldL:Lnda.
- S{r{c{ emniyet kemerini        

fLkardL:Lnda ve sonra s{r{c{ 
kapLsLnL aftL:Lnda.

- Araf, 10 dakikadan daha uzun 
sure boyunca durdu:unda.

S{r{c{ aracL tekrar s{rmeye       
bazladL:Lnda S{r{c{n{n Dikkati 
UyarLsL sistemi tekrar falLzmaya 
bazlar.

OCDW059093 OCDW059094
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Sistem devre dLzL

Aza:Ldaki durumlarda S{r{c{n{n 
Dikkati UyarLsL sistemi hazLr durumuna 
gefer ve "Devre dLzL" mesajLnL   
gur{nt{ler.

Kamera sensur{ zeritleri tespit 
edememeye bazladL:Lnda.
S{r{z hLzL 60 km/sin altLnda veya 
180 km/sin {st{nde kaldL:Lnda.

Sistem arLzasL

Tip A

Tip B

Check System(Sistemi Kontrol 
Edin)  mesajL gur{ld{:{nde, sistem 
d{zg{n falLzmLyordur. Bu durumda, 
aracLnLzL en kLsa s{rede Kia yetkili 
servisinde kontrol ettirmenizi uneririz.  

UYARI
S{r{c{ Dikkati UyarL sistemi 
g{venli s{r{z{n yerine gefmez ve 
yalnLzca kolaylLk sa:lamaya yunelik 
bir izlevdir. Beklenmedik ve ani 
durumlarLn yazanmasLnL engellemek 
ifin her zaman dikkatli bir zekilde 
s{rmek s{r{c{n{n sorumlulu:udur. 
T{m zamanlarda yol kozullarLna 
dikkat ediniz.
S{r{c{ yorgun hissetmese bile 
s{r{z modeline ve alLzkanlLklarLna 
dayalL molalar unerir.
Yorgun hisseden s{r{c{, S{r{c{n{n 
Dikkati UyarLsL sistemi mola       
unermese bile mola vermelidir.

OCDW059095
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DUYURU
S{r{c{n{n Dikkati UyarLsL sistemi, 
falLzmasL ifin un camdaki kamera 
sensur{nden faydalanLr.  Kamera 
sensur{n{n en iyi zekilde falLzmasL 
ifin aza:Ldaki hususlara dikkat        
edilmelidir:

KarartLlmLz camlar ifin gefici de 
olsa kamerayL sukmeyiniz veya un 
cama herhangi bir fLkartma ve 
aksesuar takmayLnLz. KamerayL 
parfalarLna ayLrLp tekrar birlezti-
rirseniz, aracLnLzL yetkili bir KIA 
bayisine gut{r{n ve kalibrasyon 
ifin sistemi kontrol ettirin. 
Gusterge panelinin {zerine LzL:L 
yansLtan nesneler (urn. beyaz 
ka:Lt, ayna) koymayLnLz. YansLmalar 
S{r{c{ Dikkati UyarL sisteminin 
arLzalanmasLna neden olabilir.
Kamera sensur{n{ sudan uzak 
tutmak ifin azami dikkat gusteriniz.
Kamera parfalarLnL ayLrmayLn, 
parfalar {zerine bir darbe          
uygulamayLn.
AracLn ses sistemini fok y{ksek 
seslerde dinlemek S{r{c{ Dikkati 
UyarLsL sisteminin uyarL seslerini 
bastLrabilir.

KKAZ
Aza:Ldaki durumlarda S{r{c{ Dikkati 
UyarL sistemi uyarLlarL kLsLtlanarak 
d{zg{n falLzmamasLna neden olabilir:

yerit tespit performansL sLnLrlL ise. 
(Daha fazla bilgi ifin yerit Koruma 
YardLmL Sistemi (LKA) (e:er varsa) 
sayfa : 6-136 bakLnLz.
Engellerden kafLnmak ifin araf 
fok hLzlL bir zekilde kullanLlLr veya 
aniden dund{r{l{rse (urn. inzaat 
alanL, di:er araflar, d{zen cisimler, 
t{msekli yol).
AracLn ileri yunde s{r{z kolaylL:L 
ciddi bir zekilde zayLflatLlLrsa 
(muhtemelen lastik basLnflarLndaki 
de:izimler, ezit olmayan lastik 
azLnmasL, toe-in/toe-out afLlarL 
nedeniyle)  
VirajlL yollarda.
T{msekli yollarda.
R{zgarlL bir alanda.
Araf, aza:Ldaki Gelizmiz S{r{c{ 
YardLmL sistemleri tarafLndan 
kontrol edilir:
- yerit Koruma YardLmL Sistemi
- Un FarpLzma Engelleme        

YardLmL sistemi
- AkLllL Sabit HLz Kontrol sistemi
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Unde Gelen Araf KalkLz UyarLsL 
(e:er varsa)
Unde Gelen Araf KalkLz UyarLsL araf 
durdu:unda undeki aracLn ayrLlaca:LnL 
bildirmek ifin s{r{c{y{ uyarLr ve 
AkLllL Sabiz HLz Kontrol sistemi        
devreye girer.

Sistem ayarlarL ve falLzma kozullarL

Sistem AyarlarL

Motor falLzLyorken, Unde Gelen Araf 
KalkLz UyarLsL afLlLr ve panelden       
KullanLcL AyarlarL → S{r{c{ YardLmL 
→ S{r{z YardLmL → Unde Gelen Araf 
KalkLz UyarLsL  sefildi:inde aktif hale 
gelmeye hazLr olur. Bu ayar devre 
dLzL bLrakLldL:Lnda sistem falLzmayL 
durdurur. E:er motor durdurulur ve 
daha sonra tekrar falLztLrLlLrsa,      
sistem eski haline geri dunecektir.

FalLzma kozullarL

AkLllL Sabit HLz Kontrol sistemi         
falLzLyorken aracLnLz un{n{zdkei 
araf durdu:unda durur. Durduktan 
sonra yaklazLk 3 saniye ifinde mesaj 
panelde gur{nt{lenir ve sistem 
standby (bekleme) konumuna gefer.

Sistem aktivasyonu

Undeki araf ayrLldLktan belirli bir s{re 
sonra s{r{c{ harekete gefmezse, 
mesaj gusterge panelinde                    
gur{nt{lenecektir.

OJF058402L
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Ekonomik kullanLm

Unde bir araf varken gaz pedalLna 
basLldL:Lnda ya da [RES +] or [SET -] 
d{:mesi aktive edildi:inde araf  
otomatik olarak oradan ayrLlacaktLr.

Unde bir araf yokken gaz pedalLna 
basLldL:Lnda ya da [RES +] or [SET -] 
d{:mesi aktive edildi:inde AkLLlL 
Sabit HLz Kontrol sistemi devre dLzL 
kalacaktLr.

UYARI
AyrLlmadan unce her zaman aracLnL-
zLn un{n{ ve yol kozullarLnL kontrol 
edin.

Ekonomik kullanLm

AracLnLzLn yakLt ekonomisi esas       
olarak s{r{z tarzLnLza ve aracLnLzL 
kullandL:LnLz yere ve zamana ba:lLdLr.

Bu fakturlerin her biri, bir litre yakLtla 
kaf kilometre gidebilece:inizi etkiler.  
AracLnLzL m{mk{n oldu:unca ekonomik 
bir zekilde kullanarak hem tamir 
masraflarLndan hem de yakLt        
masraflarLndan tasarruf etmek ifin 
aza:Ldaki tavsiyeleri uygulayabilirsiniz:

AracLnLzL zorlamadan s{r{n{z. 
Makul bir seviyeye kadar hLzlanLnLz. 
Ani veya tam gaz kalkLzlardan 
kafLnLnLz ve hLzLnLzL belli bir seviyede 
tutunuz. Trafik LzLklarL arasLnda 
fok hLzlanmayLnLz. Gereksiz yere 
s{rekli hLz de:iztirmemek ifin  
aracLnLzLn hLzLnL trafi:e gure        
ayarlayLnLz. M{mk{nse yo:un 
trafi:e girmemeye falLzLnLz.
Gereksiz frenlemelerden kafLnmak 
ifin di:er araflarla aranLzda belli 
bir mesafeyi koruyunuz. Bu, aynL 
zamanda frenlerin azLnmasLnL da 
azaltLr.
AracLnLzL makul bir hLzda s{r{n{z. 
Ne kadar hLzlL s{rerseniz, o kadar 
fok yakLt harcarsLnLz. AracLnLzL, 
uzellikle otobanda, makul bir hLzda 
kullanmak yakLt t{ketimini azalt-
manLn en etkili yollarLndan biridir.
Fren pedallarL basLlL bir zekilde yol 
almayLnLz. Bu, yakLt t{ketiminin 
artmasLna aynL zamanda da bu 
parfalarLn azLnmasLna neden      
olabilir. Ek olarak, aya:LnLzL fren 
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pedalL {zerinde tutarak s{r{z 
yapmanLz frenlerin azLrL LsLnmasLna 
neden olabilir ki bu da, frenlerin 
verimini d{z{rebilir ve fok daha 
ciddi sonuflara yol afabilir.
Lastiklerinize iyi bakLnLz. Lastik 
basLnflarLnLn tavsiye edilen  
de:erlerde olmasLnL sa:layLnLz. 
Lastik basLncLnLn tavsiye edilen 
de:erin fok altLnda veya fok 
{st{nde olmasL lastiklerin erken 
azLnmasLna neden olur.  Lastik 
basLnflarLnL en az ayda bir kez 
kontrol ediniz.
Tekerleklerin do:ru zekilde        
hizalandLklarLndan emin olunuz. 
KaldLrLmlara farpmak veya engebeli 
zeminlerde y{ksek hLzla s{r{z 
yapmak tekerleklerin hizalarLnLn 
bozulmasLna neden olabilir.         
HizalarLnLn bozuk olmasL, daha 
fazla yakLt t{ketilmesinin yanL sLra 
tekerleklerin daha hLzlL azLnmasLna 
ve di:er sorunlara neden olabilir.
AracLnLzLn iyi durumda olmasLnL 
sa:layLnLz. Daha iyi yakLt ekonomisi 
ve daha d{z{k bakLm masraflarL 
ifin aracLnLzL "Normal Periyodik 
BakLm ProgramL - Avrupa ifin 
(Rusya harif)" sayfa: 8-13 gure 
kullanLnLz. ArabanLzL sert kozullarda 
kullanLyorsanLz, daha sLk bakLm 
gereklidir. ( "A:Lr Kozullar AltLnda 
BakLm ProgramL Avrupa ifin 
(Rusya harif)" sayfa: 8-17, "A:Lr 
KullanLm KozullarL" sayfa: 8-18 
bakLnLz)

AracLnLzL temiz tutunuz. En {st 
seviyede verim ifin, aracLnLzLn 
temiz ve azLndLrLcL maddelerden 
uzak tutulmasL gerekir. Uzellikle, 
aracLnLzLn alt tarafLnda famur, toz, 
buz vb. malzemelerin birikmemesi 
fok unemlidir. AzLrL y{k yakLt  
t{ketiminin artmasLna ve azLnmanLn 
hLzlanmasLna neden olabilir.
Seyir esnasLnda aracLnLzLn hafif 
olmasLnL sa:layLnLz. AracLnLzda 
gereksiz a:LrlLklar tazLmayLnLz. 
A:LrlLk yakLt t{ketimini artLrLr.
Motoru gere:inden fazla rulantide 
falLztLrmayLnLz. Bekleme yapLyorsanLz 
(trafikte de:il), motoru durdurunuz ve 
yola fLkmaya hazLr oldu:unuzda 
yeniden falLztLrLnLz.
AracLnLzLn fok fazla LsLnmasL 
gerekmedi:ini unutmayLnLz. Motor 
falLztLktan sonra, harekete          
gefmeden unce motoru 10-20 
saniye falLztLrLnLz. Ancak, so:uk 
havalarda, motorun LsLnma s{resini 
biraz daha uzun tutunuz.
Motoru azLrL yavaz veya azLrL hLzlL 
falLztLrmayLnLz. Y{ksek bir vites 
sefili ifen aracL fok yavaz kullanmak 
motorun titremesine neden olur. 
Bu durumda vitesi k{f{lt{n{z. 
Motor devrinin azLrL y{kseltilmesi, 
g{venli sLnLrLn azLlmasL anlamLna 
gelir. Tavsiye edilen hLzlarda vites 
de:iztirilerek, bu engellenebilir.
KlimayL fok sLk kullanmayLnLz. Klima 
sistemi motor g{c{yle falLzLr, 
dolayLsLyla klimayL aftL:LnLzda  
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Uzel s{r{z kozullarL

aracLnLzLn t{ketti:i yakLt miktarL 
artar.
Y{ksek hLzlarda camlarLn afLk 
olmasL yakLt sarfiyatLnL artLrabilir.
Araf r{zgara karzL kullanLlLrken ya 
da yandan r{zgar alLrken yakLt 
sarfiyatL artacaktLr. Bu kaybL bir 
ulf{de telafi etmek ifin, aracLnLzL 
bu gibi kozullarda kullanLrken      
hLzLnLzL azaltLnLz.

AracLn en uygun falLzma kozullarLnda 
tutulmasL hem ekonomi hem de 
emniyet afLsLndan unemlidir.             
DolayLsLyla, sistemin bakLmLnL          
profesyonel bir atulyede yaptLrLnLz.

Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

UYARI
AracLn motor stop edilmiz halde  
kullanLlmasL
Araf hareket halindeyken (yokuz 
aza:L gitmek vb. nedenle) kesinlikle 
motoru stop etmeyiniz. Motor    
falLzmLyorken hidrolik direksiyon ve 
hidrolik frenler d{zg{n falLzmayacaktLr. 
Motoru durdurmak yerine, yeterli 
motor freni elde etmek ifin vites 
k{f{lt{n{z.  AyrLca, s{r{z esnasLnda 
konta:L kapatmak direksiyonun  
kilitlenmesine ve aracLn kontrol{n{n 
yitirilmesine dolayLsLyla da ciddi 
yaralanmalara hatta ul{me yol          
afabilir.

Uzel s{r{z kozullarL

Tehlikeli s{r{z kozullarL

AracLnLzL su, kar, buz, famur ve kum 
gibi tehlike arz eden kozullarda         
kullanLrken aza:Ldaki tavsiyelere 
uyunuz:

AracLnLzL dikkatli bir zekilde kullanLnLz 
ve daha uzun bir duruz mesafesi 
bLrakLnLz.
Ani frenleme ve direksiyon            
hareketlerinden kafLnLnLz.
ABS frenleri olmayan bir arafta 
fren yaparken, araf tamamen 
durana kadar fren pedalLnL hafiffe 
pompalayLnLz.

UYARI
ABS
ABS sistemi olan araflarda fren 
pedalLnL pompalamayLnLz.

AracLnLz kara, famura ya da buza 
saplanLrsa, ikinci vitesi kullanLnLz. 
Motor g{c{ aktarLlan tekerleklerin 
patinaj yapmamasL ifin gaz          
pedalLna yavaz ve kademeli bir 
zekilde basLnLz.
 AracLnLz kara, famura ya da buza 
saplanLrsa lastiklerin zemine 
tutunmasLnL sa:lamak ifin motor 
g{c{ aktarLlan tekerleklerin altLna 
kum, kaya tuzu, lastik zinciri gibi 
kaymayL unleyecek malzemeler 
yerleztiriniz.
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AracLn yaylandLrLlmasL

AracL kardan, kumdan ya da famurdan 
kurtarmak ifin yaylandLrmanLz  
gerekiyorsa, un tekerlekler arasLndaki 
alanL bozaltmak ifin unce direksiyonu 
sa:a ve sola feviriniz. Motor devrinin 
fok fazla y{kselmesine izin vermeyi-
niz. Tekerlekleri m{mk{n oldu:unca 
az dund{r{n{z. T{m bu fabanLn 
ardLndan araf hala saplandL:L yerden 
kurtarLlamadLysa, motorun hararet 
yapmasLnL ve zanzLmanLn hasar gur-
mesini unlemek ifin kurtarLcL fa:LrLnLz.

KKAZ
AracLn uzun s{re yaylandLrLlmasL 
motorun hararet yapmasLna,         
zanzLmanLn ve lastiklerin hasar       
gurmesine neden olabilir. 

UYARI
Patinaj yapma 
Uzellikle 56 km/s'in {zerindeki hLzlarda, 
patinaj yapmamaya uzen gusteriniz. 
Daha y{ksek hLzlarda araf hareket 
halinde de:ilken patinaj yapLlmasL 
lastiklerin azLrL LsLnmasLna, patlamasLna 
ve etraftaki insanlarLn yaralanmasLna 
neden olabilir.  

DUYURU
AracL yaylandLrmadan unce ESC         
sistemi KAPATILMALIDIR.

UYARI
AracLnLz kara, famura veya kuma 
saplanLrsa, aracLnLzL saplandL:L yerden 
fLkarmak ifin ileri geri hareket ettiriniz. 
AracLn yakLnLnda insanlar veya         
nesneler varsa bu izlemi gerfeklez-
tirmeyiniz. AracL saplandL:L yerden 
fLkarmak ifin ileri geri hareket         
ettirirken araf une veya arkaya 
do:ru aniden kayabilir ve aracLn   
fevresindeki insanlarLn veya        
nesnelerin zarar gurmesine neden 
olabilir.

Yumuzak viraj alma

Virajlarda frenleme yapmaktan ve 
vites de:iztirmekten kafLnLnLz,          
uzellikle de yollar Lslakken. En ideal 
olanL, virajlarLn hafiffe hLzlanarak 
alLnmasLdLr. Bu tavsiyeleri dikkate 
alLrsanLz, lastiklerin azLnmasL fok 
d{z{k seviyeye inecektir 
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Gece s{r{z

Gece araf kullanmak, g{nd{z araf 
kullanmaya oranla daha tehlikelidir; 
gece s{r{z sLrasLnda dikkat edilmesi 
gereken bazL noktalar aza:Lda         
verilmiztir:

Gece gur{z mesafesi uzellikle 
cadde aydLnlatmalarL bulunmayan 
alanlarda daha kLsLtlL oldu:undan, 
hLzLnLzL azaltLnLz ve di:er araflarla 
aranLzdaki takip mesafesini artLrLnLz.
AynalarLnLzL, di:er araflarLn         
farlarLnLn guzlerinizi kamaztLrmasLnL 
unleyecek zekilde ayarlayLnLz.
FarlarLnLzL temiz tutunuz ve          
otomatik far ayarlama uzelli:i 
olmayan araflarda farlarLnLzL  
d{zg{n bir zekilde ayarlayLnLz. Kirli 
ya da hatalL ayarlanmLz farlar 
geceleyin gur{z mesafenizin iyice 
daralmasLna neden olacaktLr.
KarzLdan gelen araflarLn farlarLna 
do:rudan bakmayLnLz. Gefici kurl{k 
yazayabilirsiniz ve guzlerinizin 
yeniden karanlL:a alLzmasL ifin  
birkaf saniye gefmesi gerekebilir.

Ya:murlu havalarda s{r{z

Islak zeminde araf kullanmaya hazLr 
de:ilseniz ya:murlu havada ve Lslak 
zeminde araf kullanmak tehlikeli 
olabilir. Aza:Lda ya:murlu havada 
araf kullanLrken aklLnLzdan fLkart-
mamanLz gereken birkaf nokta  
verilmiztir:

Sa:anak ya:Lz gur{z alanLnLzL 
kapatacak ve aracLnLzLn duruz 
mesafesini uzatacaktLr, bu 
nedenle hLzLnLzL azaltLnLz.
Cam sileceklerinizin iyi durumda 
ve bakLmlL olmasL gerekir.   Un 
camda fizgiler ya da silinmemiz 
alanlar bLrakmaya bazlayan       
silecek lastiklerinin de:iztirilmesi 
gerekir. 
 Lastiklerinizin durumu iyi de:ilse, 
Lslak zeminde yapaca:LnLz ani bir 
fren lastiklerinizin kLzaklanmaya 
bazlamasLna ve bir kazaya yol 
afabilir.  Lastiklerinizin iyi 
durumda oldu:undan emin olun.
Di:er s{r{c{lerin sizi daha rahat 
gurmelerini sa:lamak amacLyla 
farlarLnLzL yakLnLz.
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Su birikintilerinden hLzlL bir zekilde 
gefmek frenlerinizin olumsuz yunde 
etkilenmesine neden olabilir. Su 
birikintilerinden gefmeniz            
gerekiyorsa, yavazlayLnLz.
Frenlerinizin LslanmLz olabilece:ini 
d{z{n{yorsanLz, frenleriniz        
normale dunene kadar seyir  
esnasLnda fren pedalLna hafiffe 
basLnLz 

Su baskLnLna u:ramLz alanlarda 
s{r{z

Su seviyesinin tekerlek gube:inin alt 
kLsmLndan daha d{z{k oldu:undan 
emin oldu:unuz durumlar haricinde, 
aracLnLzL su baskLnLna u:ramLz        
alanlarda kullanmayLnLz. Su birikinti-
lerinden yavazfa gefiniz. Fren         
performansL sudan olumsuz yunde 
etkilenebilece:inden, yeterli duruz 
mesafesi bLrakLnLz.

Sudan geftikten sonra, araf yavaz 
bir zekilde ilerliyorken fren pedalLna 
{st {ste birkaf kez basarak frenleri 
kurutunuz. 

Arazi s{r{z{

AracLnLzL arazide (off-road) kullanLrken 
dikkatli olunuz, aracLnLz kayalar ya 
da a:af kukleri nedeniyle hasar 
gurebilir. AracLnLzL arazide kullanmaya 
bazlamadan unce arazide s{r{z 
kozullarLna alLzmaya falLzLnLz.

Otoyolda araf kullanLmL

Lastikler

Teknik de:erlerde basLnf uygulayLn  
D{z{k lastik hava basLncL, lastiklerin 
azLrL LsLnmasLna ve zarar gurmesine 
neden olacaktLr. 

YLpranmLz veya zarar gurm{z lastikleri 
kullanmaktan kafLnLn.  Bu zekildeki 
lastikler fekizte d{z{ze ve lastik 
bozukluklarLna yol afabilir. 

DUYURU
Lastiklerin {zerinde belirtilen azami 
lastik zizirme basLncL de:erini asla 
azmayLnLz. 
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UYARI
Gere:inden fazla veya az zizirilmiz 
lastikler yol tutuzunun zayLflama-
sLna, aracLn kontrol{n{n kaybedil-
mesine ve kaza, yaralanma hatta 
ul{me yol afan ani lastik sorunlarLna 
neden olabilir.  Yola fLkmadan unce 
daima lastik hava basLncLnLn uygun 
olup olmadL:LnL kontrol ediniz.  
Do:ru lastik hava basLnflarL ifin 
"Lastikler ve tekerlekler (5 KapLlL, 
Vagon, SteyzLn vagon)" sayfa: 9-
6, "Lastikler Lastikler ve tekerlek-
ler (CUV)" sayfa: 9-7 bakLn.
Dizleri tamamen veya kLsmen 
azLnmLz lastiklerle yolculuk       
yapmak oldukfa tehlikelidir.    
AzLnmLz lastikleri aracLn kontrolden 
fLkmasLna, kazalara, yaralanmaya 
hatta ul{me neden olabilir.  AzLnan 
lastikler en kLsa s{re iferisinde 
de:iztirilmeli ve bu lastiklerle asla 
yola fLkLlmamalLdLr.  Yola fLkmadan 
unce lastik dizlerini mutlaka       
kontrol ediniz. Daha fazla bilgi ve 
lastik diz kLsLtlamalarL ifin "Lastikler 
ve tekerlekler (5 KapLlL, Vagon, 
SteyzLn vagon)" sayfa: 9-6,        
"Lastikler Lastikler ve tekerlekler 
(CUV)" sayfa: 9-7 bakLn.

YakLt, motor so:utma suyu ve 
motor ya:L

AracLn y{ksek hLzda kullanLlmasL, 
zehir ifindeki kullanLma kLyasla daha 
fazla yakLt t{ketilir. Motor so:utma 
suyu ve motor ya:L seviyelerini 
kontrol etmeyi unutmayLnLz.

Tahrik kayLzL

Gevzek veya hasar gurm{z bir tahrik 
kayLzL motorun azLrL LsLnmasLna 
neden olabilir.
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KLz kozullarLnda s{r{z

KLz mevsiminin a:Lr hava kozullarL 
daha fazla azLnmaya ve di:er birtakLm 
sorunlara neden olmaktadLr.  KLz 
kozullarLnda s{r{zten kaynaklanan 
sorunlarL en d{z{k seviyeye indirmek 
ifin, aza:Ldaki tavsiyeleri dikkate 
almalLsLnLz:

* Ulusal dilde kar lastikleri ve lastikler 
ifin (Kzlandaca, Bulgarca) Eke bakLn.  

KarlL veya buzlu yollarda kullanLm

AracLnLzL fok karlL bir zeminde s{re-
bilmeniz ifin, kar lasti:i kullanmanLz 
veya lastik zinciri takmanLz gerekebilir. 
Kar lasti:i kullanmanLz gerekiyorsa, 
kullandL:LnLz lastikler aracLnLzLn orijinal 
lastikleriyle aynL tipte ve ebatta 
olmalLdLr.  Aksi takdirde, aracLnLzLn 
g{venli:i ve yol tutuzu olumsuz 
yunde etkilenebilir. Daha da utesi, hLz 
yapma, ani hLzlanma, ani frenleme ve 
sert dun{zler potansiyel olarak 
oldukfa tehlikeli s{r{z manevralarLdLr.

Yavazlama esnasLnda, en {st seviyede 
motor freni kullanLnLz. KarlL veya buzlu 
yollarda ani frenleme yapmak aracLn 
kaymasLna neden olabilir.  AracLnLz 
ile aracLnLzLn un{nde hareket halinde 
olan di:er araflar arasLnda belli bir 
mesafeyi koruyunuz. AyrLca, frene 
hafiffe basLnLz. Lastiklerin {zerine 
zincir takmanLn, tahrik g{c{n{ daha 
fazla artLraca:LnL ancak yana kayma-
larL unleyemeyece:ini unutmayLnLz.  

DUYURU
Lastik zincirleri t{m {lkelerde yasal 
de:ildir. Lastik zinciri takmadan unce 
bulundu:unuz {lkenin yasalarLnL 
kontrol ediniz. 

Kar lastikleri

AracLnLzda kar lastikleri kullanacaksanLz, 
takLlacak lastiklerin radyal  lastikler 
oldu:undan ve aracLnLzLn orijinal lastikleri 
ile aynL ebatta ve y{k aralL:Lnda oldu-
:undan emin  olunuz. AracLnLzLn yol 
tutuzunu her t{rl{ hava kozulunda 
dengeleyebilmek ifin durt tekerle:e 
birden kar lasti:i taktLrLnLz.  Kuru 
yollarda kar lastiklerinin sunaca:L yol 
tutuzunun aracLnLzLn orijinal lastikleri 
kadar y{ksek olmayabilece:ini unut-
mayLnLz. Kardan temizlenmiz yollarda 
bile aracLnLzL dikkatli kullanmanLz gerekir. 
Kar lasti:i ifin geferli azami hLz 
sLnLrlamalarL ile ilgili bilgi ifin lastik 
satLcLsLna danLzLnLz. 
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UYARI
Kar lasti:i ebatlarL 
KullanLlacak kar lastikleri, ebat ve tip 
afLsLndan araftaki standart lastiklere 
uygun olmalLdLr. . Aksi takdirde,       
aracLnLzLn emniyeti ve yol tutuzu 
olumsuz etkilenecektir.

Fivili lastiklerin olasL yasal kullanLm 
kLsLtlamalarL hakkLnda bilgi edinmeden, 
fivili lastik kullanmayLnLz.

Lastik Zincirleri

Radyal lastiklerin yanak kLsLmlarL daha 
ince oldu:undan, bazL kar zincirlerinden 
zarar gurebilir. DolayLsLyla kar zinciri 
kullanmak yerine tavsiye edilen kar 
lastiklerini kullanLnLz.  Al{minyum 
jantlL araflara zincir takmayLnLz,   
zincirler tekerleklerin hasar gurmesine 
neden olabilir.  Kar zinciri kullanmak 
zorundaysanLz, kalLnlL:L 12 mm'nin

altLnda olan tel tipteki kar zincirlerini 
kullanLnLz. Uygunsuz kar lasti:i        
kullanLmLndan kaynaklanan hasarlar 
aracLnLzLn garanti kapsamLna girmez.

Zincirleri sadece un lastiklere takLnLz.

KKAZ
Kar zincirlerinin lastikleriniz ifin 
uygun boyutta ve tipte oldu:undan 
emin olunuz. YanlLz kar zinciri      
kullanLmL aracLnLzLn guvdesine ve 
s{spansiyonuna zarar verir ve bu 
zararlar {retici garantisi kapsamLnda 
de:ildir. AyrLca, aracLn parfalarLna 
temas eden kar zinciri ba:lantL 
kancalarL zarar gurebilir, bu durumda 
kar zincirleri lastikten ayrLlabilir. 
KullandL:LnLz kar zincirlerinin SAE "S" 
sertifikalL olmalarLna uzen gusteriniz.
G{venli montaj ifin 500 m veya 1 
km ilerledikten sonra durunuz ve 
zincirleri kontrol ediniz. Zincirler 
gevzemizse sLkLnLz veya yeniden 
takLnLz.
Uygun zincir takLlmLz olsa bile, 
s{r{z esnasLnda direksiyonu 
tamamen dund{rmeyiniz. (E:er 
tam dun{z yaparsanLz, 10km/saat 
hLzLn altLnda gidiniz.)
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AracLnLzda 225/40ZR18 lastikler 
varsa zincir kullanmayLn, aracLnLza 
zarar verebilir (tekerlek,             
s{spansiyon ve guvde).  

Zincirin takLlmasL
Zincirleri {reticinin talimatlarLna uygun 
bir zekilde ve m{mk{n oldu:unca 
gergin bir zekilde takLnLz. Lastikleri-
nizde zincir takLlLyken aracLnLzL yavaz 
s{r{n{z. Zincirin kaportaya ya da 
zasiye farptL:LnL duyarsanLz, aracL 
durdurunuz ve zincirleri gerdiriniz. 
Zincirler hala guvde parfalarLna 
temas ediyorsa, ses kesilene kadar 
yavazlayLnLz. Kardan temizlenmiz        
yollarda zincirlerinizi derhal fLkartLnLz.

UYARI
Kar zincirlerinin takLlmasL
Kar zinciri takarken, aracLnLzL trafikten 
uzak d{z bir zemine park ediniz. Durtl{ 
flazurleri yakLnLz ve e:er varsa {fgen 
acil durum uyarL reflektur{n{ aracLn 
arkasLna yerleztiriniz. Kar zincirlerini 
takmadan unce daima aracLnLzL P 
(park) konumuna getiriniz, park freni 
uygulayLnLz ve motoru durdurunuz.

UYARI
Lastik Zincirleri

Lastik zinciri kullanLmL direksiyon 
hakimiyetini olumsuz yunde         
etkileyebilir.
30 km/s hLz sLnLrLnL ya da zincir 
{reticisi daha d{z{k bir hLz sLnLrL 
belirlemizse, zincir {reticisinin 
belirledi:i hLz sLnLrLnL azmayLnLz.
AracLnLzL dikkatli bir zekilde kullanLnLz 
ve t{mseklerden, fukurlardan, keskin 
dun{zlerden ve aracLn yaylanmasLna 
neden olacak yoldaki benzer          
engellerden kafLnLnLz.
Keskin dun{zlerden ve tekerlekleri 
kilitleyecek zekilde frenlemeden 
kafLnLnLz.

KKAZ
Lastik Zincirleri

HatalL ebattaki ya da hatalL zekilde 
takLlmLz zincirler aracLnLzLn fren 
borularLna, s{spansiyon sistemine, 
guvdesine ya da jantlara zarar  
verebilir.
Zincirlerin aracLnLza farptL:LnL 
duyarsanLz derhal aracLnLzL          
durdurunuz ve zincirleri geriniz.

Y{ksek kalitede etilen glikol 
so:utma suyu kullanLnLz

AracLnLz, so:utma sisteminde y{k-
sek kalitede so:utma suyu ile bir-
likte teslim edilir. So:utma sisteminin 
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paslanmasLnLn unlenmesine yardLmcL 
oldu:u, devridaim pompasLnL ya:ladL:L 
ve donmayL engelledi:i ifin, kullanmanLz 
gereken tek so:utma suyu t{r{ budur. 
So:utma suyunuzu 8. KLsLm'daki 
bakLm programLna gure de:iztiriniz 
ya da doldurunuz.

KLztan unce, aracLnLzdaki so:utma 
suyunun donma noktasLnLn kLz ifin 
ungur{len hava sLcaklLklarL uygun 
olup olmadL:LnL kontrol ediniz.

Ak{y{ ve kablolarL kontrol ediniz

KLz, ak{ sisteminin {zerindeki y{k{ de 
artLrLr. Ak{ ve kablolarL 8.KLsLm'da  
afLklandL:L zekilde guz{n{zle kontrol 
ediniz. Ak{n{n zarj seviyesini            
profesyonel bir atulye tarafLndan 
kontrol ettirin. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

Gerekiyorsa kLz kozullarLna  uygun 
ya: kullanLnLz

BazL iklimlerde, so:uk havalarda 
daha d{z{k viskozite de:erine sahip, 
kLz kozullarLna uygun ya: kullanLlmasL 
tavsiye edilmektedir. Tavsiyeler ifin 9. 
bul{me bakLnLz. Hangi yo:unlukta ya: 
kullanmanLz gerekti:ini bilmiyorsanLz, 
bir Kia yetkili servisine danLzabilirsiniz.

 

Bujileri ve atezleme sistemini         
kontrol ediniz

AracLnLzdaki bujileri 8. bul{mde tarif 
edildi:i zekilde kontrol ediniz ve 
gerekiyorsa de:iztiriniz. AyrLca, 
atezleme sisteminin elektrik tesisatLnL 
ve t{m parfalarLnL, herhangi bir fatlak, 
azLnma ve hasar olup olmadL:LnL  
tespit etmek ifin kontrol ediniz.

Kilitlerin donmasLnL unlemek ifin

Kilitlerin donmasLnL unlemek ifin, 
{zerlerine onaylanmLz bir buz fuz{c{ 
sLvL veya gliserin p{sk{rt{n{z. Kilidin 
{zeri buzla kaplanmLzsa, buzu fuzmek 
ifin buz fuz{c{ sLvL p{sk{rt{n{z. 
Anahtar deli:inin ifi donmuz ise,           
LsLtLlmLz bir anahtar kullanarak deli:in 
ifindeki buzu fuzebilirsiniz. Yaralan-
mamak ifin LsLtLlmLz anahtarL dikkatli 
bir zekilde tutunuz.

Sistemde, onaylanmLz cam yLkama 
suyu antifrizi kullanLnLz

Cam yLkama sistemindeki suyun 
donmasLnL engellemek ifin, kutusunun 
{zerindeki talimatlar do:rultusunda 
onaylanmLz cam yLkama suyu antifrizi 
ekleyiniz. Cam yLkama suyu antifrizini 
bir Kia yetkili bayisi/servisinden ve 
otomotiv parfalarL satan ma:azalardan 
temin edebilirsiniz.  Boyaya zarar 
verme ihtimali oldu:undan, motor 
so:utma suyu veya di:er t{rdeki 
antifrizleri kullanmayLnLz.
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AracLnLzLn el freninin donmasLna izin 
vermeyiniz

BazL kozullar altLnda, el freni fekili 
konumdayken donabilir. Bu, daha fok 
arka frenlerin etrafLnda kar veya buz 
birikmesi oldu:unda veya frenler 
LslandL:Lnda olur. El freninin donmasL 
gibi bir risk varsa, vites kolunu birinci 
ya da geri vites konumuna (d{z vitesli 
araflarda) getirin ve arka tekerleklere 
aracLn kaymamasL ifin takoz koyarken 
gefici olarak el frenini devreye sokun.  
Daha sonra park frenini serbest bLrakLnLz.

AracLnLzLn alt tarafLnda buz veya 
kar birikmesine izin vermeyiniz

BazL durumlarda aracLnLzLn altLnda kar 
ve buz birikintileri oluzabilir ve         
birikintiler aracLnLzLn yunlendirilmesini 
olumsuz yunde etkileyebilir. Buyle 
bir durumla karzLlazabilece:iniz bir 
yerde, a:Lr kLz kozullarL altLnda s{r{z 
yaparken, un tekerleklerin rahatfa 
hareket etti:inden ve aracLn           
yunlendirilmesi afLsLndan herhangi 
bir sorun olmadL:Lndan emin olmak 
ifin aracLnLzLn altLnL sLk sLk kontrol 
etmelisiniz.

YanLnLzda acil durum ekipmanL 
bulundurunuz

Hava kozullarLna ba:lL olarak uygun 
acil durum donanLmLnL yanLnLzda 
tazLmanLz gerekmektedir.  AracLnLzda 
bulundurmak isteyece:iniz acil 
durum ekipmanlarL arasLnda, lastik 
zinciri, fekme halatL veya zinciri, el 
feneri, izaret fize:i, kum, k{rek, ak{ 
takviye kablosu, buz kazLyLcL, eldiven, 
yaygL, urt{ ve battaniye gibi          
malzemeler yer almaktadLr.
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Rumork Fekme (Avrupa Kfin)

AracLnLzla rumork fekmeyi d{z{n{-
yorsanLz, yasal gereklilikler hakkLnda 
bilgi edinmek ifin, uncelikle bulundu-
:unuz {lkedeki Motorlu Araflar 
DepartmanL'na danLzLnLz.

F{nk{ rumork, otomobil veya di:er 
araflarLn fekilmesi ile ilgili gereklilikler 
kanunlara gure farklLlLk gusterebilir. 
Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

UYARI
Romork cekme
Do:ru donanLmL kullanmaz ve aracLnLzL 
do:ru zekilde s{rmezseniz, rumork 
fekerken direksiyon hakimiyetini       
kaybedebilirsiniz. Urne:in, rumork fok 
a:Lrsa, frenler yeterli bir zekilde falLz-
mayabilir, hatta hif falLzmayabilir.  
YolcularLnLz ve siz ciddi ve hatta hayati 
riske neden olabilecek bir zekilde  
yaralanabilirsiniz. Sadece bu bul{mde 
belirtilen adLmlarL eksiksiz bir zekilde 
uyguladLysanLz rumork fekiniz.

UYARI
A:LrlLk sLnLrL
Rumork fekmeden unce, toplam 
rumork a:LrlL:LnLn, rumork ve aracLn 
toplam br{t a:LrlL:LnLn, aracLn, aksLn ve 
rumork ba:lantLsLnLn br{t a:LrlL:LnLn 
a:LrlLk sLnLrlarLnL azmadL:Lndan emin 
olunuz.

DUYURU
Arka aks(lar)daki teknik olarak izin 
verilen maksimum y{k %15'ten daha 
fazla olmayacak zekilde azLlabilir 
ve aracLn teknik olarak izin verilebilir 
maksimum y{k{ %10'dan daha 
fazla olmayacak zekilde ya da 100 
kg, hangi de:er daha d{z{k ise, 
azLlabilir. Bu durumda, M1 kategorisi 
araf ifin 100km/s hLzL ya da N1 
kategorisi araf ifin 80km/s hLzL 
azmayLnLz.
Rumork fekerken, rumork ba:lantL 
noktasLndaki a:LrlLk, arka tekerlek 
azami a:LrlLk oranlarLnLn azLlmasLna 
sebep olabilir; ancak bu oran 
%15ten fazla olmaz. Bu durumda 
100 km/syi azmayLn ve lastik basLncL 
{zerindeki arka teker basLncLnLn, 
normal kullanLm ifin unerildi:i gibi 
en az 20 kPa (0.2) bar olmasLna 
dikkat edin (yani, rumork ba:lan-
madL:Lnda oldu:u gibi).   

KKAZ
Rumorku hatalL bir zekilde fekmek, 
aracLnLzLn hasar gurmesine ve 
garanti kapsamLnda olmayan y{ksek 
maliyetli tamirlere neden olabilir. 
Do:ru bir zekilde rumork fekmek ifin 
bu bul{mde yer alan tavsiyeleri 
uygulayLnLz.
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Uygun donanLmL kullanarak aracLnLzla 
rumork fekebilirsiniz. AracLnLzLn 
rumork fekme kapasitesini u:renmek 
ifin bu bul{mde daha sonraki          
sayfalarda yer alan "Rumork a:LrlL:L" 
sayfa: 6-187 bazlL:Lna bakLnLz.

Rumork feken bir aracL kullanmak 
rumork fekmeyen bir aracL kullanmaktan 
farklLdLr. Rumork fekerken, yol tutuzta, 
direksiyon hakimiyetinde ve yakLt 
ekonomisinde de:iziklikler meydana 
gelecektir. Rumorkun emniyetli bir 
zekilde ba:lanmasL ifin do:ru ekipma-
nLn do:ru zekilde kullanLlmasL gerekir.

Bu bul{mde, rumork fekmeyle ilgili 
olarak yLllar boyunca denenmiz ve 
unemli tavsiyeler ve emniyet kurallarL 
verilmektedir. Bu bilgiler yolcularLnLzLn 
ve sizin emniyetiniz ifin fok unemlidir. 
Rumork fekecekseniz l{tfen bu 
bul{m{ dikkatli bir zekilde okuyunuz.

AracLn y{k{ artLrLldL:Lnda, motor,       
zanzLman, tekerlek gruplarL ve lastikler 
gibi hareket sa:layan organlarLn {zer-
lerine binen y{k artar ve bu organlar 
daha fazla falLzmak durumunda kalLr.  
Motor daha fazla y{k altLnda ve           
nispeten daha y{ksek devirde          
falLzmak zorunda kalLr. Klave y{k fazla 
LsLya neden olur. Rumork r{zgar  
direncini de unemli ulf{de artLrLr, bu da 
fekiz g{c{n{n artLrLlmasLnL zorunlu 
kLlar.

Tip A

Tip B

DUYURU
Rumork takma konumu
Rumork kancalarL ifin takma deli:i 
arka tekerleklerin arkasLnda alt 
tarafta her iki yandadLr. 

OCDW059121

OCDW059124
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Rumork kancalarL

Rumorku araca ba:lamak ifin do:ru 
kanca ekipmanLnLn kullanLlmasL gerekir. 
Yandan gelen r{zgar, yandan gefen 
uzun araflar, bozuk zeminli yollar 
do:ru kanca ekipmanL kullanmanLzL 
zorunlu kLlan nedenlerden sadece 
birkafLdLr. Kanca sefimi ve kullanLmLyla 
ilgili olarak uygulamanLz gereken 
bazL kurallar aza:Lda verilmiztir:

Rumork kancasLnL takmak ifin 
araf guvdesinde delik afmanLz 
gerekiyor mu? Gerekiyorsa, 
rumork kancasLnL sukt{kten sonra 
delikleri kapatmanLz gerekir.
Delikleri kapatmazsanLz, aracLnLzLn 
ifine egzoz gazL ifinde yer alan 
ul{mc{l karbon monoksit (CO) 
gazL, famur ya da su girebilir.
AracLnLzLn tamponlarL rumork  
kancasL takLlacak zekilde tasarlan-
mamLztLr. Tamponlara portatif 
rumork kancalarL ya da tampona 
ba:lanan tip rumork kancalarL 
takmayLnLz. Sadece tampona  
ba:lanmayan, zasiye ba:lanan tip 
rumork kancalarL kullanLnLz.
Kia rumork ba:lantLsL aksesuarL 
yetkili Kia bayilerinde bulunabilir. 

Emniyet zincirleri

AracLnLz ile rumork arasLnda mutlaka 
emniyet zinciri kullanmanLz gerekir. 
Rumork ba:lantLsLnLn rumork kanca-
sLndan kurtularak yola temas etmesini 
unlemek ifin emniyet zincirini rumork 
ba:lantLsLnLn altLndan gefiriniz.

Emniyet zinciri ile ilgili kullanLm        
talimatlarL rumork kancasL ya da 
rumork {reticisi tarafLndan verilecektir. 
Emniyet zincirini ba:larken {reticinin 
talimatlarLnL uygulayLnLz. Zinciri 
daima rumorkun aracLnLzla birlikte 
dunmesine yetecek kadar gevzek 
bLrakLnLz. AyrLca, zincirin yerde 
s{r{nmesine kesinlikle izin vermeyiniz.

Rumork frenleri

Rumorkunuzda fren sistemi e:er 
varsa, bu sistemin bulundu:unuz {lke-
deki d{zenlemelere uygun oldu:un-
dan, rumorka do:ru zekilde 
takLldL:Lndan ve d{zg{n falLztL:Lndan 
emin olunuz.

Rumorkunuzun a:LrlL:L frensiz azami 
rumork a:LrlL:LnL azLyorsa, rumorkunuza 
yeteri derecede g{fl{ frenler takLl-
malLdLr. Fren sistemini do:ru bir 
zekilde takmak, ayarlamak ve        
sistemin bakLmLnL do:ru bir zekilde 
yapmak ifin rumork frenleri ile ilgili 
kullanLm talimatlarLnL okuyunuz ve 
uygulayLnLz.

Rumork fren sistemini aracLnLzLn 
fren sistemine ba:lamayLnLz.



181

6

6

AracLnLzL s{rerken Rumork Fekme (Avrupa Kfin)

UYARI
Rumork frenleri
Fren sistemini do:ru bir zekilde 
ayarlamayL bilmiyorsanLz, fren sistemi 
bulunan rumork kullanmayLnLz. Bu, 
amaturce gerfekleztirilebilecek bir 
falLzma de:ildir. Bu falLzmayL,          
deneyimli ve ehliyetli bir rumork 
atulyesinde yaptLrLnLz.

Rumorkla s{r{z

Rumork fekmek ifin belirli bir tecr{be 
edinmiz olmanLz gerekir. Yola fLkma-
dan unce, kendinizi rumork feken bir 
araf kullanmaya alLztLrmanLz gerekir. 
Rumorkun y{kledi:i ekstra a:LrlLk 
nedeniyle direksiyon hakimiyetinde 
ve fren performansLnda ne gibi  
de:iziklikler meydana geldi:ini kontrol 
ediniz. AyrLca rumork nedeniyle  
aracLnLzLn uzunlu:unun eskisine 
oranla daha fazla oldu:unu ve artLk 
aracLnLzLn eskisi (yani rumorksuz hali) 
kadar atak olmadL:LnL unutmayLnLz.

Motoru falLztLrmadan unce, rumork  
kancasLnL ve platformunu, emniyet 
zincirlerini, elektrik konekturlerini, 
lambalarL, lastikleri ve ayna ayarlarLnL 
kontrol ediniz. Rumork elektrikli fren 
sistemine sahipse, aracLnLzL rumork 
ba:lL haldeyken harekete gefiriniz ve 
rumork frenlerinin falLztL:Lndan 
emin olmak ifin rumork fren kumanda-
sLnL fekiniz. Bu, aynL anda elektrik ba:-

lantLsLnL da kontrol etmenize olanak 
tanLr.

Seyahat esnasLnda, arada sLrada 
rumorktaki ezyalarLn rumorka sLkL bir 
zekilde ba:lL olup olmadL:LnL ve rumork 
lambalarLnLn ve frenlerinin do:ru falLzLp 
falLzmadL:LnL kontrol ediniz.

Takip mesafesi

AracLnLzL rumork takLlmLz zekilde  
kullanLrken takip mesafesini normale 
gure iki kat artLrLnLz. Bu zekilde, ani 
fren ya da direksiyon manevrasL 
yapLlmasLnL gerektiren durumlardan 
kurtulabilirsiniz.

Sollama

Rumork fekerken, sollama yaptL:LnLzda, 
un{n{zde daha uzun bir mesafe olmasL 
gerekir. AyrLca, aracLnLzLn  uzunlu:u 
arttL:Lndan, sollama yaptLktan sonra 
solladL:LnLz aracLn un{ne gefmeden 
unce daha uzun bir mesafe almanLz 
gerekir.

Geri gitme

Bir elinizle direksiyonu alt kLsmLndan 
kavrayLnLz. Daha sonra, rumorku 
sola fevirmek ifin elinizi sola do:ru 
hareket ettiriniz. Rumorku sa:a 
fevirmek ifin, elinizi sa:a do:ru 
hareket ettiriniz. Rumork takLlL halde 
aracL geri alLrken daima yavaz           
hareket ediniz ve m{mk{nse, aracLn 
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dLzLndaki bir kiziden size yardLmcL 
olmasLnL isteyiniz.

Dun{zler

Rumork takLlL haldeyken aracLnLzla 
dun{z yapmanLz gerekti:inde,        
normalden daha geniz bir yay fizecek 
zekilde dun{z yapLnLz. Rumorkun 
kaldLrLma, yol izaretlerine, a:aflara 
ya da benzer nesnelere farpmamasL 
ifin bu noktayL guz un{nde tutunuz. 
Ani ve sarsLntLya neden olacak 
manevralar yapmayLnLz. Dun{z    
yapmadan unce sinyal veriniz.

Rumork fekerken dun{z sinyali  
vermek ifin

Rumork fekerken, aracLnLzda farklL 
bir sinyal sistemi ve ekstra bir kablo 
tesisatL kullanLlmasL gerekir. Gusterge 
panelindeki yezil sinyal lambalarL 
dun{z ya da zerit de:iztirmek ifin 
sinyal verdi:inizde yanLp sunecektir. 
Do:ru zekilde ba:lanmLz olan rumork 
lambalarL da sinyal verildi:inde ya da 
fren yapLldL:Lnda yanacaktLr.

Rumork fekerken, rumork lambasL 
{zerindeki ampuller patlamLz olsa dahi 
gusterge panelindeki sinyal lambalarL 
normal zekilde yanLp sunmeye devam 
edecektir. Buna ba:lL olarak siz di:er 
s{r{c{lerin verdi:iniz sinyalleri gur-
d{klerini d{z{n{rken aslLnda durum 
buyle olmayacaktLr. Arada sLrada rumork 
ampullerinin falLzmasLnL kontrol etmeniz 
gerekir. AyrLca, kablolarL sukt{kten ve 

taktLktan sonra da lambalarLn falLzmasLnL 
kontrol etmeniz gerekir.

Rumork aydLnlatma sistemini direkt       
olarak aracLnLzLn aydLnlatma sistemine 
ba:lamayLnLz. Sadece onaylL bir rumork 
kablo demeti kullanLnLz.

Rumork kablo demetini takarken 
profesyonel bir atulyeden yardLm 
alLnLz.

Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye eder.

UYARI
OnaylL rumork kablo demetinin        
kullanLlmamasL aracLn elektrik          
sisteminin hasar gurmesine ve/veya 
yaralanmalara neden olabilir.

Yokuzlarda s{r{z

Dik veya uzun bir yokuztan aza:L 
inmeden unce hLzLnLzL azaltLnLz ve vites 
k{f{lt{n{z. Vites k{f{ltmezseniz, 
frenlerinizi fok sLk kullanmanLz gerekir, 
bu durumda da frenleriniz LsLnacak ve 
fren performansL azalacaktLr.

Uzun bir yokuzu fLkarken vites k{f{l-
t{n{z ve motorun ya da zanzLmanLn 
azLrL LsLnmasL ihtimalini azaltmak ifin 
hLzLnLzL 70 km/s civarLna d{z{r{n{z.
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KKAZ
Dik rampalarda (%6'yL azan) 
rumork fekerken, motorun           
hararet yapmamasL ifin motor 
so:utma suyu sLcaklLk gustergesine 
fok dikkat ediniz. Motor so:utma 
suyu sLcaklLk ulf{m aletinin ibresi 
"H" (SICAK) (veya 130/C) izaretine 
do:ru hareket ediyorsa, kenara 
fekiniz, ortam m{saitse durunuz 
ve ibre tekrar d{z{k bir seviyeye 
gelene kadar motoru rulantide 
tutunuz. Motor yeterince         
so:uduktan sonra yolunuza 
devam edebilirsiniz.
Motorun hararet yapmasLna ve 
zanzLmanLn azLrL derecede LsLnmasLna 
engel olmak ifin s{r{z hLzLnLzL 
rumork a:LrlL:Lna ve rampanLn 
dikli:ine gure ayarlayLnLz.

AracLn yokuzta park edilmesi

Genelde aracLnLza ba:lL bir rumork 
var ise aracLnLzL bir yokuza park 
etmemelisiniz. AracLn ve rumorkun 
yokuz aza:L kaymaya bazlamasL 
durumunda ciddi ve hatta hayati 
riske neden olabilecek yaralanmalarla 
karzLlazabilirsiniz ve hem aracLnLz hem de 
rumorkunuz hasar gurebilir.

UYARI
AracLn yokuzta park edilmesi
AracLnLzL rumork ba:lL haldeyken 
yokuzta park etmeniz, rumork fren 
gevzemesi durumunda ciddi ve hatta 
hayati riske neden olabilecek          
yaralanmalara neden olabilir.

Bununla birlikte, aracLnLzL yokuzta 
park etmek zorunda kalLrsanLz       
aza:Ldakileri yapmanLz gerekir:
1. AracL park alanLna fekiniz. Direksi-

yon simidini e:im yun{nde feviriniz 
(yokuz aza:L ise sa:a, yokuz 
yukarL ise sola).  

2. Araf d{z zanzLmana sahipse aracL 
nutr viteste(bozta) bLrakLnLz.

3. El frenini fekiniz ve motoru          
durdurunuz.

4. Yokuz aza:L kLsLmda bulunan 
rumork tekerleklerinin altLna 
takoz yerleztiriniz.

5. AracL falLztLrLnLz, frene basLnLz, vitesi 
boza gefiriniz, el frenini indiriniz ve 
rumork takozlarL y{k{ alana kadar 
frenleri yavazfa bLrakLnLz.

6. Frenlere tekrar basLnLz, el frenini 
tekrar fekiniz ve vitesi manuel 
zanzLman ifin R (Geri) konumuna 
alLnLz.

7. Motoru durdurunuz ve el frenini 
fekili zekilde bLrakarak frenleri 
bLrakLnLz.
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UYARI
El freni
El frenini sonuna kadar fekmeden 
araftan inmeniz tehlikeli olabilir.
Motoru falLzLr halde bLrakLrsanLz, 
araf aniden harekete gefebilir.        
YolcularLnLz ya da siz ciddi bir zekilde 
yaralanabilir ya da hayati riskle karzL 
karzLya kalabilirsiniz.

Yokuzta park edilmiz aracL hareket 
ettirmek
1. D{z zanzLman boz vites              

konumundayken, frene basLnLz ve 
bu konumda aza:Ldakileri uygulayLnLz: 

Motoru falLztLrLnLz;
Vitese takLnLz; ve
El frenini serbest bLrakLnLz.

2. Aya:LnLzL yavazfa fren pedalLndan 
kaldLrLnLz.

3. Rumork takozlardan kurtulana 
kadar aracLnLzL yavazfa s{r{n{z.

4. Durunuz ve yolcularLnLzdan birinden 
takozlarL almasLnL ve araca        
yerleztirmesini isteyiniz.

Rumork fekme esnasLnda bakLm

AracLnLzL d{zenli olarak rumork fekmek 
ifin kullanLyorsanLz, aracLnLz daha sLk 
bakLma ihtiyaf duyacaktLr. Dikkat        
edilmesi gereken unemli maddeler 
arasLnda motor ya:L, otomatik zanzLman 
ya:L, aks gresleri ve motor so:utma suyu 
yer almaktadLr. Frenler de sLk sLk kontrol 
edilmesi gereken parfalar arasLnda yer 
almaktadLr. T{m bu maddelere bu kLlavuz 
ifinde yer verilmiztir, bunlarL Dizin bul{-
m{nden hLzlL bir zekilde bulabilirsiniz. 
AracLnLzL rumork fekmek ifin kullanLyor-
sanLz, yola fLkmadan unce bu konularL 
guzden gefirmeniz faydalL olabilir.

AyrLca rumork ve rumork kancasL da 
bakLma ihtiyaf duyar. Rumorkla birlikte 
verilen kullanLm kLlavuzundaki bakLm 
programLnL takip ediniz ve rumorku sLk 
sLk kontrol ediniz. Kontrol{ m{mk{nse 
sabah yola fLkmadan unce yapLnLz. 
Kontrolle ilgili en unemli nokta rumork 
kancasL somunlarLnLn ve cLvatalarLnLn 
kontrol{d{r.

KKAZ
Rumork kullanLrken araf y{k{nde  
meydana gelen artLza ba:lL olarak sLcak 
havalarda ya da yokuz yukarL fLkarken 
motor hararet yapabilir. Hararet gus-
tergesi ibresi motorun hararet yaptL:LnL 
gusteriyorsa, l{tfen klimayL kapatLnLz 
ve aracL g{venli bir yere fekerek          
so:umasL ifin bekleyiniz.
Rumork fekiyorsanLz zanzLman ya:LnL 
daha sLk kontrol ediniz.
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AracLnLzda klima yoksa, motorun rumork 
fekerken performansLnL artLrmak ifin 
kondansatur fanL taktLrLnLz.

Rumork fekmeye karar verirseniz

Rumork fekmeye karar verdi:inizde 
guz un{nde tutmanLz gereken bazL 
noktalar aza:Lda verilmiztir:

Bir savrulma kontrol{ kullanmayL 
d{z{nebilirsiniz. Bir rumork kancasL 
satLcLsLna savrulma kontrol{  
sorabilirsiniz.
Motorunuzun alLzma devresini 
do:ru zekilde gefirmesi ifin ilk 
2000 kmde aracLnLzla fekme izi 
yapmayLn. Bu uyarLyL dikkate 

almamanLz, motor ya da zanzL-
manda ciddi hasara yol afabilir.
Rumork fekerken, fekme kiti gibi 
ek gereksinimlerle ilgili olarak  
yetkili bir Kia bayisine/servisine 
bazvurmanLzL uneririz. 
Daima aracLnLzL makul bir hLzda 
kullanLnLz (100 km/s'nin altLnda).
Uzun bir yokuzu fLkarken, hLzLnLzL 
70 km/s'nin {zerine fLkarmayLnLz 
ya da belirtilen rumork fekme hLz 
sLnLrLnL, hangisi daha d{z{kse, 
azmayLnLz.
A:LrlLkla ilgili olarak guz un{nde 
bulundurulmasL gereken unemli 
noktalar aza:Ldaki tabloda        
mevcuttur:

8we

G1.0 T-GDI G1.4 T-GDI G1.4 T-GDI G1.4 MPI

6MT 6M/T 7DCT 6MT

Yakıt 
tasarrufu 
paketi

Standart 
paket

Yakıt tasarrufu 
paketi Standart paket Standart paket

Yakıt 
tasarrufu 
paketi

Standart 
paketStandart 

paket/RRmork 
paketi

Standart 
paket/RRmork 
paketi

Standart paket/
RRmork paketi

Azami rumork 
a:LrlL:L
kg (Ibs.)

Frensiz 600
(1323):

600
(1323):

450 (992) /
600 (1323)

450 (992) /
600 (1323)

450 (992) /
600 (1323)

600
(1323):

600
(1323):

Frenli 1200
(2645):

1200
(2645):

1000 (2205) /
1410 (3108)

1000 (2205) /
1410 (3108)

1000 (2205) /
1410 (3108)

1200
(2645):

1200
(2645):

Kzin verilen azami rumork 
kancasL statik dikey y{k{
kg (Ibs.)

75 (165)
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Arka teker-
lek orta 
noktasL ile 
rumork 
kancasL 
ba:lantL 
noktasL ara-
sLnda bulun-
masL tavsiye 
edilen 
mesafe mm 
(inf) 

5 KapLlL 880 (34.6)

Vagon 1.170 (46.1)

SteyzLn 
vagon 1.145 (45.1)

CUV 915 (36.0)

8we

G1.0 T-GDI G1.4 T-GDI G1.4 T-GDI G1.4 MPI

6MT 6M/T 7DCT 6MT

Yakıt 
tasarrufu 
paketi

Standart 
paket

Yakıt tasarrufu 
paketi Standart paket Standart paket

Yakıt 
tasarrufu 
paketi

Standart 
paketStandart 

paket/RRmork 
paketi

Standart 
paket/RRmork 
paketi

Standart paket/
RRmork paketi

8we

G1.6 MPI G1.6 MPI G1.6 T-GDI G1.6 T-GDI

6M/T 6AT 6MT 7DCT

Standart paket Standart paket Standart paket Standart paket

Azami rumork a:LrlL:L
kg (Ibs.)

Frensiz 600
(1323):

600
(1323):

600
(1323):

600
(1323):

Frenli 1200
(2645):

1200
(2645):

1200
(2645):

1200
(2645):

Kzin verilen azami rumork kancasL 
statik dikey y{k{
kg (Ibs.)

75 (165)

Arka tekerlek orta 
noktasL ile rumork 
kancasL ba:lantL 
noktasL arasLnda 
bulunmasL tavsiye 
edilen mesafe mm 
(inf) 

5 KapLlL 880 (34.6)

Wagon 1.170 (46.1)

SteyzLn vagon 1.145 (45.1)

CUV 915 (36.0)
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AracLnLzL s{rerken Rumork Fekme (Avrupa Kfin)

Rumork a:LrlL:L

A: Rumork Ba:lantLsL

B: Toplam Rumork A:LrlL:L

Bir rumorkun azami g{venli a:LrlL:L 
nedir? Rumork frenli azami rumork 
a:LrlL:LnL asla gefmemelidir. Fakat 
bazen bu bile fok a:Lr olabilir.

A:LrlLk, rumorku nasLl kullanaca:LnLza 
ba:lL olarak de:izir. Urne:in, hLz, 
y{kseklik, yol e:imi, dLz sLcaklLk ve 

aracLnLzLn ne sLklLkta rumork fekti:i 
rumork a:LrlL:LnLn belirlenmesinde 
rol oynayan unemli fakturlerdir. 
Kdeal rumork a:LrlL:L aynL zamanda 
aracLnLzda bulunan uzel donanLma 
ba:lL olarak da de:izebilir.

Rumork gefme ba:lantLsL a:LrlL:L

A: Br{t Aks A:LrlL:L

B: Br{t Araf A:LrlL:L

8we

D1.6 D1.6

6M/T 7DCT

Yakıt tasarrufu paketi Standart paket Standart paket

Standart paket/
RRmork paketi

Standart paket/
RRmork paketi

Standart paket/
RRmork paketi

Azami rumork a:LrlL:L
kg (Ibs.) Frensiz 600 (1323) /

650 (1433)
600 (1323) /
650 (1433)

600 (1323) /
650 (1433)

Frenli 1200 (2645) /
1500 (3307)

1200 (2645) /
1500 (3307)

1200 (2645) /
1500 (3307)

Kzin verilen azami rumork kancasL statik dikey y{k{
kg (Ibs.) 75 (165)

Arka tekerlek orta noktasL ile 
rumork kancasL ba:lantL 
noktasL arasLnda bulunmasL 
tavsiye edilen mesafe mm 
(inf) 

5 KapLlL 880 (34,6)

Wagon 1.170 (46,1)

SteyzLn vagon 1.145 (45,1)

CUV 915 (36,0)

OUM076210L

OUM076211L
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Rumork Fekme (Avrupa Kfin)

Rumork ba:lantLsL a:LrlL:L aracLnLzLn 
toplam br{t araf a:LrlL:LnL etkileyen 
ve ulf{lmesi gereken bir a:LrlLktLr.  
Br{t araf a:LrlL:L, aracLn boz a:LrlL:LnL 
ve araftaki yolcu ve y{klerin toplam 
a:LrlL:LnL kapsar. Rumork fekecekseniz, 
rumork ba:lantLsL a:LrlL:LnL da br{t 
araf a:LrlL:Lna ilave etmeniz gerekir.

Rumork ba:lantLsLnLn a:LrlL:L, toplam 
y{kl{ rumork a:LrlL:LnLn azami 
%10'u olmalLdLr ve izin verilen azami 
rumork ba:lantLsL sLnLrlarL iferisinde 
olmalLdLr.

Rumorkunuzu y{kledikten sonra, 
rumorku ve rumork ba:lantLsLnL ayrL 
ayrL kantara alLnLz ve bunlarLn          
a:LrlLklarLnLn do:ru de:erde olup 
olmadL:LnL kontrol ediniz. yayet a:LrlLklar 
do:ru seviyede de:ilse, rumork  
ifindeki bazL ezyalarLn yerlerini 
de:iztirerek a:LrlLklarL do:ru seviyeye 
getirebilirsiniz.

UYARI
Rumork

Rumorku kesinlikle arka kLsmL 
un{nden daha a:Lr olacak zekilde 
y{klemeyiniz. Rumorku toplam 

rumork y{k{n{n yaklazLk %60'L un 
kLsLmda, %40'L ise arka kLsLmda 
olacak zekilde y{klemeniz gerekir.
Rumork ve rumork fekme ekipmanL 
ifin belirtilen azami a:LrlLk sLnLrlarLnL 
kesinlikle azmayLnLz. Rumorkun 
hatalL bir zekilde y{klenmesi ara-
cLnLzLn hasar gurmesine ve/veya 
yaralanmalara neden olabilir. 
A:LrlLk ve y{kleme kontrollerini 
kantarda yapmanLz gerekir.
D{zg{n bir zekilde y{klenmemiz 
rumork, aracLn kontrol{n{n         
kaybedilmesine neden olabilir.
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AracLnLzL s{rerken Araf a:LrlL:L

Araf a:LrlL:L

Bu bul{m sizi aracLnLzLn d{zg{n  
y{klenmesi, y{klenmiz aracLnLzLn 
a:LrlL:LnL tasarLm de:eri yeterlili:inde 
tutmak konusunda yunlendirecektir. 
Uygun zekilde y{kledi:inizde,         
aracLnLzLn performansLndan azami 
ulf{de faydalanabilirsiniz. AracLnLzL 
y{klemeden unce, aracLnLzLn a:LrlLk 
de:erlerini belirmek ifin teknik        
uzelliklerinden ve uygunluk etiketinden 
alLnan aza:Ldaki terimler hakkLnda bilgi 
edininiz:

Br{t araf a:LrlL:L

Bu, aracLn dolu yakLt deposunu ve 
t{m standart donanLmlarLnL iferen 
a:LrlL:LdLr. YolcularLn, araftaki y{k{n 
veya opsiyonel donanLmLn a:LrlL:L 
buna dahil de:ildir.

Araf  a:LrlL:L

Bu, ilave aksesuarlar da dahil olmak 
{zere yeni aracLnLzLn bayiden            
alLndL:Lndaki a:LrlL:LdLr.

Y{k a:LrlL:L

Bu a:LrlLk de:eri, aracLnLza y{klenen 
y{k ve ilave donanLmlar da dahil 
olmak {zere Temel Boz A:LrlL:a 
eklenen t{m a:LrlLklarL iferir. 

GAW (Br{t aks a:LrlL:L)

Bu, her bir aks (un ve arka) {zerindeki, 
toplam a:LrlLktLr - buna aracLn boz 
a:LrlL:L ve t{m y{kler de dahildir. 

GAWR (Br{t aks a:LrlL:L kapasitesi)

Bu, tek bir aks (un veya arka)          
tarafLndan tazLnmasLna izin verilen 
azami a:LrlLktLr. Bu de:erler uygunluk 
etiketi {zerinde gusterilmektedir.

Her bir aks {zerindeki toplam a:LrlLk 
asla GAWR de:erini azmamalLdLr.

GVW (Br{t araf a:LrlL:L)

Bu, Temel Boz A:LrlLk, gerfek Y{k 
A:LrlL:L ve yolcularLn a:LrlL:LnLn        
toplamLdLr. 

GVWR (Br{t araf a:LrlL:L kapasitesi)

Bu, tamamen y{kl{ bir aracLn (opsi-
yonel donanLmlar, yolcular ve y{k 
dahil) tazLmasLna izin verilen azami 
a:LrlLk miktarLdLr. GVWR de:eri s{r{c{ 
kapLsLnLn pervazLna yapLztLrLlmLz olan 
uygunluk etiketinde gusterilmektedir.
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Araf a:LrlL:L

AzLrL y{kleme

UYARI
Araf a:LrlL:L
AracLnLz ifin geferli toplam aks a:LrlL:L 
ve toplam araf a:LrlL:L s{r{c{ (veya un 
yolcu) kapLsLnda yer alan sertifikasyon 
bilgileri etiketinde bulunur. Bu 
de:erlerin azLlmasL kazalara ya da 
aracLn hasar gurmesine yol afacaktLr. 
Araftaki y{klerin ve ezyalarLn (ve         
kizilerin) a:LrlL:LnL bunlarL araca           
yerleztirmeden unce hesaplayabilirsiniz. 
AracLnLzL azLrL y{klememeye dikkat 
ediniz.
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Acil bir durumda yapLlmasL gerekenler Yol uyarLsL

Acil bir durumda yapLlmasL 
gerekenler

Yol uyarLsL

UyarL flazur{

Tip A

Tip B

Durtl{ flazur, di:er s{r{c{leri,          
aracLnLza yaklazLrken ya da aracLnLzL 
sollayLp geferken fok dikkatli          
olmalarL ifin uyarLr.

Durtl{ flazur{n acil durumlarda 
tamir falLzmasL yapLlLrken ya da araf 

yol kenarLna fekildi:inde kullanLlmasL 
gerekir.

Durtl{ flazur d{:mesine kontak 
anahtarL hangi konumda olursa 
olsun basabilirsiniz. Durtl{ flazur 
d{:mesi orta konsoldaki d{:me 
panelinde yer alLr.  Bu d{:meye 
basLldL:Lnda t{m sinyal lambalarL aynL 
anda yanLp sunmeye bazlayacaktLr.

Durtl{ flazur{n kullanLlabilmesi 
ifin motorun falLzmasL gerekmez.
Durtl{ flazur afLkken sinyaller  
kullanLlamaz.
Araf fekilirken durtl{ flazur{n 
dikkatli bir zekilde kullanLlmasL 
gerekir. 

OCDW069034

OCDW069001
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S{r{z esnasLnda acil durumda yapLlmasL
gerekenler

S{r{z esnasLnda acil durumda 
yapLlmasL gerekenler 

Motor bir durt yol a:zL ya da       
kavzakta g{ften d{zerse

Motor bir durt yol a:zL ya da         
kavzakta stop ederse, vitesi N (Boz) 
konumuna getiriniz ve ardLndan 
aracL g{venli bir yere itiniz.
AracLnLz kontak kilidi girizi olmayan 
bir manuel zanzLmana sahipse, 2. 
(ikinci) ya da 3.({f{nc{) vitese 
geferek ve ardLndan debriyaja 
basmadan marza basarak araf 
ileri hareket edebilir.

S{r{z esnasLnda lastik patlarsa  

S{r{z esnasLnda lastik patlarsa:  
1. Aya:LnLzL gaz pedalLndan fekiniz ve 

d{z ileri konumda ilerlerken aracL 
yavazlatLnLz.  Ani bir zekilde frene 
basmayLnLz veya aracLn kontrol{n{ 
kaybetmenize neden olaca:Lndan 
aracLnLzL yolun kenarLna fekmeyiniz. 
AracLnLz yeterince yavazladL:Lnda, 
dikkatli bir zekilde fren yapLnLz ve 
aracLnLzL yolun kenarLna fekiniz. 
AracLnLzL m{mk{n oldu:unca uzakta 
yol kenarLna fekiniz ve sert ve d{z 
bir zemine park ediniz. Bul{nm{z bir 
otobanda iseniz, aracLnLzL iki trafik 
zeridinin ortasLndaki alana park 
etmeyiniz.

2. AracLnLzL durdurduktan sonra, 
durtl{ flazurleri yakLnLz, park freni 
uygulayLnLz ve vites kolunu R 
(manual zanzLmanlL araflarda) 
konumuna alLnLz.

3. T{m yolcularLn araftan fLkmasLnL 
sa:layLnLz. Araftan fLkan yolcularLn, 
trafi:in akmadL:L tarafta           
durduklarLndan emin olunuz.

4. Patlak lasti:i de:iztirirken, bu 
bul{mde daha sonra verilecek   
talimatlara uyunuz.

S{r{z esnasLnda motor stop ederse 
1. D{z bir zeridi koruyarak aracLnLzLn 

hLzLnL kademeli olarak d{z{r{n{z. 
AracLnLzL dikkatli bir zekilde yol 
kenarLna g{venli bir yere fekiniz.

2. Durtl{ flazurleri yakLnLz.
3.Motoru tekrar falLztLrmayL        

deneyiniz. AracLnLz falLzmazsa, 
profesyonel bir atulyeyle temasa 
gefiniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.
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Acil bir durumda yapLlmasL gerekenler Motor falLzmazsa

Motor falLzmazsa

Motor dunmezse veya yavaz 
dunerse
1. Temiz ve sa:lam olduklarLndan 

emin olmak ifin ak{ ba:lantLlarLnL 
kontrol ediniz.

2. Kf aydLnlatmalarL yakLnLz. Marz 
motorunu falLztLrdL:LnLzda         
aydLnlatmalarLn LzL:L azalLyorsa 
veya tamamen sun{yorsa, bu, 
ak{n{n zarjLnLn bitti:i anlamLna 
gelir.

3. Emniyetli bir zekilde ba:lanmLz 
olduklarLndan emin olmak ifin 
marz motoru ba:lantLlarLnL kontrol 
ediniz.

4. AracL falLztLrmak ifin itmeyiniz 
veya fekmeyiniz. "Ak{ takviyesi ile 
falLztLrma" talimatlarLna bakLnLz.

UYARI
Motor falLzmazsa, falLztLrmak ifin 
aracL itmeyi veya fekmeyi denemeyiniz. 
Bu, farpLzmaya veya farklL hasarlarLn 
meydana gelmesine neden olabilir. 
AyrLca, aracL iterek veya fekerek 
falLztLrmak katalitik konvektur{n 
azLrL LsLnmasLna ve yangLna yol 
afmasLna neden olabilir.

Motor normal bir zekilde duner 
fakat falLzmazsa
1. YakLt seviyesini kontrol ediniz.
2. Kontak anahtarL LOCK konumun-

dayken, kontak, bobin ve bujilerdeki 
konekturleri kontrol ediniz. Suk{lm{z 
veya gevzemiz olanlarLnL tekrar 
takLnLz.

3. Motor bulmesindeki yakLt hatlarLnL 
kontrol ediniz.

4. Motor yine falLzmazsa, profesyonel 
bir atulyeyi arayLnLz. Kia, yetkili bir 
Kia bayisi/servisini aramanLzL        
tavsiye  eder.
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AracLn acil durumda  falLztLrLlmasL

AracLn acil durumda                     
falLztLrLlmasL

KablolarL belirtilen sLraya uygun         
olarak ba:layLnLz ve takma sLrasLnLn 
tersini takip ederek suk{n{z.

Ak{ takviyesiyle falLztLrma

Ak{ takviyesi hatalL bir zekilde uygulandL:Lnda 
tehlikeli olabilir. Bu nedenle, yaralanmalara 
neden olmamak ve aracLn ve ak{n{n zarar 
gurmesine yol afmamak ifin afLklanan ak{ 
takviyesi izlemlerini uygulayLnLz. Kendi 
bazLnLza ak{ takviyesi yaparak aracLnLzL  
falLztLrmayaca:LnLzL d{z{n{yorsanLz, 
aracLnLzLn falLztLrLlmasL ifin uzman bir           
teknisyeni veya fekici servisini fa:LrmanLzL 
tavsiye ederiz.

KKAZ
Ak{ takviyesi ifin sadece 12 voltluk g{f 
kayna:L kullanLnLz 24 voltluk bir g{f kayna:L 
(seri ba:lanmLz iki 12 voltluk ak{ ya da 24 
voltluk jeneratur) kullanLmL, 12 voltluk marz 
motorunun, atezleme siteminin ve di:er 
elektrikli aksamLn tamir edilemeyecek bir 
zekilde hasar gurmesine neden olabilir.

UYARI
Ak{
Ak{n{n elektrolit seviyesini kontrol 
etmeye kalkLzmayLnLz bu, ak{n{n 
fatlamasLna veya patlamasLna 
neden olabilir dolayLsLyla da a:Lr 
yaralanmalara yol afabilir.

UYARI
Ak{

Alev ve kLvLlcLmlarL ak{den uzak 
tutunuz. Ak{ alev ya da kLvLlcLmlarla 
temas etti:inde patlayan hidrojen 
gazL iferir. Bu talimatlar tam olarak 
izlenmezse, ciddi kizisel yaralanma 
ve arafta hasar oluzabilir! Bu       
prosed{r{ nasLl izleyece:inizden 
emin de:ilseniz uzman yardLmL 
alLnLz. Otomobil ak{leri s{lf{rik 
asit iferir. Bu madde zehirli ve 
y{ksek derecede azLndLrLcLdLr. Ak{ 
takviyesi yaparken koruyucu guzl{k 
takLnLz ve cildinize, giysinize ya da 
aracLnLza asit sLframamasL ifin 
dikkatli olunuz.
Donmuz durumdaki ya da ak{ suyu 
seviyesi d{z{k ak{ye ak{ takviyesi 
yapmayLnLz, ak{ fatlayabilir ya da 
patlayabilir.
(+) ve (-) ak{ takviye kablolarLnLn 
birbirleriyle temas etmelerine izin 
vermeyin. KLvLlcLma yol afabilir.

ODEEV088002NR
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Acil bir durumda yapLlmasL gerekenler AracLn acil durumda  falLztLrLlmasL

D{z{k veya donmuz ak{yle birlikte 
aracLnLzL ak{ takviyesiyle           
falLztLrdL:LnLzda, ak{ fatlayabilir 
veya patlayabilir.

Ak{ takviyesiyle falLztLrma izlemi
1. Takviye yapmak ifin kullanLlacak 

ak{n{n 12 voltluk oldu:undan ve 
negatif kutup bazLnLn topraklL 
(araf zasisine ba:lL) oldu:undan 
emin olunuz.

2. Takviye yapmak ifin kullanLlacak 
ak{ bazka bir araftaysa, iki aracLn 
birbirine temas etmemesi gerekir.

3. Gereksiz t{m elektrikli ekipmanL 
kapatLnLz.

4. Ak{ takviye kablolarLnL, zekilde 
belirtilen sLraya gure takLnLz. Unce 
ak{ takviye kablosunun bir ucunu 
bozalmLz ak{n{n pozitif kutup 
bazLna (1) , di:er ucunu takviye 
ak{s{n{n pozitif kutup bazLna (2) 
ba:layLnLz.
Daha sonra di:er ak{ kablosunun 
bir ucunu takviye ak{s{n{n  nega-
tif kutup bazLna (3), di:er ucunu ise 
bozalmLz ak{n{n bulundu:u arafta, 
ak{n{n uza:Lndaki sabit ve sa:lam 
bir metal parfaya (urne:in motor 
kula:L) (4) ba:layLnLz. Kablonun bu 
ucunu motor falLztL:Lnda hareket 
eden bir parfaya ya da buyle bir 
parfanLn yakLnLna ba:lamayLnLz.
Ak{ takviye kablolarLnLn do:ru ak{ 
kutup bazlarL ya da do:ru zasi 
noktasL dLzLnda hifbir zeye temas 
etmemesi gerekir. Ba:lantLlarL 
yaparken ak{n{n {zerine do:ru 
e:ilmeyiniz.

KKAZ
Ak{ kablolarL
Takviye ak{s{n{n negatif kutup 
bazLna ba:ladL:LnLz kablonun di:er 
ucunu bozalmLz ak{n{n negatif 
kutup bazLna ba:lamayLnLz. Bu, 
bozalmLz ak{n{n azLrL zekilde        
LsLnmasLna ve fatlamasLna dolayLsLyla 
da ak{ asidinin afL:a fLkmasLna 
neden olabilir. Takviye kablosunun 
bir ucunu yardLmcL ak{n{n negatif 
ucuna ve tdi:er ucunu ak{den uzak 
metalik bir noktaya ba:ladL:LnLzdan 
emin olunuz.

5. Takviye ak{s{n{n bulundu:u  
aracLn motorunu falLztLrLnLz ve 
motorun 2.000 dev/dak falLzmaya 
devam etmesini sa:layLnLz. Daha 
sonra ak{s{ bozalmLz olan aracLn 
motorunu falLztLrLnLz.

Ak{n{n neden bozaldL:L bilinmiyorsa, 
aracLnLzL profesyonel bir atulyede 
kontrol ettirmeniz gerekir. Kia,       
yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.
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Motor hararet yaparsa

Kterek falLztLrma

Man{el zanzLmanlL araflar itilerek 
falLztLrLlmamalLdLr f{nk{ bu aracLn 
emisyon kontrol sistemine zarar 
verebilir.

Otomatik vitesli/fift kavramalL  
araflar itilerek falLztLrLlamaz.

Bu bul{mde, ak{ takviyesiyle falLztLrma 
bazlL:L altLnda verilen talimatlarL 
uygulayLnLz.

UYARI
AracL kesinlikle fekerek falLztLrmayL 
denemeyiniz, motor falLztL:L anda 
aracLn ileri do:ru yapaca:L hamle, 
aracLn fekici araca farpmasLna 
neden olacaktLr.

Motor hararet yaparsa

Hararet gustergesi motorun hararet 
yaptL:LnL gusteriyorsa, motor         
performansL d{zt{yse ya da kuvvetli 
bir vuruntu sesi duyuyorsanLz      
muhtemelen motor hararet yapmLztLr. 
Buyle bir durumda, zunlarL           
yapmalLsLnLz:
1. AracLnLz yol kenarLna fekiniz ve 

g{venli bir yerde durunuz.
2. Vites kolunu P (otomatik          

zanzLmanlL araflarda) veya boz 
vites (d{z zanzLmanlL araflarda) 
konumuna getiriniz ve el frenini 
fekiniz. Klima afLksa, kapatLnLz.

3. AracLn alt tarafLndan motor 
so:utma suyu akLyorsa veya 
kaputtan buhar fLkLyorsa, motoru 
durdurunuz.   So:utma suyunun 
akLzL veya kaputtan gelen buhar 
kesilmeden kaputu afmayLnLz. 
Gur{n{rde motor so:utma suyu 
akLzL veya buhar yoksa, motoru 
falLzLr durumda bLrakLnLz ve motor 
so:utma sistemi fanLnLn falLzLp 
falLzmadL:LnL kontrol ediniz. Fan 
falLzmLyorsa, motoru durdurunuz.

4. Devridaim pompasL tahrik kayLzL-
nLn yerinde olup olmadL:LnL kontrol 
ediniz. Yerinde ise, gerginli:ini 
kontrol ediniz. Tahrik kayLzLnLn 
durumu iyi gur{n{yorsa, radya-
turde, hortumlarda veya aracLn 
altLnda so:utma suyu kafa:L olup 
olmadL:LnL kontrol ediniz. (S{r{z 
esnasLnda klimayL kullandLysanLz, 
aracLnLzL durdurdu:unuzda so:uk 
su tahliyesi olmasL normal bir 
durumdur.)
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Acil bir durumda yapLlmasL gerekenler Motor hararet yaparsa

UYARI
Yaralanmamak ifin, motor falLzLrken, 
safLnLzL, ellerinizi ve kLyafetlerinizi 
motorun fan ve tahrik kayLzlarL gibi 
hareket eden parfalarLndan uzak 
tutunuz.

5. Devridaim pompasL tahrik kayLzL 
kLrLlmLzsa veya motor so:utma 
sisteminde kafak varsa, motoru 
derhal durdurunuz ve profesyonel 
bir atulyeyi arayLnLz. Kia, yetkili bir 
Kia bayisi/servisini aramanLzL      
tavsiye  eder.

UYARI
Motor sLcakken radyatur kapa:LnL 
fLkartmayLnLz. So:utucu afLklLktan 
p{sk{rebilir ve ciddi yanLklara sebep 
olabilir.

6. Hararetin nereden kaynaklandL:LnL 
bulamLyorsanLz, motorun sLcaklL:L 
normal seviyeye gelene kadar 
bekleyiniz. ArdLndan, so:utma 
suyunda azalma olduysa, su        
seviyesi haznenin orta kLsmLnda 
bulunan izarete gelinceye dek       
dikkatlice hazneye so:utma suyu 
ekleyiniz.

7. Bu izlemleri b{y{k bir titizlikle 
yaoLnLz ve motorun hararet          
yaptL:LnL gusteren izaretler olup 
olmadL:LnL guzlemleyiniz. Hararet 
tekrarlarsa, profesyonel bir         
atulyeyi arayLnLz. Kia, yetkili bir 
Kia bayisi/servisini aramanLzL        
tavsiye  eder.

KKAZ
Unemli miktardaki so:utma suyu 
kaybL sistemde sLzLntL oldu:u 
anlamLna gelir. Bu durumda,        
sistemi profesyonel bir atulyede 
kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.
Motor d{z{k motor so:utucusu 
seviyesi nedeniyle azLrL LsLndL:Lnda, 
aniden motor so:utucusu ilavesi 
motorda fatlaklara neden olabilir. 
HasarL unlemek ifin, motor           
so:utucusunu yavazfa ve az        
miktarlarda ilave ediniz.
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Lastik BasLnf Kzleme Sistemi gustergesi (TPMS)
(A Tipi)

Lastik BasLnf Kzleme Sistemi 
gustergesi (TPMS) (A Tipi) 
(varsa)

1.  D{z{k lastik basLncL gustergesi / 
TPMS arLza gustergesi

2.  D{z{k lastik basLncL gustergesi 
(LCD ekranda gusterilir)

Lastik basLncLnL kontrol etme 
Lastik basLncLnL un panelde yardLm 
modunda kontrol edebilirsiniz. 
- KullanLcL ayarlarL modu  sayfa 

4-73  bakLnLz.
Lastik basLncL s{r{zten 1-2 dakika 
sonra gur{nt{lenir.
Araf durdu:unda lastik basLncL 
gur{nt{lenmezse, Drive to 
display  (Gur{nt{lemek ifin s{r{n) 
mesajL gur{nt{lenir. S{r{z sonra-
sLnda lastik basLncLnL kontrol ediniz. 
Lastik basLncL birimini un paneldeki 
kullanLcL ayarlarL modunda           
de:iztirebilirsiniz.
- psi, kpa, bar (4. bul{mdeki "Kul-

lanLcL ayarlarL modu  konusuna 
bakLnLz.)

T{m lastik hava basLnflarL yedek 
lastik dahil (mevcut ise) ayda bir kez 
lastikler so:ukken kontrol edilmelidir 
ve lastik hava basLncLnL araf {reticisi 
tarafLndan tavsiye edilen lastik      
plaketinde ya da lastik hava basLncL 
etiketinde belirtilen basLnf de:erine 
ayarlayLnLz. 

(AracLnLzLn lasti:i lastik plaketi ya da 
lastik hava basLncL etiketinde belirti-
lenden farklL boyuttaysa, bu lastikler 
ifin uygun olan lastik hava basLncLnL 
belirlemeniz gerekecektir.)    

AracLnLzda bulunan di:er bir g{venlik 
uzelli:i de lastiklerinizden birinin ya 
da birkafLnLn hava basLncL d{ zt{-
:{nde, d{z{k lastik hava basLncL 
gusterge lambasLnL yakan lastik 

OCDW069002

OCD068003
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Acil bir durumda yapLlmasL gerekenler Lastik BasLnf Kzleme Sistemi gustergesi (TPMS)
(A Tipi)

hava basLncL izleme sisteminin 
(TPMS) bulunmasLdLr. Bu nedenle 
d{z{k lastik hava basLncL gusterge 
lambasL yandL:Lnda aracLnLzL            
durdurunuz ve m{mk{n olan en kLsa 
s{rede lastik kontrollerini gerfekleztiriniz 
ve lastiklerin tavsiye edilen de:erde 
olmasLnL sa:layLnLz.  D{z{k basLnflL 
lastikle araf kullanLmL lasti:in azLrL 
LsLnmasLna ve lasti:in zarar gurmesine 
neden olabilir. D{z{k basLnflL lastik 
kullanLmL yakLt verimlili:ini ve lasti:in 
umr{n{ azaltLr ayrLca aracLn yol 
tutuzunu ve durma kabiliyetini         
etkileyebilir. 

TPMS nin uygun lastik bakLmL ifin 
yeterli olmadL:LnL ve d{z{k lastik hava 
basLncL seviyesi TPMS d{z{k lastik 
hava basLncL gusterge lambasLnda 
tehlike izareti boyutuna ulazmamLz 
olsa bile uygun lastik hava basLncLnLn 
korunmasLnLn s{r{c{n{n gurevi 
oldu:unu unutmayLnLz   

AracLnLzda ayrLca sistemin d{zg{n 
falLzmadL:LnL gustermek ifin TPMS 
arLza gustergesi de bulunmaktadLr. 
TPMS arLza gustergesi d{z{k lastik 
hava basLncL gustergesi ile kombinedir.  
Sistem bir arLza tespit etti:inde 
gusterge yaklazLk bir dakika yanLp 
suner ve ardLndan s{rekli yanar. 
ArLza devam etti:i m{ddetfe bu 
durum devam edecektir. TPMS arLza 
gustergesi yaklazLk 1 dakika 
boyunca yanLp sund{kten sonra 
devamlL yanarsa, sistem beklendi:i 

gibi d{z{k lastik basLncLnL tespit 
edemeyebilir veya bildiremeyebilir. 

TPMS nin sorunsuz falLzmasLnL  
unleyen lastik ya da tekerleklerin 
de:iztirilmesi gibi birfok de:izik neden 
TPMS sisteminin arLzalanmasLna 
neden olabilir.  AracLnLzLn lastik ya da 
tekerleklerini de:iztirdikten sonra 
de:iztirilen veya alternatif lastik ve 
tekerleklerin TPMS sisteminin uygun 
falLzLp falLzmadL:Lndan emin olmak 
ifin TPMS arLza gustergesini daima 
kontrol ediniz.  

DUYURU
Aza:Ldakilerden biri olursa, sistemi 
profesyonel bir atulyede kontrol 
ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.
1.  Kontak anahtarL ON pozisyonuna 

fevrildi:inde veya motor falLzLrken 
d{z{k lastik basLncL gustergesi / 
TPMS arLza gustergesi 3 saniye 
boyunca yanmaz.

2. TPMS arLza gustergesi yaklazLk 1 
dakika boyunca yanLp sund{kten 
sonra devamlL yanar.

3.  D{z{k lastik basLncL gustergesi 
devamlL yanar.
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Lastik BasLnf Kzleme Sistemi gustergesi (TPMS)
(A Tipi)

D{z{k lastik hava basLncL gusterge 
lambasL 

 D{z{k lastik hava basLncL gusterge 
lambasL

Lastik basLncL izleme sistemi uyarL 
lambalarL yandL:Lnda ve un panel LCD 
ekranLnda uyarL mesajL gusterildi:inde, 
aracLnLzLn lastiklerinden birinin veya 
daha fazlasLnLn basLncL unemli oranda 
d{z{kt{r.  D{z{k Lastik BasLncL Gus-
terge LambasL, ilgili konum lambasLnL 
yakarak hangi lasti:in basLncLnLn fok 
d{z{k oldu:unu gusterir.  

Herhangi bir gusterge yanarsa hemen 
hLzLnLzL d{z{r{n{z, sert dun{zler 
yapmayLnLz ve duruz mesafesinin 
artaca:LnL aklLnLzdan fLkarmayLnLz. En 
kLsa s{re iferisinde durmalL ve lastikle-
rinizi kontrol etmelisiniz.  AracLnLzLn 
lasti:ini lastik plaketi ya da dLz panel 
orta s{tunun s{r{c{ tarafLnda yer 
alan lastik basLnf etiketinde tavsiye 
edilen de:erde olmasLnL sa:layLnLz.    
Servis istasyonuna ulazamamanLz ya 
da lasti:in zizirilememesi durumunda, 

d{z{k basLnflL lasti:i stepneyle 
de:iztiriniz.   

D{z{k hava basLnflL lasti:inizi stepne 
ile de:iztirdikten sonra aracLnLzL 
yaklazLk 10 dakika boyunca 25 km/
sden y{ksek hLzla s{rd{:{n{zde 
aza:Ldakiler meydana gelir:  

TPMS sensur{ yedek lasti:e ba:lL 
olmadL:L ifin TPMS arLza gustergesi 
1 dk. yanLp sund{kten sonra 
devamlL yanabilir.  (sensur bulunan 
ve de:iztirilen lastik arafta 
de:ilse)
TPMS sensur{ yedek lasti:e ba:lL 
olmadL:L ifin s{r{z esnasLnda 
TPMS arLza gustergesi devamlL  
yanar.  (sensur bulunan ve        
de:iztirilen lastik araftaysa)

KKAZ
KarlL ya da so:uk havalarda, lastik 
hava basLncL sLcak havalar ifin tavsiye 
edilen lastik hava basLncLnda  
ayarlanmLzsa, D{z{k Lastik Hava 
BasLnf Gustergesi yanabilir.    
Hava sLcaklL:LnLn d{zmesi lastik 
hava basLncLnL da d{z{rd{:{ ifin 
bu durum TPMS sisteminin        
arLzalandL:LnL gustermez. 
AracLnLzL so:uk bir bulgeden sLcak 
bir bulgeye ya da so:uk bir bulgeden 
sLcak bir bulgeye do:ru kullanLrsanLz 
veya dLzarLdaki sLcaklLk d{zer ya 
da y{kselirse, lastik hava basLncLnL 
kontrol ediniz ve lastikleri tavsiye 
edilen basLnf de:erine ayarlayLnLz.   

Düşük lastik basıncı

OCDW069024
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Acil bir durumda yapLlmasL gerekenler Lastik BasLnf Kzleme Sistemi gustergesi (TPMS)
(A Tipi)

Lastikleri daha fazla hava ile         
zizirirken, d{z{k hava basLncL  
gustergesinin kapanma kozullarL 
karzLlanamayabilir.  Bunun nedeni, 
lastik gustergesinin bir hata 
payLna sahip olmasLdLr.  Lastik 
basLncL unerilen lastik basLncLnLn 
{zerinde ise d{z{k lastik basLncL 
gustergesi sunecektir.   

UYARI
D{z{k basLncLn zararlarL
Oldukfa d{z{k lastik hava basLncL 
aracLn dengesinin ve araf kontrol{n{n 
kaybedilmesine ayrLca fren mesafe-
sinin artmasLna neden olabilir.
D{z{k basLnflL lastikle aracLn          
kullanLlmaya devam edilmesi lastiklerin 
azLrL LsLnmasLna ve falLzamaz 
duruma gelmesine neden olacaktLr.  

TPMS (Lastik Hava BasLncL Kzleme 
Sistemi) arLza gusterge lambasL 

Lastik BasLncL Kzleme Sistemi'nde bir 
sorun olmasL halinde d{z{k lastik 
hava basLncL yaklazLk bir dakika 
yanLp suner ve ardLndan yanmaya 
bazlar. 

Bu durumda, hatanLn sebebinin tespiti 
ifin sistemi profesyonel bir atulyede 
kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi  
tavsiye  eder.

DUYURU
TPMS arLzasL olmasL durumunda:  
d{z{k lastik basLncL gustergesi 
arafta inik lastik bulunsa bile  
gur{nt{lenmeyecektir. 

KKAZ
TPMS arLza gusterge lambasL  
aracLn elektrik kaynaklarLnLn ya da 
karakol, h{k{met ya da kamu  
hizmet binasL, radyo istasyonu, 
askeri tesis, havaalanL veya verici 
kuleleri gibi radyo alLcLlarLnLn 
yanLndan gefmesi durumunda 
yanabilir ve bu durum Lastik 
BasLnf Kzleme Sistemi'nin (TPMS) 
normal falLzmasLna engel olur. 
Kar zincirlerinin kullanLlmasL veya 
arafta diz{st{ bilgisayar, cep 
telefonu zarj cihazL, uzaktan 
kumandalL falLztLrLcL veya navigasyon 
vb. elektronik cihazlarLn kullanLlmasL 
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Lastik BasLnf Kzleme Sistemi gustergesi (TPMS)
(A Tipi)

halinde TPMS arLza gustergesi 
yanabilir.
Bu, Lastik BasLnf izleme Sisteminin 
(TPMS) normal falLzmasLna engel 
olabilir. 

TPMS ile Lastik de:iztirme

  Patlak lasti:in olmasL durumunda 
D{z{k Lastik Hava BasLncL ve Konum 
lambalarL yanacaktLr. Bu durumda, 
sistemi profesyonel bir atulyede 
kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi  
tavsiye  eder.

KKAZ
Kia yetkili servisinden onaylL sLvL 
contasL kullanLlmasL unerilir.
Lasti:i yeni bir lastikle de:iztirdi:inizde, 
lastik basLncL sensur{ ve tekerlekteki 
sLzdLrmazlLk malzemesi de                 
fLkarLlmalLdLr. 

T{m tekerleklerde supap milinin 
arkasLndaki lasti:in ifine yerleztirilen 
lastik basLnf sensur{ bulunmaktadLr.   
Belirlenmiz olan TPMS tekerleklerini 
kullanLnLz. Tekerleklerin bakLmLnL 
profesyonel bir atulyede yaptLrLnLz.  
Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

D{z{k hava basLnflL lasti:inizi stepne 
ile de:iztirdikten sonra aracLnLzL 
yaklazLk 10 dakika boyunca 25 km/
sden y{ksek hLzla s{rd{:{n{zde 
aza:Ldakiler meydana gelir:  

TPMS sensur{ yedek lasti:e ba:lL 
olmadL:L ifin TPMS arLza gustergesi 
1 dk. yanLp sund{kten sonra 
devamlL yanabilir.  (sensur bulunan 
ve de:iztirilen lastik arafta 
de:ilse)
TPMS sensur{ yedek lasti:e ba:lL 
olmadL:L ifin TPMS arLza gustergesi 
devamlL  yanar.  (sensur bulunan 
ve de:iztirilen lastik araftaysa)

Sadece bakarak d{z{k basLnflL lasti:in 
farkLna varamayabilirsiniz.  Lastik 
basLncLnL kontrol etmek daima ifin 
kaliteli bir ulf{m aleti kullanLnLz.  SLcak 
olan lasti:in (s{r{zten kaynaklanan) 
basLncL so:uk lastikten (en az 3 saat 
boyunca kullanLlmamLz ve 3 saat 
boyunca 1.6 km'den daha az           
kullanLlmLz) y{ksektir.
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Acil bir durumda yapLlmasL gerekenler Lastik BasLnf Kzleme Sistemi gustergesi (TPMS)
(A Tipi)

 Lastik hava basLncLnL ulfmeden unce 
lasti:in so:umasLnL bekleyiniz.        
Lasti:i tavsiye edilen de:ere          
getirmeden unce lasti:in so:uk 
oldu:undan emin olunuz.

So:uk lastik aracLn 3 saat boyunca 
kullanLlmadL:LnL ve bu 3 saat iferisinde 
ise 1.6 km'den daha az bir mesafede 
kullanLldL:L anlamLna gelir.

KKAZ
AracLnLzda TPMS sistemi bulunuyorsa 
Kia yetkili servisince onaylL conta 
kullanmanLz unerilir. SLvL contasL,  
lastik hava basLncL sensurlerine 
zarar verebilir. 

UYARI
TPMS

TPMS sizi fivi veya yol fuk{nt{s{ 
gibi dLz fakturlerden kaynaklanan 
ciddi ve beklenmedik hasarlara 
karzL uyarmaz 
AracLn dengesinde bir sorun oldu:unu 
d{z{n{yorsanLz, aya:LnLzL hemen 
gaz pedalLndan fekiniz, hafiffe 
fren pedalLna basLnLz ve aracLnLzL 
yolun dLzLnda g{venli bir yerde 
durdurunuz.

UYARI
TPMS yi Koruma
 Lastik BasLnf Kzleme Sisteminde 
tadilat, de:iziklik ya da arLza olmasL 
durumunda (TPMS), parfalar sistemin 
s{r{c{y{ d{z{k lastik hava basLncL 
durumlarL ve/veya TPMS arLzlarL 
konusunda uyarmasLna engel olur.   
Lastik BasLnf Kzleme Sistemi'nde 
(TPMS) tadilat, de:iziklik ya da arLza 
olmasL durumunda aracLnLzLn bu 
bul{m{ndeki parfalar garanti        
kapsamL dLzLnda kalabilir.
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Lastik BasLnf Kzleme Sistemi gustergesi (TPMS)
(B Tipi)

UYARI
AVRUPA Kfin

TPMS fonksiyonuna m{dahale 
edebilece:inden aracL modifiye 
etmeyiniz.
Piyasada satLlan tekerleklerde 
TPMS sensur{ bulunmamaktadLr. 
G{venli:iniz ifin, profesyonel bir 
atulyeden alLnan de:izim parfalarLnL 
kullanLn. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.
Piyasada satLlan tekerlekleri        
kullanLrsanLz, Kia yetkili servisi 
bayisi tarafLndan onaylanmLz bir 
TPMS sensur{ kullanLnLz.  
E:er aracLnLzda bir TPMS sensur{ 
bulunmuyorsa veya TPMS         
d{zg{n falLzmLyorsa, {lkenizde 
yapLlan d{zenli araf muayenesinden 
gefemeyebilirsiniz.
Aza:Ldaki zamanlarda AVRUPA 
piyasasLnda satLlan t{m araflarda 
TPMS bulunmalLdLr.
- Yeni model araf: 1 KasLm 2012 ~
- Mevcut model araf : 1 KasLm 
2014~ (araf kayLtlarLna dayanarak)

Lastik BasLnf Kzleme Sistemi 
gustergesi (TPMS) (B Tipi) 
(varsa)

1.  D{z{k lastik basLncL gustergesi / 
TPMS arLza gustergesi

2. TPMS SET (SAAT AYARI) tuzu
3.  D{z{k lastik hava basLncL         

gusterge lambasL
(LCD ekranda gur{n{r)

Bu araftaki TPMS, s{r{z sLrasLnda 
her bir tekerle:in ve lasti:in             
yuvarlanma yarLfapLnL ve dun{z 
uzelliklerini izler ve karzLlaztLrLr.  Ve 
herhangi bir lasti:in unemli ulf{de 
d{z{k basLnflL olup olmadL:LnL         
kontrol eder. 

OCDW069040

Lastik basıncı düşük!
Tüm lastikleri kontrol 
edin ve sonra lastik 

basıncı AYARLA
tuşuna 3 saniye basın

OCDW069044
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Acil bir durumda yapLlmasL gerekenler Lastik BasLnf Kzleme Sistemi gustergesi (TPMS)
(B Tipi)

Prosed{re gure TPMS SET d{:mesine 
basarak sistemi resetlemelisiniz ve 
mevcut lastik basLncLnL kaydetmelisiniz. 

Bundan sonra, bir veya daha fazla 
lastik unemli ulf{de d{z{k basLnflLysa, 
d{z{k lastik basLncL gustergesi yanar 
ve un panelde bir mesaj belirir.

AynL zamanda TPMS de bir problem 
oldu:unda, TPMS arLza gustergesi 
yanacaktLr.

TPMS resetleme prosed{r{

TPMS yi aza:Ldaki durumlarda 
resetlemelisiniz

Lastikleri tamir ettirdikten ya da 
de:iztirdiken sonra (ya da           
tekerlekleri) 
Lastikleri fevirdikten sonra 
Lastik basLncLnL ayarladLktan sonra 
D{z{k lastik basLncL gusterge  
lambasL yandL:Lnda 
S{spansiyonu ya da ABS sistemini 
de:iztirdikten sonra

1. AracL d{z bir y{zeye park edin.
2. AracLnLzLn lasti:ini lastik plaketi ya 

da dLz panel orta s{tunun s{r{c{ 
tarafLnda yer alan lastik basLnf 
etiketinde tavsiye edilen de:erde 
olmasLnL sa:layLnLz.   

3. Motoru falLztLrLrken, TPMS yi 
resetlemek ifin yaklazLk 3 saniye 
boyunca TPMS SET d{:mesine 
basLlL tutun. Resetleme s{reci  
otomatik olarak tamamlanacaktLr.

4. ArdLndan, durt saniye yanLp          
sund{kten sonra d{z{k lastik basLncL 
gusterge lambasLnLn sund{:{n{ 
kontrol edin.  Denetim gustergesi 
durumunda,  un panelde Lastik 
basLnflarL kaydedildi  zeklinde 
gur{nt{lenen mesajL kontrol edin.

5. TPMS yi resetledikten sonra, yeni 
lastik basLncLnL sisteme kaydetmek 
ifin aracL yaklazLk 20 dakika 
boyunca s{r{n. 

*  D{z{k lastik basLncL lambasL 
yanarsa 3 adLmLnL tekrar edin.

TPMS yi resetledi:inizde, mevcut 
lastik basLncL standart lastik basLncL 
olarak kaydedilir.  

OCDW069039
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Lastik BasLnf Kzleme Sistemi gustergesi (TPMS)
(B Tipi)

KKAZ
Lastikleri zizirmeden TMPS yi 
resetlerseniz, lastikleriniz unemli 
ulf{de inik olsa dahi sistem sizi 
do:ru zekilde bilgilendirmeyebilir.  
TPMS yi resetlemeden unce 
uygun lastik basLncLnL kontrol 
etmelisiniz.  
TPMS nin resetlenmesi gerekti:i 
durumlarda TPMS yi resetlemezseniz 
TPMS d{zg{n bir zekilde             
falLzmayabilir.
S{r{z esnasLnda TPMS resetleme 
d{:mesine basarsanLz, TPMS 
resetleme s{reci aktive olmayabilir. 
TPMS resetleme d{:mesine araf 
tamamen durmuzken basmalLsLnLz. 
Lastikler so:ukken lastikler           
kontrol edilmeli ve zizirilmelidir.  
So:uk lastik aracLn 3 saat boyunca 
kullanLlmadL:LnL ve bu 3 saat         
iferisinde ise 1.6 km'den daha az 
bir mesafede kullanLldL:L anlamLna 
gelir.

Lastik basLncL izleme sistemi

T{m lastik hava basLnflarL yedek 
lastik dahil (mevcut ise) ayda bir kez 
lastikler so:ukken kontrol edilmelidir 
ve lastik hava basLncLnL araf {reticisi 
tarafLndan tavsiye edilen lastik         
plaketinde ya da lastik hava basLncL 
etiketinde belirtilen basLnf de:erine 
ayarlayLnLz.  (AracLnLzLn lasti:i lastik 
plaketi ya da lastik hava basLncL      
etiketinde belirtilenden farklL boyuttaysa, 
bu lastikler ifin uygun olan lastik 
hava basLncLnL belirlemeniz                 
gerekecektir.)    

UYARI
Lasti:in gere:inden fazla ya da az 
zizirilmesi, lastik umr{n{ kLsaltabilir, 
yol tutuzu ve direksiyon hakimiyetini 
olumsuz yunde etkileyebilir ve 
kazaya sebep olabilecek zekilde         
lastiklerde sorun meydana gelmesine 
neden olabilir.

AracLnLzda bulunan di:er bir g{venlik 
uzelli:i de lastiklerinizden birinin ya 
da birkafLnLn hava basLncL d{zt{:{nde, 
d{z{k lastik hava basLncL gusterge 
lambasLnL yakan lastik hava basLncL 
izleme sisteminin (TPMS) bulunma-
sLdLr.  Bu nedenle d{z{k lastik hava 
basLncL gusterge lambasL yandL:Lnda 
aracLnLzL durdurunuz ve m{mk{n 
olan en kLsa s{rede lastik kontrollerini 
gerfekleztiriniz ve lastiklerin tavsiye 
edilen de:erde olmasLnL sa:layLnLz.   



19

7

7

Acil bir durumda yapLlmasL gerekenler Lastik BasLnf Kzleme Sistemi gustergesi (TPMS)
(B Tipi)

D{z{k basLnflL lastikle araf kullanLmL 
lasti:in azLrL LsLnmasLna ve lasti:in 
zarar gurmesine neden olabilir.   

D{z{k basLnflL lastik kullanLmL yakLt 
verimlili:ini ve lasti:in umr{n{ azaltLr 
ayrLca aracLn yol tutuzunu ve durma 
kabiliyetini etkileyebilir. 

TPMS nin uygun lastik bakLmL ifin 
yeterli olmadL:LnL ve d{z{k lastik 
hava basLncL seviyesi TPMS d{z{k 
lastik hava basLncL gusterge          
lambasLnda tehlike izareti boyutuna 
ulazmamLz olsa bile uygun lastik hava 
basLncLnLn korunmasLnLn s{r{c{n{n 
gurevi oldu:unu unutmayLnLz   

AracLnLzda ayrLca sistemin d{zg{n 
falLzmadL:LnL gustermek ifin TPMS 
arLza gustergesi de bulunmaktadLr. 
TPMS arLza gustergesi d{z{k lastik 
hava basLncL gustergesi ile kombinedir.  
Sistem bir arLza tespit etti:inde 
gusterge yaklazLk bir dakika yanLp 
suner ve ardLndan s{rekli yanar. 
ArLza devam etti:i m{ddetfe bu 
durum devam edecektir.

ArLza gusterge lambasL yandL:L 
zaman, sistem d{z{k lastik hava 
basLncLnL istenilen zekilde tespit  
edemeyebilir.  TPMS nin sorunsuz 
falLzmasLnL unleyen lastik ya da 
tekerleklerin de:iztirilmesi gibi birfok 
de:izik neden TPMS sisteminin      
arLzalanmasLna neden olabilir. 

AracLnLzLn lastik ya da tekerleklerini 
de:iztirdikten sonra de:iztirilen 
veya alternatif lastik ve tekerleklerin 
TPMS sisteminin uygun falLzLp         
falLzmadL:Lndan emin olmak ifin 
TPMS arLza gustergesini daima 
kontrol ediniz.  

DUYURU
Aza:Ldakilerden biri olursa, sistemi 
yetkili bir Kia servisinde/bayisinde 
kontrol ettiriniz. 
1.  Kontak anahtarL ON pozisyonuna 

fevrildi:inde veya motor falLzLrken 
d{z{k lastik basLncL gustergesi / 
TPMS arLza gustergesi 3 saniye 
boyunca yanmaz.

2. TPMS ArLza Gustergesi yaklazLk 1 
dakika boyunca yanLp sund{kten 
sonra yanmaya devam eder.

3.  D{z{k lastik basLncL gustergesi 
devamlL yanar.
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Lastik BasLnf Kzleme Sistemi gustergesi (TPMS)
(B Tipi)

D{z{k lastik hava basLncL gusterge 
lambasL 

 D{z{k lastik hava basLncL gusterge 
lambasL ve lastik basLncL gustergesi

Lastik basLncL izleme sistemi uyarL 
lambalarL yandL:Lnda ve un panel LCD 
ekranLnda uyarL mesajL gusterildi:inde, 
aracLnLzLn lastiklerinden birinin veya 
daha fazlasLnLn basLncL unemli oranda 
d{z{kt{r. D{z{k Lastik BasLncL         
Gusterge LambasL, hangi lasti:in 
basLncLnLn fok d{z{k oldu:unu gusterir.

Herhangi bir gusterge yanarsa 
hemen hLzLnLzL d{z{r{n{z, sert 
dun{zler yapmayLnLz ve duruz 
mesafesinin artaca:LnL aklLnLzdan 
fLkarmayLnLz. En kLsa s{re iferisinde 
durmalL ve lastiklerinizi kontrol 
etmelisiniz.  AracLnLzLn lasti:ini lastik 
plaketi ya da dLz panel orta s{tunun 
s{r{c{ tarafLnda yer alan lastik 
basLnf etiketinde tavsiye edilen 
de:erde olmasLnL sa:layLnLz. Daha 
sonra TPMS resetleme prosed{r{ne 
gure TPMS yi resetleyin.

Servis istasyonuna ulazamamanLz 
ya da lasti:in zizirilememesi        
durumunda, d{z{k basLnflL lasti:i 
stepneyle de:iztiriniz.   

 Araftaki d{z{k hava basLnflL lastik 
onarLlLp de:iztirilinceye kadar, D{z{k 
Lastik BasLncL Gusterge LambasL yanLk 
kalacak ve TPMS ArLza Gustergesi bir 
dakika boyunca yanLp sunecektir. 

KKAZ
KarlL ya da so:uk havalarda, lastik 
hava basLncL sLcak havalar ifin        
tavsiye edilen lastik hava basLncLnda 
ayarlanmLzsa, D{z{k Lastik Hava 
BasLnf Gustergesi yanabilir. Hava 
sLcaklL:LnLn d{zmesi lastik hava 
basLncLnL da d{z{rd{:{ ifin bu durum 
TPMS sisteminin arLzalandL:LnL           
gustermez.  
AracLnLzL so:uk bir bulgeden sLcak bir 
bulgeye ya da so:uk bir bulgeden 
sLcak bir bulgeye do:ru kullanLrsanLz 
veya dLzarLdaki sLcaklLk d{zer ya da 
y{kselirse, lastik hava basLncLnL 
kontrol ediniz ve lastikleri tavsiye 
edilen basLnf de:erine ayarlayLnLz.   
Daha sonra TPMS resetleme        
prosed{r{ne gure TPMS yi resetleyin.
TPMS aza:Ldaki durumlarda d{zg{n 
zekilde kalibre olmayabilir.

TPMS yi d{zg{n zekilde             
resetlemedi:inizde.
Orjinal lastik kullanmadL:LnLzda. 
AracL karlL ve buzlu yolda           
kullandL:LnLzda.

Lastik basıncı düşük!
Tüm lastikleri kontrol 
edin ve sonra lastik 

basıncı AYARLA
tuşuna 3 saniye basın

OCDW069045
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Acil bir durumda yapLlmasL gerekenler S{r{z esnasLnda lastik patlarsa (Stepne ile)

HLzlL bir zekilde hLzlandL:LnLzda, 
yavazladL:LnLzda ya da direksiyonu 
fevirdi:inizde.
Fok yavaz veya hLzlL s{rd{:{n{zde.
Lastiklere daha a:Lr ve dengesiz 
y{k bindi:inde. 
Stepne ya da kar zinciri              
kullanLldL:Lnda. 

UYARI
D{z{k basLncLn zararlarL
Oldukfa d{z{k lastik hava basLncL 
aracLn dengesinin ve araf kontrol{n{n 
kaybedilmesine ayrLca fren          
mesafesinin artmasLna neden olabilir.
D{z{k basLnflL lastikle aracLn            
kullanLlmaya devam edilmesi lastiklerin 
azLrL LsLnmasLna ve falLzamaz 
duruma gelmesine neden olacaktLr.  

S{r{z esnasLnda lastik patlarsa  
(Stepne ile)  (varsa)

Kriko ve aletler

5 KapLlL

Vagon

OCDW069018
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Acil bir durumda yapLlmasL gerekenler

227

S{r{z esnasLnda lastik patlarsa (Stepne ile)

SteyzLn Vagon

CUV

Kriko, kriko sapL ve bijon anahtarL 
bagaj bulmesinde yer almaktadLr.

Bu aletlere ulazmak ifin bagajdaki 
saklama bulmesinin kapa:LnL fekiniz.
1. Kriko kolu
2. Kriko
3. Bijon anahtarL

Kriko kullanLm talimatlarL

Kriko sadece acil durumlarda          
lastiklerin de:iztirilmesi gerekti:inde 
kullanLlmalLdLr. 

Araf hareket halindeyken krikonun 
g{r{lt{ fLkarmasLnL unlemek ifin, krikoyu 
d{zg{n bir zekilde yerine yerleztiriniz.

Yaralanma riskini azaltmak ifin kriko 
kullanLm talimatlarLnL uygulayLnLz.

UYARI
Lastik de:iztirme

AracLnLzL kesinlikle yolun trafi:in 
akmakta olan kLsmLnda tamir 
etmeye falLzmayLnLz.
Lasti:i de:iztirmeden unce           
aracLnLzL mutlaka yoldan fLkartLp 
yol kenarLna alLnLz.  Kriko sert ve 
d{z bir zeminde kullanLlmalLdLr. Yol 
kenarLnda sert ve d{z zeminli bir 
nokta bulamazsanLz, yardLm ifin 
fekici fa:LrLnLz.
Araf {zerindeki do:ru kaldLrma 
(kriko dayama) noktalarLnL             
kullanmaya dikkat ediniz; krikoyu 
kesinlikle tamponlara ya da aracLn 
di:er kLsLmlarLna dayamayLnLz.
Araf krikodan kayarak yaralanma-
lara ve hayati riskle karzL karzLya 
kalmanLza neden olabilir.
Krikoyla desteklenmiz bir aracLn 
altLna girmeyiniz.
Araf kriko {zerindeyken motoru 
falLztLrmayLnLz. 
Araf kriko {zerindeyken kimsenin araf 
iferisinde kalmasLna izin vermeyiniz. 

OCDW069035
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Acil bir durumda yapLlmasL gerekenler S{r{z esnasLnda lastik patlarsa (Stepne ile)

Bu izlemleri yaptL:LnLz sLrada yanLnLzda 
focuklar varsa, focuklarLn yoldan ve 
araftan uzakta g{venli bir yerde 
olmalarLna dikkat ediniz.

Stepnenin fLkarLlmasL ve saklanmasL 

Lasti:i yerinde tutan cLvatayL fLkarmak 
ifin saat yun{n{n tersine feviriniz.  
Tekerle:i fLkarma izleminin tersini  
uygulayarak yerine koyunuz.

Araf hareket halindeyken stepnenin ve 
di:er aletlerin g{r{lt{ fLkarmasLnL 
unlemek ifin, hepsini d{zg{n bir 
zekilde yerlerine yerleztiriniz.  

UYARI
Stepnenin gevzeyip "sarsLlmasLnL" 
unlemek ifin stepne sabitleyicisinin 
stepnenin orta kLsmLyla d{zg{n bir 
zekilde hizalandL:Lndan emin olunuz.
Aksi takdirde, stepne sabitleyiciden 
kurtulup fLrlayabilir ve kazaya neden 
olabilir. 

Lastik de:iztirme

1. AracL d{z bir zemine park ediniz ve 
el frenini sLkL bir zekilde fekiniz.

2. Vites kolunu manual zanzLmanlL 
araflarda R (Geri) konumuna  
getiriniz.

3. Durtl{ flazur{ yakLnLz.

4. Bijon anahtarLnL, krikoyu, kriko 
sapLnL ve yedek lasti:i araftan 
fLkartLnLz. 

5. Krikonun yerleztirildi:i noktanLn 
faprazLnda bulunan tekerle:in 
un{ne ve arkasLna takoz yerleztiriniz.

OSK3068040NR
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S{r{z esnasLnda lastik patlarsa (Stepne ile)

UYARI
Lastik de:iztirme

 Lastik de:iztirirken aracLn hareket 
etmesini unlemek ifin, daima el frenini 
sonuna kadar fekiniz ve daima 
de:iztirdi:iniz lasti:in faprazLnda 
bulunan tekerle:in un{ne ve arkasLna 
takoz yerleztiriniz.
Tekerleklerin un{ne takoz koyulma-
sLnL ve kaldLrLlan aracLn ifinde kimsenin 
kalmamasLnL tavsiye ediyoruz.

6.BijonlarL saatin aksi yun{nde 
birer tur gevzetiniz, lastik         
yerden kaldLrLlana kadar bijonlarL 
sukmeyiniz. 

7. Krikoyu de:iztirdi:iniz lasti:e en 
yakLn olan un (1) ya da arka (2) 
kriko noktasLna yerleztiriniz.          
Krikoyu, zasinin altLndaki               
belirlenen yerlere yerleztiriniz. 
Kriko dayama noktalarL zasiye 
kaynak yapLlmLz iki tLrnak ve bir 
kabartma noktasL bulunan plaka-
lardLr.

OCDW069019
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Acil bir durumda yapLlmasL gerekenler S{r{z esnasLnda lastik patlarsa (Stepne ile)

UYARI
Krikonun yeri
Yaralanma riskini azaltmak ifin, 
sadece aracLnLzda bulunan krikoyu 
kullanLnLz, krikoyu do:ru konumda 
kullanmaya dikkat ediniz. Kriko yeri 
haricinde asla aracLn bazka bir        
bulgesini kullanmayLnLz.

8. Kriko sapLnL krikoya yerleztiriniz ve 
tekerlek yerden kesilinceye kadar 
saat yun{nde dund{r{n{z.  Bu 
ulf{m yaklazLk 30 mm'dir. BijonlarL 
sukmeden unce, aracLn dengede 
oldu:undan ve kayma ya da harekete 
gefme riski bulunmadL:Lndan emin 
olunuz.

9. Tekerlek bijonlarLnL gevzetiniz ve 
elinizle suk{n{z. Tekerle:i sapla-
malarLndan fLkarLnLz ve yuvarlan-
mayaca:L zekilde yere koyunuz. 
Tekerle:i gube:e yerleztirmek 
ifin, stepneyi kaldLrLnLz, delikleri 
saplamalarla aynL hizaya getiriniz 
ve tekerle:i saplamalarLn {zerine 
yerleztiriniz. 

Bu zorsa, tekerle:i e:iniz ve 
tekerle:in {st tarafLndaki deli:i 
{st taraftaki saplama ile aynL hizaya 
getiriniz. ArdLndan, tekerlekteki t{m 
delikler saplamalar {zerine yerlezene 
kadar tekerle:i hafiffe ileri geri 
sallayLnLz.

UYARI
Tekerleklerin keskin kenarlarL olabilir. 
Yaralanmamak ifin dikkatlice tutunuz. 
Tekerle:i yerine yerleztirmeden unce, 
tekerlek veya gubek {zerinde teker-
le:in tam olarak yerine oturmasLnL 
engelleyecek herhangi bir zey (famur, 
katran, fakLl vs. gibi) olmadL:Lndan 
emin olunuz.
Varsa, temizleyiniz. Tekerlek ve 
gube:in ezleyen y{zeyleri arasLndaki 
temas iyi de:ilse, tekerlek bijonlarL 
gevzeyebilir ve tekerle:in yerinden 
fLkmasLna neden olabilir. Tekerle:in 
yerinden fLkmasL ise aracLn kontrol{n{n 
kaybedilmesiyle sonuflanabilir. Bu 
da, ciddi yaralanmalara hatta ul{me 
yol afabilir.

10.Tekerle:i yeniden takmak ifin, 
tekerle:i saplamalar {zerinde tutu-
nuz, tekerlek bijonlarLnL saplamalarL 
{zerine takLnLz ve parmaklarLnLzla 
sLkLztLrLnLz.  Tam olarak yerine      
oturdu:undan emin olmak ifin 
tekerle:i ileri geri hareket ettiriniz 
ardLndan parmaklarLnLzla yeniden, 
m{mk{n oldu:unca sLkL bir zekilde 
sLkLnLz.

OCDW069022
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S{r{z esnasLnda lastik patlarsa (Stepne ile)

11.Bijon anahtarLnL saat yun{n{n 
tersine fevirerek aracL alfaltLnLz.

ArdLndan anahtarL zekilde guste-
rildi:i gibi yerleztiriniz ve tekerlek 
bijonlarLnL sLkLnLz. Soketin bijon 
{zerine tam olarak oturdu:undan 
emin olunuz. Anahtar kolunun 
{zerine basmayLnLz veya kola 
uzatma borusu takmayLnLz. T{m 
bijonlarL sLrayla iyice sLkLnLz.   
ArdLndan, iyi sLkLlLp sLkLlmadLklarLnL 
bir kez daha kontrol ediniz. Lastikleri 
de:iztirdikten sonra, sistemi       
profesyonel bir atulyede kontrol 
ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.

Tekerlek bijonu sLkma torku:

Felik jant & al{minyum al{minyum 
jant:

11~13kgf,m (79~94lbf.ft)

Lastik hava basLncL ulfme aletiniz 
varsa, supap kapa:LnL fLkarLnLz ve 
lastik hava basLncLnL kontrol ediniz. 
BasLnf tavsiye edilen de:erin altLndaysa, 
en yakLndaki servis istasyonuna 
kadar yavazfa gidiniz ve lastikleri 

zizirtiniz. BasLnf fok y{ksekse, uygun 
seviyeye gelene kadar ayarlayLnLz. 
Lastik hava basLncLnL kontrol ettikten 
veya ayarladLktan sonra daima 
supap kapa:LnL tekrar takLnLz.  Kapak 
takLlmazsa, lastik hava kafLrabilir.  
Supap kapa:LnL kaybederseniz, en 
kLsa s{rede yenisi alLp takLnLz.

Tekerlekleri de:iztirdikten sonra, 
patlak lasti:i, krikoyu ve di:er          
parfalarL yerlerine yerleztiriniz. 

KKAZ
Tekerlek saplamalarLnda ve bijonlarda 
metrik kLlavuzlar bulunmaktadLr. 
Tekerle:i sukerken sukt{:{n{z bijonlarL 
eski konumlarLna takmaya dikkat 
ediniz. BijonlarL de:iztirdi:inizde, metrik 
kLlavuzlu ve aynL kLlavuz yapLsLna sahip 
bijonlar kullanmaya dikkat ediniz. 
Metrik saplamaya metrik olmayan 
bijon takLlmasL ya da tersi durumda 
bijon, tekerle:i poyraya d{zg{n 
zekilde ba:layamayacak ve saplamada 
hasar meydana gelmesine neden 
olacaktLr. Bu durumda saplamanLn 
de:iztirilmesi gerekecektir.
Birfok bijon metrik kLlavuzlu de:ildir. 
Piyasadan aldL:LnLz bijonlarL ya da 
jantlarL takmadan unce bijonun       
kLlavuzlarLnL dikkatli bir zekilde            
inceleyiniz. Kuzku duymanLz halinde, 
profesyonel bir atulyeye danLzLnLz. Kia, 
yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.

OCDW069023
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Acil bir durumda yapLlmasL gerekenler S{r{z esnasLnda lastik patlarsa (Stepne ile)

UYARI
Tekerlek saplamalarL hasar               
gurd{:{nde tekerle:i tutamaz. Bu, 
tekerle:in yerinden fLkarak bir 
kazaya yol afmasLna ve a:Lr               
yaralanmalara neden olabilir.

Kriko, kriko sapL, bijon, bijon anahtarL 
ve stepnenin araf hareket halindeyken 
g{r{lt{ fLkartmasLnL unlemek ifin 
bunlarL do:ru bir zekilde yerlerine 
yerleztiriniz.  

UYARI
Yetersiz yedek lastik basLncL 
Stepneyi taktLktan sonra en kLsa 
s{re ifinde lastik basLnflarLnL kontrol 
ediniz.  Gerekiyorsa belirtilen basLnca 
ayarlayLnLz. "Lastikler ve tekerlekler 
(5 KapLlL, Vagon, SteyzLn vagon)" 
sayfa: 9-6, "Lastikler Lastikler ve 
tekerlekler (CUV)" sayfa: 9-7 bakLnLz.

Unemli - k{f{k stepnenin            
kullanLmL  (varsa)

AracLnLzda bir k{f{k stepne             
bulunmaktadLr. K{f{k stepne normal 
boyuttaki bir lastikten daha az yer 
kaplar.  Bu, lastik normal lastiklerden 
daha k{f{kt{r ve sadece gefici bir s{re 
ifin kullanLlmak {zere tasarlanmLztLr. 

KKAZ
K{f{k stepne taktL:LnLzda aracLnLzL 
fok dikkatli kullanLnLz. Bu stepne ilk 
fLrsatta normal boyutlarda bir 
lastik ve jantla de:iztirilmelidir 
Birden fazla k{f{k stepne aynL 
anda kullanLldL:Lnda aracLn 
falLztLrLlmasL unerilmez. 

UYARI
K{f{k stepne yalnLzca acil durumda 
kullanLm ifindir.  Bu k{f{k stepne 
takLlL iken aracLnLzL 80km/s hLzLn 
{zerinde kullanmayLnLz.  Stepnenin 
arLzalanLp kizisel yaralanma ve 
ul{me neden olma ihtimalinden 
kafLnmak ifin m{mk{n olan en 
fabuk zekilde orijinal lastik onarLlmalL 
ya da de:iztirilmelidir.

K{f{k stepne 420 kPa (60 psi) 
basLnfla zizirilmelidir.

KKAZ
Stepneyi taktLktan sonra lastik 
zizirme basLncLnL ulf{n{z.                 
Gerekiyorsa lastik hava basLncLnL 
gerekti:i zekilde ayarlayLnLz.
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Stepne kullanLrken, aza:Ldakileri 
uygulayLnLz:

Hif bir kozulda aracLnLzLn hLzL 80 
km/s'yi azmamalLdLr; 80 km/s'yi 
azmak tekerle:in zarar gurmesine 
neden olabilir. 
Yolda karzLlazabilece:iniz tehlike-
lerden korunmak ifin, aracLnLzL 
yavaz s{r{n{z. B{y{k fukurlar 
veya t{msekler gibi yolda karzLnLza 
fLkabilecek tehlikeler, k{f{k stepneye 
ciddi zekilde zarar verebilir.
Bu lastiklerin s{rekli kullanLmL, lastik 
patlamasL, araf kontrol{n{n kaybL 
ve yaralanmalara sebep olabilir.  
Araca, k{f{k stepnenin yanak  
kLsmLnda belirtilen azami y{k 
kapasitesini azacak miktarda y{k 
y{klemeyiniz. 
Engellerin {zerinden gefmemeye 
uzen gusteriniz. K{f{k stepnenin 
fapL normal bir lasti:in fapLndan 
daha k{f{kt{r ve aracLn yerden 
y{ksekli:ini yaklazLk 2,5 cm kLsaltLr, 
bu da aracLn zarar gurmesine 
neden olabilir.
K{f{k stepne takLlL oldu:u sLrada 
aracLnLzL otomatik yLkamaya        
sokmayLnLz.  
Gefici k{f{k stepne {zerine zincir 
takmayLnLz.   BoyutlarL normal bir 
lastikten daha k{f{k oldu:u ifin, 
zincir bu lasti:e tam olarak uymaz.  
Bu durum, aracLnLzLn zarar gurmesine 
ve zincirin kaybolmasLna neden 
olabilir.

 KarlL veya buzlu bir yolda s{r{z 
yapmanLz gerekiyorsa k{f{k 
stepneyi un aksa takmayLnLz.
AracLnLza ait gefici k{f{k stepneyi 
bazka bir arafta kullanmayLnLz, 
f{nk{ bu lastik uzellikle sizin         
aracLnLza gure tasarlanmLztLr.  
Gefici k{f{k stepne normal bir 
lastikten daha kLsa s{rede azLnLr.   
Stepneyi d{zenli olarak kontrol 
ediniz ve azLnmLz stepneyi aynL 
ebat ve tasarLma sahip bazka bir 
stepneyle de:iztiriniz.  
Gefici k{f{k stepne, normal lastikler 
ve kar lastikleri farklL ebattaki 
tekerleklere takLlmamalLdLr ve gefici 
stepne ile birlikte tekerlek kapaklarL 
veya jant halkalarL kullanLlmalLdLr. 
Aksi takdirde, bu parfalar veya       
aracLn di:er parfalarL zarar gurebilir.
Bir seferde birden fazla gefici 
k{f{k stepne kullanmayLnLz. 
AracLnLzda mini stepne takLlLyken 
rumork fekmeyiniz.  
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Acil bir durumda yapLlmasL gerekenler S{r{z esnasLnda lastik patlarsa (Stepne ile)

Kriko etiketi

Tip A

Tip B

C Tipi

* AracLnLzdaki Kriko etiketi, zekilde gusterilenden farklL olabilir. Daha detaylL bilgi-
ler ifin krikoya takLlL etikete bakLnLz.

1. Model AdL
2. Maksimum izin verilen y{k
3. Kriko kullanLrken el frenini fekiniz.
4. Kriko kullanLrken motoru durdurunuz.
5. Krikoyla desteklenmiz bir aracLn altLna girmeyiniz.
6. yasi altLnda belirtilen yerler.
7. AracL kaldLrLrken, krikonun taban plakasLnLn kaldLrma noktasLnLn tam altLnda 

olmasL gereklidir.
8. D{z zanzLmanlL araflarda Geri vitese gefin.
9. Kriko sert ve d{z bir zeminde kullanLlmalLdLr.
10.Kriko {reticisi
11.[retim tarihi
12.Temsilci firma ve adresi

OSK3068044NR

OSK3068043NR

OSK3068045NR
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Kriko ifin EC Uygunluk BeyanL

OUM074110L
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Acil bir durumda yapLlmasL gerekenler Lastik patlarsa (Lastik Tamir TakLmL ile)

Lastik patlarsa (Lastik Tamir 
TakLmL ile)  (varsa)

5 KapLlL

Wagon

SteyzLn Vagon

CUV

Lastik Tamir Kitini kullanmadan unce 
mutlaka kullanLm talimatlarLnL         
okuyunuz. 
1. Kompresur
2. SLzdLrmazlLk sLvLsL zizesi

Lastik Tamir TakLmL lasti:e gefici 
olarak takLlLr ve lastik en kLsa 
zamanda profesyonel bir atulye 
tarafLndan kontrol edilmelidir. Kia, 
yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.

KKAZ
Bir lastik ifin bir sLvL conta 
Kki ya da daha fazla lastik patladL:Lnda, 
lastik tamir takLmLnL kullanmayLnLz 
f{nk{ Lastik Tamir TakLmLnLn            
desteklenen bir sLvL  contasL sadece 
bir patlak lastik ifin kullanLlLr.   
 

OCDW069004

OCDW068004

OCDW069031

OCDW069041
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Lastik patlarsa (Lastik Tamir TakLmL ile)

UYARI
Lastik yana:L
Lastik Tamir Kitini lastik yanaklarLndaki 
patlaklarL onarmak ifin kullanmayLnLz.  
Bu, lastikte meydana gelen bir 
sorundan dolayL kazaya neden olabilir. 

UYARI
Gefici onarLm
En kLsa s{rede lastiklerini tamir  
ettirin.  Lasti:in basLncL, Lastik Tamir 
Kitiyle zizirildikten sonra her an 
d{zebilir. 

KKAZ
SLvL conta kullanLldLktan sonra   
lastik de:iztirilirken veya tamir 
edilirken, lastik ifine yapLzan sLvL 
contanLn (sLzdLrmazlLk macununun) 
fLkartLlmasL gerekir.  E:er sLvL 
conta fLkartLlmazsa, g{r{lt{ ve 
titirezim oluzabilir.
Orijinal Kia sLvL contasL                     
kullanLlmasLnL uneririz.
TMK yL kullandLktan sonra TPMS 
uyarL LzL:L yanmaya devam ederse, 
aracL profesyonel bir  atulyede 
kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.

Giriz

Lastik Tamir TakLmL (TMK) sayesinde, 
lasti:iniz patladLktan sonra bile 
yolunuza devam edebilirsiniz. 

Kompresur ve sLvL conta uygulama 
sistemleri etkili bir bifimde bir araya 
gelerek, fivi veya benzeri nesneler 
nedeniyle patlayan binek araf         
lastiklerinin patlak yerlere sLvL conta 
uygulanmasLyla kolayca tamir edilmesini 
ve lasti:in yeniden zizirilmesini sa:lar.  

Lasti:in do:ru zekilde m{h{rlendi-
:inden emin olduktan sonra, 80 km/
syi azmamak kaydLyla, lasti:i           
de:iztirmek {zere bir otomobil          
servisine veya tamirhaneye varana 
kadar (200 kmye kadar) bu lastikle 
yolunuza devam edebilirsiniz.  

[zerinde b{y{k delik afLlan veya 
yanak kLsmL zarar gurm{z olan l 
astikler tam olarak onarLlamayabilir.

 Lastikteki hava basLncLnLn d{zmesi, 
lasti:in performansLnL olumsuz 
yunde etkileyebilir. 

OCDW069005
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Acil bir durumda yapLlmasL gerekenler Lastik patlarsa (Lastik Tamir TakLmL ile)

Bu nedenle, uzellikle de araf fok 
y{kl{yse veya rumork fekiliyorsa, 
direksiyonu aniden kLrmaktan veya 
di:er sert manevralardan kafLnmalLsLnLz. 

Lastik tamir kiti, lastiklerde kalLcL 
onarLmlar gerfekleztirmek {zere 
tasarlanmamLztLr ve sadece bir        
kullanLmlLktLr.  

Bu el-kitabL size patlak bir lasti:i kolay 
ve g{venilir bir zekilde nasLl onaraca-
:LnLzL adLm adLm gustermektedir.

"TMKnLn g{venli bir zekilde kullanLmLna 
yunelik uneriler" bul{m{n{           
okuyunuz.

UYARI
 Lastik, uzun s{re patlak veya havasL 
inik bir zekilde kullanLldL:L ifin azLrL 
derecede yLpranmLzsa TMK            
kullanmayLnLz.
TMK kullanLlarak, sadece lastik    
tabanLnda yer alan patlaklar conta 
ile kapatLlabilir. 
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Lastik Tamir Kitinin ParfalarL (TMK)

1. HLz sLnLrlama etiketi
2. SLvL conta zizesi ve hLz sLnLrLnLn bulundu:u etiket
3. SLvL conta zizesinden tekerle:e doldurma hortumu
4. G{f fLkLzL direkt ba:lantLsL ifin konekturler ve kablo
5. SLvL conta zizesi ifin tutucu
6. Kompresur
7. Afma/kapama d{:mesi
8. Lastik zizme basLncLnL gusteren basLnf gustergesi 
9. yizme basLncLnL d{z{rmek ifin d{:me 

Konekturler, kablo ve ba:lantL hortumu, kompresur muhafazasLnda saklanLr.

ODE066039L
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Acil bir durumda yapLlmasL gerekenler Lastik patlarsa (Lastik Tamir TakLmL ile)

UYARI
Lastik tamir takLmLnL kullanmadan unce, 
sLvL conta zizesindeki talimatlara uyun.
HLz sLnLrlamasLnLn bulundu:u etiketi sLvL 
conta zizesinden fLkarLp direksiyona 
takLn.
L{tfen sLvL conta zizesindeki son  
kullanma tarihine dikkat ediniz.

 Lastik Tamir Kitini Kullanma
1. SLvL conta zizesinden (1) hLz sLnLrlama 

etiketini (2) fLkarLnLz, s{r{c{n{n 
aracL fok hLzlL s{rmemesi gerekti:ini 
hatLrlatmak {zere direksiyon simidi 
gibi rahatfa gur{nebilecek bir yere 
yapLztLrLnLz.

2. SLvL contayL uygularken belirtilen 
sLraya kesinlikle sadLk kalLn; aksi 
halde y{ksek basLnf altLnda sLvL 
conta tutmayabilir.

3. SLvL conta zizesini sallayLnLz.

4. Doldurma hortum (3){ sLvL conta 
zizesinin konektur{ne (A)             
ba:layLn.

5. Kompresur {zerindeki d{:menin 
(9) basLlL olmadL:Lndan emin         
olunuz.

6. ArLzalL lasti:in supabLndan supap 
kapa:LnL suk{n{z ve sLvL conta 
zizesinin doldurma hortumunu (3) 
supaba vidalayLnLz.

7. SLvL conta zizesini kompresur 
yuvasLna dik bir zekilde yerleztiriniz 
(B).

8. Kompresur{n 0 konumunda, 
kapalL oldu:undan emin olunuz.

9. Kablo ve konekturleri kullanarak 
kompresur ve araf g{f fLkLzL          
arasLnda ba:lantL kurunuz.

OCDW069046

OCDW069005

OCDW069006
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DUYURU
Sadece un yolcu yan g{f fLkLzLnL         
kullanLn.

10.Kontak afLldL:Lnda veya motor 
falLztLrma/durdurma d{:mesine 
basLldL:Lnda: Kompresur{ afLnLz ve 
sLvL contayL doldurmasL ifin yaklazLk 
3 dakika falLzmasLna izin veriniz. 
Doldurma sonrasL lasti:in zizme 
basLncL unemli de:ildir. 

11.Kompresur{ kapatLnLz.
12.Hortumu sLvL conta zizesi         

konektur{nden ve lastik supabLndan 
suk{n{z. 

SLvL contanLn da:LtLlmasL
SLvL contayL lastik ifinde ezit 
zekilde da:Ltmak ifin aracLnLzL 
yaklazLk 10 dakika s{re boyunca 
veya 7~10km boyunca s{r{n{z. 

 Lastik Tamir Kitini araftaki yerine 
geri yerleztiriniz.

UYARI
Motorun, havalandLrmasL olamayan 
veya fok az havalandLrLlan bir alanda 
(bir binanLn ifi gibi) falLztLrLlmasL   
karbon monoksit zehirlenmesi veya 
nefes tLkanLklL:Lna neden olabilir.

KKAZ
Saatte 60 km'yi azmayLnLz.         
M{mk{nse, saatte 20 km hLzLn 
altLna d{zmeyiniz.
S{r{z esnasLnda, alLzLlmadLk bir titrezim, 
s{r{zte zorluk ya da g{r{lt{ yazarsanLz, 
hLzLnLzL d{z{rerek, g{venli bir zekilde 
yolun kenarLna fekene kadar s{rmeye 
devam ediniz. Yol yardLmL servisini veya 
fekici hizmeti veren bir zirketi arayLnLz.
Lastik Tamir TakLmLnL kullanLlLrken, 
tekerlek sLvL contasL nedeniyle kirlenebilir. 
Bu nedenle, lastik basLnf sensurlerini ve 
sLvL contayla kirlenmiz tekerle:i fLkarLnLz 
ve yetkili Kia servisinde muayene ettiriniz. 
Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.

 Lastik hava basLncLnL kontrol etme
1. YaklazLk 7~10 km kadar s{rd{kten 

sonra (veya yaklazLk 10 dakika) 
g{venli bir yerde durunuz.

2. Kompresur{n doldurma hortumunu 
(3) do:rudan ba:layLn (klips takLlL 
taraf) ve daha sonra da, doldurma 
hortumunu (3) (karzL taraf) lastik 
supabLna ba:layLn. 

3. Kablo ve konekturleri kullanarak 
kompresur ve araf ak{s{ arasLnda 
ba:lantL kurunuz.

4.  Lastik zizme basLncLnL 200 kPa 
(29 psi) de:erine ayarlayLnLz.  
Kontak afLkken, aza:Ldaki izlemleri 
yapLnLz.
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Acil bir durumda yapLlmasL gerekenler Lastik patlarsa (Lastik Tamir TakLmL ile)

- yizme basLncLnL artLrmak ifin: 
Kompresur{ konum I'e afLnLz. O 
anki zizme basLncL ayarLnL kontrol 
etmek ifin, kompresur{ kLsa bir 
s{re ifin kapatLnLz.

UYARI
Kompresur{n 10 dakikadan fazla 
falLzmasLna izin vermeyiniz; aksi 
halde cihaz azLrL LsLnacak ve zarar 
gurecektir.

- yizme basLncLnL azaltmak ifin: 
Kompresurdeki d{:meye (9)  
basLnLz.

KKAZ
yizme basLncL korunmadLysa, aracL 
ikinci kez s{r{n{z, "Lastik hava 
basLncLnL kontrol etme" sayfa: 7-36 
konusuna bakLnLz. ArdLndan 1-4 
arasL adLmlarL tekrarlayLnLz.
 Lastik tamir takLmLnLn kullanLlmasL, 
yaklazLk 4 mmden b{y{k lastik 
hasarlarL ifin sonuf vermeyebilir.
Lastik, Lastik Tamir TakLmL ile yola 
fLkmaya hazLr hale getirilemiyorsa, 
profesyonel bir atulye ile iletizime 
gefin.   Kia, yetkili bir Kia bayisi/  
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.

UYARI
 Lastik zizme basLncL basLncL en az 
200 kPa (29 psi) olmalLdLr. De:ilse, 
s{r{ze devam etmeyiniz. Yol          
yardLmL servisini veya fekici hizmeti 
veren bir zirketi arayLnLz.

TireMobilityKitin g{venli bir zekilde 
kullanLmLna yunelik notlar Lastik 
Tamir Kiti

AracLnLzL yol kenarLna park ediniz,  
buylece lastik tamir kitinin kullanLmL 
esnasLnda trafi:in uza:Lnda        
olursunuz. [fgen reflektur{n{z{, 
di:er araf s{r{c{lerinin sizi fark 
etmelerini sa:layacak bir yere 
koyunuz.
Her ne kadar d{z bir zemine park 
etmiz olsanLz da, aracLnLzLn         
hareket etmeyece:inden emin 
olmak ifin el frenini uygulayLnLz.
Lastik tamir kitini sadece binek 
araf lastiklerinin onarLlmasL/ziziril-
mesinde kullanLnLz.  Motosiklet, 
bisiklet veya di:er araflarLn           
lastiklerinde kullanmayLnLz. 
Lasti:in patlamasLna neden olan 
nesneyi (fivi, vida vs.) lastikten 
fLkarmayLnLz. 
Lastik tamir kitini kullanmadan 
unce, sLvL conta zizesi {zerindeki 
uneri ve uyarLlarL okuyunuz.
Araf afLk alandaysa, motoru falLzLr 
durumda bLrakLnLz. Aksi takdirde, 
kompresur{n falLzmasL ak{n{n 
bozalmasLna neden olabilir.
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Lastik tamir kitinin kullanLmL 
esnasLnda bazLndan ayrLlmayLnLz. 
Kompresur{ bir seferde 10        
dakikadan fazla falLztLrmayLnLz, 
azLrL LsLnabilir.
Ortam sLcaklL:L -30/C'nin altLndaysa, 
lastik tamir kitini kullanmayLnLz.
Lastik ve jant hasar gurm{zse, 
g{venli:iniz afLsLndan Lastik Tamir 
Kitini kullanmayLnLz.  

Teknik Veriler

15/16 inf ifin  (CUV haricinde)
Sistem voltajL: DC 12 V
FalLzma voltajL: DC 10 -15 V
Amperaj oranL: maks. 10 A
KullanLmLnLn uygun oldu:u sLcaklLklar: 
-30 ~ +70/C (-22 ~ +158/F)
Azami falLzma basLncL: 6 bar (87 
psi)
Boyut
- Kompresur: 161 x 150 x 55,8 

mm (6.3 x 5.9 x 2.2 in.)
- SLvL conta zizesi: 81 x 85.5 w 

mm (3.2 x 3.4 w in.)
- Kompresur a:LrlL:L: 0.7 kg (1.5 

lbs)
- SLvL contanLn hacmi: 200 ml 

(12.2 cu. in.)

17/18 inf lastik ifin  (CUV ifin 16/18 
inf lastik dahil) 

Sistem voltajL: DC 12 V
FalLzma voltajL: DC 10 -15 V
Amperaj oranL: maks. 15 A
KullanLmLnLn uygun oldu:u            
sLcaklLklar: -30 ~ +70/C (-22 ~ 
+158/F)
Azami falLzma basLncL: 6 bar (87 
psi)
Boyut
- Kompresur: 161 x 150 x 55,8 

mm (6.3 x 5.9 x 2.2 in.)
- SLvL conta zizesi: 104 x 85 w mm 

(4.1 x 3.3 w in.)
- Kompresur a:LrlL:L: 0.7 kg (1.5 

lbs)
- SLvL contanLn hacmi: 300 ml 

(18.3 cu. in.)

* SLvL conta ve yedek parfalar yetkili 
bir servisten temin edilebilir ve 
de:iztirilebilir.  Boz sLvL conta         
zizeleri eve dun{ld{:{nde atLlmalLdLr. 
SLvL contadan geriye kalan atLklar 
aracLnLzLn veya kullandL:LnLz           
tekerle:in bayisi tarafLndan ya da 
yerel atLk imhasL d{zenlemelerine 
gure imha edilmelidir. 
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AracLn Fekilmesi

Fekme hizmeti

Acil durumda aracLnLzLn fekilmesi 
gerekirse, Kia yetkili servisini veya 
ticari bir fekici hizmetini aramanLzL 
uneririz.  AracLnLzLn hasar gurmemesi 
ifin uygun kaldLrma ve fekme izlem-
lerinin uygulanmasL gerekir. Tekerlek 
kaldLrma tefhizatL (1) ve kurtarLcL 
kullanLlmasLnL tavsiye ederiz.

Araf arka tekerlekleri yerle temas 
edecek zekilde (tazLyLcL araba kulla-
nLlmadan) ve un tekerlekleri yerden 
kesilmiz halde fekilebilir.

Y{k tekerlekleri veya s{spansiyon 
parfalarLndan herhangi biri zarar 
gurm{zse ya da araf un tekerlekleri 
zeminle temas ederek fekiliyorsa, 
un tekerleklerin altLna tekerlek         
kaldLrma tefhizatL yerleztiriniz.

Araf fekici hizmetleri veren bir zirket 
tarafLndan tazLyLcL araba kullanLlma-
dan fekiliyorsa, her zaman aracLn 
arka tekerlekleri de:il un tekerlekleri 
kaldLrLlmalLdLr.

KKAZ
AracLnLzL un tekerlekleri yerde olacak 
zekilde geriye do:ru fektirmeyiniz, 
bu aracLnLza zarar verebilir.
AracLnLzL askL tipi fekme tefhizatL 
bulunan bir fekiciye fektirmeyiniz. 
KaldLrma tefhizatL ve tazLyLcL         
kullanLnLz.

Acil bir durumda aracLnLzL tekerlek 
kaldLrma tefhizatL olmadan fekerken:
1. Kontak anahtarLnL ACC konumuna 

alLnLz.
2. Vitesi N (Boza) konumuna alLnLz.
3. El frenini serbest bLrakLnLz.

OCDW069007

OCDW069008

OCDW069009
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KKAZ
Vitesi N (Boz) konumuna almamak 
zanzLmana zarar verebilir.

FLkarLlabilir fekme kancasL (varsa)

Un

Arka (5 KapLlL)

Arka (Wagon)

Arka (SteyzLn Vagon)

Arka (CUV)

OCDW069010

OCDW069012

OCDW069047

OCDW069036

OCDW069032
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1.Bagaj kapa:LnL afLnLz ve alet 
kutusundan fekme kancasLnL    
fLkarLnLz.

2. Arka tamponda bulunan deli:in 
{zerindeki kapa:Ln alt kLsmLna 
bastLrarak, deli:in a:zLnL afLnLz.

3. KancayL saat yun{nde fevirerek 
deli:in ifine tamamen sokunuz.

4. Kziniz bittikten sonra kancayL 
delikten fLkarLnLz ve deli:in          
kapa:LnL kapatLnLz.

Acil durumda fekme

Un

Arka (5 KapLlL)

Arka (SteyzLn Vagon)

Arka (Wagon)

Arka (CUV)OCDW069011

OCDW069017

OCDW069037

OCDW069029

OCDW069033
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AracLnLzLn fekilmesi gerekiyorsa, 
bunu bir Kia yetkili servisine veya 
oto kurtarma ve fekici hizmetleri 
veren bir zirkete yaptLrmanLzL           
tavsiye ederiz. 

Acil bir durumda fekici hizmeti veri-
lemiyorsa, aracLnLz aracLnLzLn un{nde 
(veya arkasLnda) alt tarafta bulunan 
acil durum fekme kancasLna takLlan 
bir halat veya zincir yardLmLyla gefici 
olarak fekilebilir. AracLnLzL fekerken 
fok dikkatli olunuz. Fekme sLrasLnda 
direksiyonu dund{rmek ve frenleri 
falLztLrmak {zere arafta mutlaka bir 
s{r{c{ olmalLdLr.

Bu zekilde bir fekme izlemi sadece sert 
y{zeyli yollarda, kLsa mesafede ve d{z{k 
hLzlarda yapLlmalLdLr. AyrLca, tekerlekler, 
akslar, g{f aktarma organlarL, direksiyon 
ve frenlerin tamamL iyi durumda olmalLdLr.

AracLnLz famur, kum veya benzeri 
bir y{zeye saplandLysa ve kendi 
motor g{c{yle hareket edemiyorsa, 
bu durumda aracLnLzL fekmek ifin 
fekme kancalarLnL kullanmayLnLz.
Fekilen aracLn fekici araftan daha 
a:Lr olmamasL gerekir.
Her iki araftaki s{r{c{lerin          
birbirleriyle irtibat kurmalarL gerekir.

KKAZ
Fekme kancasLna fekme halatL 
ba:layLnLz.
Fekme sLrasLnda aracLn fekme 
kancasL dLzLndaki bir kLsmLnLn        
kullanLlmasL aracLnLzLn guvdesinin 
hasar gurmesine neden olabilir.
Uzellikle araflarLn fekilmesi sLra-
sLnda kullanLlmak {zere tasarlanmLz 
bir halat veya zincir kullanLnLz. Fekme 
halatLnL veya zincirini araftaki fekme 
kancasLna sLkLca ba:layLnLz.
AracL falLztLrmak veya s{rmek ifin 
fekme halatL ya da zincirindeki 
gerilimi sa:lamaya falLzLrken aracL 
yavaz ve kademeli bir zekilde          
hLzlandLrLn veya yavazlatLn, aksi 
takdirde fekme kancalarL ve araf 
hasar gurebilir. 

Acil bir durumda fekme izlemine 
bazlamadan unce fekme kancasLnLn 
kLrLk veya hasarlL olup olmadL:LnL 
kontrol ediniz.
Fekme halatLnL veya zincirini         
kancaya sLkLca ba:layLnLz.
KancayL ani ve ziddetli bir zekilde 
fekmeyiniz. Ezit kuvvet uygulayarak 
izlemi gerfekleztiriniz.
Kancaya zarar vermemek ifin, 
aracLnLzL yan taraftan veya dikey 
bir afLyla fekmeyiniz. Fekme          
izlemini daima aracLnLz d{z ileri 
konumunda olacak zekilde yapLnLz.



43

7

7

Acil bir durumda yapLlmasL gerekenler AracLn Fekilmesi

UYARI
AracLnLzL fekerken fok dikkatli            
olunuz.

Acil durum fekme kancasL ve fekme 
halatL veya zinciri {zerine azLrL baskL 
yapacak ani kalkLzlardan veya 
d{zensiz s{r{z manevralarLndan 
kafLnLnLz. Fekme kancasL, fekme 
halatL veya zinciri kopup ciddi zarara 
veya yaralanmalara neden olabilir.
Araf hareket ettirilemiyorsa, fekme 
izlemini devam ettirmeyiniz.           
YardLm ifin bir Kia yetkili servisiyle 
veya fekici hizmetleri veren bir 
zirketle temasa gefiniz.
Fekme sLrasLnda aracLnLzLn m{mk{n 
oldu:unca d{z hareket etmesine 
dikkat ediniz.
Fekme sLrasLnda araftan uzak 
durunuz..

Uzunlu:u 5 m'den az olan bir 
fekme halatL kullanLnLz. HalatLn 
ortasLna kolay gurmeyi sa:lamak 
ifin beyaz ya da kLrmLzL (genizli:i 
30 cm civarLnda) bir kumaz           
parfasL ba:layLnLz.
S{r{z sLrasLnda fekme halatLnLn 
gevzememesi ifin araflarL dikkatli 
bir zekilde kullanLnLz.
Araf fekilirken s{r{c{ direksiyon 
ve frenleme izlemleri ifin arafta 
bulunmalL ve s{r{c{ dLzLndaki         
yolcularLn arafta olmasLna izin 
verilmemelidir.

OCDW069013

OCDW069014
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Acil durumda fekme esnasLnda 
alLnmasL gereken unlemler

Direksiyonun kilitlenmemesi ifin 
kontak anahtarLnL ACC konumuna 
alLnLz.
Vitesi N (Boza) konumuna alLnLz.
El frenini indiriniz.
Araf, 20 km mesafede 25 km/s 
veya daha az bir hLzda fekilmelidir.
Fren performansL azaldL:Lndan, 
fren pedalLna normalden daha 
sert basLnLz.
Hidrolik direksiyon devre dLzL         
kaldL:Lndan, direksiyonu fevirmek 
ifin daha fazla g{f harcanmasL 
gerekir.
Uzun bir rampadan aza:L iniyorsanLz, 
frenler azLrL LsLnabilir ve buna ba:lL 
olarak fren performansL d{zebilir. 
SLk sLk durarak frenlerin so:umasLnL 
bekleyiniz.

KKAZ
Otomatik zanzLman / Fift kavramalL 
zanzLman

Araf durt tekerle:i de yerle temas 
edecek zekilde fekiliyorsa, sadece 
un taraftan fekilebilir. Vitesin 
bozta oldu:undan emin olunuz. 
Kontak anahtarLnL ACC konumuna 
getirerek direksiyonun kilitlenme-
mesini sa:layLnLz. Fekme sLrasLnda 
direksiyonu dund{rmek ve frenleri 
kontrol etmek {zere arafta            
mutlaka bir s{r{c{ olmalLdLr.
Otomatik zanzLmanLn/fift kavra-
malL zanzLmanLn ciddi zekilde zarar 
gurmesini engellemek ifin fekme 
esnasLnda aracLn hLzLnL 15 km/h ile 
sLnLrlL tutunuz ve 1.5 kmyi azmayLnLz.
Fekme izleminden unce, aracLnLzLn 
altLnda otomatik zanzLman/fift 
kavramalL zanzLman sLvLsL sLzLntLsL 
olup olmadL:LnL kontrol ediniz. 
Otomatik zanzLman/fift kavramalL 
zanzLman sLvLsL sLzLyorsa, d{z 
kasalL bir ekipman ya da fekme 
deste:i kullanLlmalLdLr.



45

7

7

Acil bir durumda yapLlmasL gerekenler Acil durum gerefleri

Acil durum gerefleri (varsa)

Arafta, acil bir durumla karzLlaztL:LnLzda 
size yardLmcL olacak bazL acil durum 
gerefleri vardLr.

YangLn sund{r{c{ (varsa)

K{f{k faplL bir yangLn fLkarsa ve yangLn 
sund{r{c{y{ nasLl kullanaca:LnLzL 
biliyorsanLz, aza:Ldaki adLmlarL          
dikkatlice takip ediniz.
1. YanlLzlLkla basLlmasLnL engellemek 

ifin yangLn sund{r{c{n{n {zerine 
monte edilmiz olan pimi fekiniz.

2. Hortum kLsmLnL yangLnLn oldu:u 
yune feviriniz.

3. Atezin yaklazLk 2.5 metre uza:Lnda 
durunuz ve yangLn sund{rme 
malzemesinin p{sk{rtmek ifin 
sund{r{c{n{n mandalLna bastLrLnLz. 
Sund{r{c{n{n mandalLnL serbest 
bLraktL:LnLzda, p{sk{rtme izlemi son 
bulacaktLr.

4. Hortumu yangLnLn oldu:u yune 
do:ru ileri geri, sa:a sola hareket 
ettiriniz. YangLn sunm{z gibi 
gur{nd{kten sonra, yeniden alev 
almayaca:Lndan emin olmak ifin 
dikkatlice bakLnLz.

Klk YardLm Kiti (varsa)

Klk yardLm fantasLnda, yaralanmLz 
birine ilk m{dahaleyi yapabilmek ifin 
gerekli olan makas, sargL bezi,          
plaster gibi malzemeler vardLr.

[fgen reflektur (varsa)

AracLn herhangi bir sorundan ut{r{ yol 
kenarLna park etti:i acil durumlarda 
yoldan gefen araflarL uyarmak ifin 
yola bir {fgen reflektur yerleztiriniz.

Lastik BasLnf Gustergesi (varsa)

Lastikler normal olarak zamanla bir  miktar 
hava kaybeder ve siz de periyodik olarak 
lastiklerinizi zizirtmek durumunda 
kalabilirsiniz. Bu lastiklerinizin hava kafLr-
dL:L anlamLna gelmez, normal bir eksilmedir. 
Lastik basLncLnL daima lastikleriniz 
so:ukken kontrol ediniz f{nk{ sLcaklLk 
arttLkfa lastiklerin basLncL da artar.

Lastik basLncLnL kontrol etmek ifin 
aza:Ldaki adLmlarL izleyiniz; 
1. Jant {zerinde bulunan supap 

kapa:LnL suk{n{z. 
2. Gustergeyi lastik valfine do:ru 

bastLrLnLz ve o zekilde tutunuz. Bu 
izleme bazladL:LnLzda bir miktar 
hava kafacaktLr, gustergeyi sLkLca 
bastLrmadL:LnLzda ise daha fazla 
hava kafacaktLr.

3. Hava kafLrmadan sLkLca bastLrLldL-
:Lnda gusterge devreye girecektir.

4. Lastik basLncLnLn d{z{k m{ yoksa 
y{ksek mi oldu:unu gurmek ifin 
gusterge {zerindeki lastik basLncL 
de:erini okuyunuz  

5.  Lastik basLnflarLnL belirtilen basLnf 
de:erlerine ayarlayLnLz. "Lastikler 
ve tekerlekler (5 KapLlL, Vagon, 
SteyzLn vagon)" sayfa: 9-6, "Las-
tikler Lastikler ve tekerlekler 
(CUV)" sayfa: 9-7 bakLnLz.

6. Supap kapa:LnL yerine takLnLz.
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Motor bulmesi

BAKIM

Motor bulmesi

Kappa 1.0L T-GDI Motor (Benzinli)

Kappa 1.4L MPI Motor (Benzinli)

* AracLnLzLn motor bulmesi zekilde gusterilenden farklL olabilir.
1. Motor so:utma suyu rezervuarL
2.Motor ya:L doldurma kapa:L
3. Fren/debriyaj hidroli:i kabL
4. Hava filtresi
5. Sigorta kutusu
6. Ak{ negatif kutbu
7. Ak{ pozitif kutbu

8.Motor ya:L seviye fubu:u
9. Radyatur kapa:L
10.Un cam yLkama suyu haznesi

OCDW079001

OCD078079
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BakLm Motor bulmesi

Kappa 1.4L T-GDI Motor (Benzinli)

Gamma 1.6L MPI Motor (Benzinli)

* AracLnLzLn motor bulmesi zekilde gusterilenden farklL olabilir.
1. Motor so:utma suyu rezervuarL
2.Motor ya:L doldurma kapa:L
3. Fren/debriyaj hidroli:i kabL
4. Hava filtresi
5. Sigorta kutusu
6. Ak{ negatif kutbu
7. Ak{ pozitif kutbu
8.Motor ya:L seviye fubu:u
9. Radyatur kapa:L
10. Un cam yLkama suyu haznesi

OCD078080

OCD078081
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Motor bulmesi

Gamma 1.6L T-GDI Motor (Benzinli)

SmartStream D 1.6 Motor (Dizel)

* AracLnLzLn motor bulmesi zekilde gusterilenden farklL olabilir.
1. Motor so:utma suyu rezervuarL
2.Motor ya:L doldurma kapa:L
3. Fren/debriyaj hidroli:i kabL
4. Hava filtresi
5. Sigorta kutusu
6. Ak{ negatif kutbu
7. Ak{ pozitif kutbu
8.Motor ya:L seviye fubu:u
9. Radyatur kapa:L
10.Un cam yLkama suyu haznesi

OCD078100

OCDW079002
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BakLm BakLm hizmetleri

BakLm hizmetleri

AracLnLzLn hasar gurmesine ya da 
yaralanmalara neden olmamak ifin 
bakLm ya da kontrol izlemlerini    
gerfekleztirirken fok dikkatli olmanLz 
gerekir.

Yetersiz ya da eksik bakLm izlemi, 
arafta hasara, kazaya ya da          
yaralanmaya neden olabilecek 
sorunlar fLkmasLna yol afabilir.

Araf sahibinin sorumluluklarL

DUYURU
BakLm izlemlerinin gerfekleztirilmesi 
ve servis kayLtlarLnLn saklanmasL 
araf sahibinin sorumlulu:undadLr.

AracLnLzLn bakLmLnL profesyonel bir 
atulyede yaptLrLnLz. Kia, yetkili bir 
Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.

AracLnLzda, sonraki sayfalarda yer 
alan periyodik bakLm programLna 
uygun bir zekilde bakLm yapLldL:LnL 
kanLtlayan belgeleri saklamanLz 
gereklidir.

AracLnLzLn garantisinin servis ve 
bakLm zorunluluklarLnL karzLladL:LnLzL 
belgelemek ifin bu bilgiye ihtiyaf 
duyacaksLnLz.

Garanti ile ilgili kapsamlL bilgi Garanti 
ve BakLm kitapfL:Lnda bulunmaktadLr.

Gerekli bakLmLn yapLlmamasLndan 
veya uygun olmayan zekilde bakLm 
yapLlmasLndan kaynaklanan onarLm 
ve ayarlamalar, aracLnLzLn garanti 
s{resi devam etse dahi garanti        
kapsamLnda de:ildir.

Araf sahibinin alabilece:i bakLm 
unlemleri

HatalL ya da eksik servis sorunlara 
neden olabilir. Bu bul{mde sadece 
kolayca gerfekleztirilebilecek falLz-
malar ile ilgili talimatlar verilmiztir.

DUYURU
Garanti s{resi ifinde kullanLcL          
tarafLndan gerfekleztirilen hatalL 
bakLm izlemleri garanti kapsamLnL 
etkileyebilir. AyrLntLlar ifin, arafla 
birlikte verilen Garanti ve BakLm 
kitabLna bakLnLz. YapLlmasL gereken bir 
bakLm ya da servis izlemi konusunda 
z{pheleriniz varsa, sistemin servis 
izlemlerini profesyonel bir atulyede 
yaptLrLnLz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.
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BakLm hizmetleri

UYARI
BakLm falLzmasL

Araf {zerinde bakLm izlemleri  
yapmak tehlikeli olabilir.  BazL bakLm 
falLzmalarLnL gerfekleztirirken ciddi 
bir zekilde yaralanabilirsiniz. 
Yeterli bilgi ve deneyime ya da 
gerekli alet ve ekipmana sahip 
de:ilseniz, bakLm falLzmasLnL          
profesyonel bir atulyeye yaptLrLnLz. 
Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.
 Motor falLzLr durumdayken kaput 
altLnda falLzmak tehlikelidir.          
[zerinizde bilezik ya da kolye gibi 
aksesuarlar varken ya da gevzek 
kLyafetler giymiz halde tehlike 
daha da artar. AksesuarlarLnLz ve 
kLyafetleriniz hareketli parfalara 
dolanarak yaralanmalara yol afabilir.
Bu nedenle, kaput altLnda falLzma 
yaparken motoru falLztLrmanLz 
gerekiyorsa, motora ya da fanlara 
yaklazmadan unce {zerinizdeki 
aksesuarlarL (uzellikle y{z{k, bilezik, 
saat ve kolye vb.) ve kravat, atkL 
ve benzer gevzek kLyafetleri 
fLkarttL:LnLzdan emin olunuz.

KKAZ
Motor kapa:LnLn (varsa) veya 
yakLtla ilgili parfalarLn {zerine a:Lr 
nesneler koymayLn veya azLrL  
kuvvet uygulamayLn.
YakLt sistemini denetledi:inizde 
(yakLt hatlarL ve yakLt enjeksiyon 
cihazlarL), profesyonel bir atulye 
ile iletizime gefiniz. Kia, yetkili bir 
Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.
AracL motor kapa:L (varsa) suk{lm{z 
zekilde uzun s{re kullanmayLn.
Motor bulmesini kontrol ederken, 
atez yakLnLna gitmeyiniz. YakLt, 
yLkama suyu, vs., yangLna neden 
olabilecek yanLcL maddelerdir.
Ak{ye, atezleme kablolarLna ve 
elektrik kablolarLna dokunmadan 
unce, ak{n{n "-" terminalinin  
ba:lantLsLnL kesmeniz gerekmektedir. 
Elektrik akLmL nedeniyle elektrik 
farpabilir.
Kf trim kapa:LnL d{z (-) tornavidayla 
sukt{:{n{zde, kapa:a hasar       
vermemeye dikkat edin.
YanLk veya elektrik farpmasLnL 
unlemek ifin, ampulleri de:iztirirken 
ve temizlerken dikkatli olun.
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BakLm Araf sahibinin yapabilece:i bakLm izlemleri

Araf sahibinin yapabilece:i 
bakLm izlemleri

Sonraki sayfalarda verilen listelerde, 
aracLn emniyetli ve g{venilir bir zekilde 
falLzmasLna yardLmcL olmak ifin araf 
sahibi ya da kalifiye bir  servis teknisyeni 
tarafLndan y{ksek sLklLkta yapLlmasL 
gereken kontrol izlemleri yer almaktadLr.

Arafta meydana gelen sorunlarLn en 
kLsa s{re ifinde yetkili servise            
bildirilmesi gerekir.

Araf sahibinin yapabilece:i bakLm           
falLzmalarL genellikle garanti kapsamLnda 
yer almaz ve izfilik, parfa ve ya:lar ifin 
sizden {cret talep edilebilir. 

Araf sahibinin yapabilece:i bakLm 
izlemleri programL

Benzin istasyonuna gitti:inizde:
Motor ya:L seviyesini kontrol ediniz.
So:utma suyu kabLnda bulunan motor 
so:utma suyu seviyesini kontrol ediniz.
Cam yLkama suyu seviyesini kontrol 
edin.
D{z{k ya da az zizirilmiz lastik olup 
olmadL:LnL kontrol ediniz. 

UYARI
Motor sLcakken motor so:utma suyu 
seviyesini kontrol ederken dikkatli 
olunuz. BasLnftan dolayL sLcak su ya 
da buhar fLzkLrabilir. Bu da yanmanLza 
veya a:Lr bir zekilde yaralanmanLza 
neden olabilir.

 AracLnLzL kullanLrken:
Egzoz sesinde meydana gelen        
de:izikliklere ya da kabin ifindeki 
egzoz kokusuna karzL dikkatli olunuz.
Direksiyonda titrezim meydana gelip 
gelmedi:ini kontrol ediniz. Direksiyonu 
fevirmek ifin harcadL:LnLz g{fte            
herhangi bir artLz olup olmadL:LnL, 
direksiyonda bir bozluk olup olmadL:LnL 
ve direksiyon konumunda bir de:iziklik 
olup olmadL:LnL kontrol ediniz.
Araf d{z bir yolda giderken her-
hangi bir tarafa fekme olup olma-
dL:LnL ya da  aracLn s{rekli bir 
zekilde, hafiffe dunme e:iliminde 
olup olmadL:LnL kontrol ediniz. 
Frene bastL:LnLzda tuhaf sesler 
duyulup duyulmadL:LnL, bir yana 
fekme olup olmadL:LnL, fren pedalL 
hareket mesafesinde artLz olup         
olmadL:LnL veya fren pedalLnda sert-
lezme olup olmadL:LnL kontrol ediniz.
yanzLmanLn falLzmasL sLrasLnda bir 
de:iziklik ya da kafLrma meydana 
gelirse, zanzLman ya:L seviyesini 
kontrol ediniz.
Debriyaj dahil d{z zanzLman              
falLzmasLnL kontrol ediniz.
El frenini kontrol ediniz.
AracLn altLnda herhangi bir kafak olup 
olmadL:LnL kontrol ediniz (klimayL        
kullanLrken veya  kullanLldLktan sonra 
klimadan su damlamasL normaldir).

En az ayda bir kez:
Motor so:utma suyu haznesinde 
bulunan so:utma suyu seviyesini 
kontrol ediniz.
Fren lambalarL, sinyaller ve durtl{ 
flazur fonksiyonu da dahil olmak 
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{zere t{m dLz aydLnlatmalarLn 
falLzmasLnL kontrol ediniz.
Arafta yedek lastikler dahil b{t{n 
lastiklerin hava basLnflarLnL ve 
azLnmLz ya da hasar gurm{z olup 
olmadLklarLnL kontrol ediniz.
Lastik bijonlarLnL gevzemeye karzL 
kontrol ediniz.

En az yLlda iki kez (yani her               
Sonbahar ve Klkbaharda):

Radyatur, klima ve kalorifer hortumlarLnL 
kafaklara ve hasara karzL kontrol ediniz.
Un cam yLkama fLskiyelerinin ve        
sileceklerin falLzmasLnL kontrol ediniz. 
Silecek lastiklerini cam suyuna batLrLlmLz 
temiz bir bez kullanarak temizleyiniz.
Far ayarLnL kontrol ediniz.
Susturucuyu, egzoz borularLnL, LsL    
kalkanlarLnL ve kelepfeleri kontrol ediniz.
Emniyet kemerlerinin falLzmasLnL ve 
azLnma durumunu kontrol ediniz.

En az yLlda bir kez:
Guvde ve kapLdaki tahliye deliklerini 
temizleyiniz.
KapL mentezelerini, durdurucularL ve 
kaput mentezelerini ya:layLnLz. 
KapL-kaput kilitlerini ve mandallarL 
ya:layLnLz. 
KapL lastiklerini ve fitillerini ya:layLnLz.
Klima sistemini kontrol ediniz.
Ak{y{ ve ak{ kutup bazlarLnL            
temizleyiniz.
Fren hidroli:i seviyesini kontrol ediniz.

Periyodik bakLm hizmeti

Periyodik bakLm servis unlemleri

Araf genellikle aza:Ldaki durumlardan 
hifbirinin geferli olmadL:L yerlerde    
kullanLlLyorsa Normal Periyodik BakLm 
ProgramL'nL takip ediniz. Aza:Ldaki 
durumlardan herhangi biri suz konusu 
oldu:unda ise A:Lr Kozullar Kfin Periyodik 
BakLm ProgramL prosed{r{n{ takip 
ediniz.

Arka arkaya normal sLcaklLkta 8 
kmden daha kLsa bir mesafe veya 
dondurucu so:uklukta 16 kmden 
daha kLsa bir mesafe s{rmek.
Uzun mesafeler ifin uzun motor 
rulantisi veya d{z{k hLzda s{r{z
Bozuk, tozlu, famurlu, asfaltsLz, 
fakLl veya tuzlanmLz yollarda 
s{r{z
Tuz ya da paslanmaya ve azLnmaya 
neden olabilecek di:er malzemelerin 
kullanLldL:L alanlarda ya da fok 
so:uk ortamlarda s{r{z
Fok tozlu ortamlarda s{r{z
Yo:un trafikte s{r{z
Yokuz yukarL, yokuz aza:L veya 
da:lLk yollarda devamlL s{r{z.
Rumork fekmek veya port bagaj 
kullanLmL
Devriye aracL, taksi veya araf fek-
meye yunelik di:er ticari kullanLmlar
170 km/s'nin {zerinde bir hLzla 
s{r{z
AracLn sLkfa dur kalk zeklinde            
kullanLlmasL
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BakLm Periyodik bakLm hizmeti

Normal BakLm ProgramL

*1 KayLz gerdiricisini, avarasLnL ve alternatur kasna:LnL kontrol ediniz ve 
gerekiyorsa de:iztiriniz.
*2 Her 500 km'de bir veya uzun yola fLkmadan unce motor ya:L seviyesini 
ve ya: haznesinde sLzLntL olup olmadL:LnL kontrol ediniz. Hava sLcaklL:L 40 
/C  {zerinde oldu:unda ya da  170 km/h (106 mile/h) {zeri hLzlarda s{r{z 
yapLldL:Lnda , a:Lr kullanLm kozullarL bakLm prosed{r{n{ uygulayLnLz.
*3 Motor ya:L seviyesi d{zenli olarak kontrol edilmeli ve gerekli bakLm 
izlemleri yapLlmalLdLr. Yetersiz ya: ile motoru falLztLrmak motora zarar 
verebilir ve bu zararlar garanti kapsamLnda onarLlmaz.
*4 Bu bakLm aralL:L yakLtLn kalitesine ba:lLdLr. <"EN590 veya ezde:erinde"> 
kaliteli bir yakLt kullanLldL:Lnda geferlidir. Dizel yakLt uzellikleri EN590 
Avrupa standartlarLnL karzLlamLyorsa, daha sLk de:iztiriniz.YakLt akLzL 
kLsLtlamasL, kaynama, g{f kaybL, marz problemleri vb. gibi unemli g{venlik 
sorunlarL var ise bakLm programLnL guz un{ne almadan yakLt filtresi hemen 
de:iztirilmelidir . Detaylar ifin Yetkili Servisimize bazvurunuz.
*5 RahatLnLz ifin, bakLm zamanL gelmemiz olsa bile di:er parfalarLn bakLmLnL 
yaparken de:iztirebilirsiniz. 
*6 Y{ksek supap sesi ve/veya motor titrezimini kontrol ediniz gerekirse 
supap ayarL yapLnLz. Sistemin bir Kia yetkili servisince kontrol edilmesi 
unerilir.
*7 YakLt filtresi bakLm gerektirmez olarak kabul edilir ancak yakLt kalitesine 
dayanarak bu bakLm programL ifin periyodik kontrol tavsiye edilmektedir. 
YakLt akLzL kLsLtlamasL, kaynama,g{f kaybL, marz problemleri vb. gibi 
unemli g{venlik sorunlarL var ise bakLm programLnL guz un{ne almadan 
yakLt filtresini hemen de:iztiriniz ve detaylar ifin yetkili bir Kia servisine 
danLzLnLz.
*8 So:utma suyu eklerken, sadece deiyonize edilmiz su veya yumuzak su 
kullanLnLz ve asla fabrikada doldurulan so:utma suyuna sert su ilave 
etmeyiniz. Uygun olmayan so:utma suyu karLzLmL ciddi arLzalara neden 
olabilir veya motora zarar verebilir.
*9 Manuel  ve DCT zanzLman ya:L, transfer kutusu ya:L ve diferansiyel 
ya:L,  araf sel gibi do:al afetlere maruz kaldL:Lnda bakLm periyoduna bakLl-
maksLzLn de:iztirilmelidir.
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Normal BakLm ProgramL (devamL)

*10 GDI motor ifin 5W-20 kullanLlmasL durumunda, motor ya:L ve filtresini 
her 10.000 km'de bir de:iztiriniz.
*11 Benzinli T-GDI motorlarda her 15.000km'de bir intercooler giriz-fLkLz 
borularL, hava emiz borularL kontrol edilmelidir.
*12 6 Kleri Oto. yanzLmanlL araflar ifin otomatik zanzLman ya:L kontrol{ ve 
de:izimi gerekmemektedir.  4 ileri Otomatik araflar ifin zanzLman ya:L 
kontrol edilmeli ,  gerekli gur{l{rse de:izim yapLlmalLdLr. Otomatik 
zanzLman sisteminin kontrol{n{n yetkili Kia servisi tarafLndan yapLlmasL 
unerilir.
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BakLm Periyodik bakLm hizmeti

Normal BakLm ProgramL (devamL) 

KM 15.000 30.000 45.000 60.000 75.000 90.000 105.000 120.000 135.000 150.000

AY 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

D D D D D D D D D D
D D D D D D D D D D

K D K D K
K D K D K
K D K D K

K K K K K

T-GDI Motorlar (iridium tip)

GDI Motorlar (iridium tip)

MPI Motorlar (Nickel Tip) 

K K K K K

K K K K K K K K K K
K K K K K K K K K K

Soğutma Sistemi (Radyatör,İnverter, Hortumlar-Bağlantıları ve
Sıvı Seviye Kontrolü) K K K K K K K K K K

Emme ve Egzoz Sistemi Kontrolü (Turbo ,intercooler, vakum pompası- 
boruları , PCV valfi Krank havalandırma borusu ) *11

Triger(Zamanlama) Kayış Sistemi
(Triger Kayışı,Yağ Kayışı,Gergi Mekanizması,Avare Kasnak)
(Sportage Qle(PE))

Triger Kayışını her 120.000km'de kontrol ediniz,
Triger Kayış Sistemini(Triger Kayışı,Yağ Kayışı,Gergi Mekanizması,Avare Kasnak)

her 240.000km'de değiştiriniz.

Supap Boşluğu (Benzinli)  *6  

Soğutma Sıvısı ( Saf Su + Antifiriz) Yoğunluk ve  
Seviye Kontrol (bome) -  Motor/İnverter için   *8

Yakıt Hortum-Boruları,bağlantıları,Yakıt Buhar Hortumu,Yakıt Depo
Kapağı 

Hava Filtresi 

Motor Yağı ve Yağ Filtresi *2 *3 *10  

Bujiler 

V Kayışları ve rulmanlar     *1

Yakıt Filtresi (Dizel) *4

Yakıt Filtresi (Benzinli) *7 

BAKIM ARALIĞI

BAKIM KONULARI

   *5

Her 30.000 Km'de ve 24 ayda bir kontrol ediniz,
150.000km de değiştiriniz ve sonraki her 40.000km 'de bir değiştiriniz. 

Yakıt Deposu Hava Filtresi (Benzinli  Sportage Qle (PE)) 

Her 150.000km 'de veya 120 ayda bir değiştiriniz 
Her 75.000km 'de veya 60 ayda bir değiştiriniz 

Her 60.000km 'de veya 48 ayda bir değiştiriniz 

Triger (Zamanlama) Zinciri

Her 90.000km 'de veya 48 ayda bir kontrol ediniz

D: DEĞİŞTİR          
K: KONTROL  ( Gözle, elle muayeneyi, çalıştırarak fonksiyon kontrolünü, gerekirse temizlik, ses kontrolü,sıkma, ayar, düzeltme, ilave işlemlerini kapsar.)

Kayış gerdiricisini, avarasını ve alternatör kasnağını kontrol ediniz ve gerekiyorsa değiştiriniz       

       

"Her 500 km'de bir veya uzun yola çıkmadan önce motor yağı seviyesini ve yağ haznesinde sızıntı olup olmadığını

kontrol ediniz. Hava sıcaklığı 40 °C  üzerinde olduğunda ya da  170 km/h (106 mile/h) üzeri hızlarda sürüş yapıldığında , ağır kullanım koşulları bakım 

prosedürünü uygulayınız."             

 

Motor yağı seviyesi düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerekli bakım işlemleri yapılmalıdır. Yetersiz yağ ile motoru çalıştırmak motora zarar verebilir ve bu 

zararlar garanti kapsamında onarılmaz.            

  

"Bu bakım aralığı yakıtın kalitesine bağlıdır. <""EN590 veya eşdeğerinde""> kaliteli bir yakıt kullanıldığında geçerlidir.Dizel yakıt özellikleri EN590 Avrupa 

standartlarını karşılamıyorsa, daha sık değiştiriniz.Yakıt akışı kısıtlaması, kaynama, güç kaybı, marş problemleri vb. gibi önemli güvenlik sorunları var ise 

bakım programını göz önüne almadan yakıt filtresi hemen değiştirilmelidir . Detaylar için Yetkili Servisimize başvurunuz"    

          

Rahatınız için, bakım zamanı gelmemiş olsa bile diğer parçaların bakımını yaparken değiştirebilirsiniz.       

        

"Yüksek supap sesi ve/veya motor titreşimini kontrol ediniz gerekirse supap ayarı yapınız. Sistemin bir Kia yetkili servisince kontrol edilmesi önerilir."  

            

Yakıt filtresi bakım gerektirmez olarak kabul edilir ancak yakıt kalitesine dayanarak bu bakım programı için periyodik kontrol tavsiye edilmektedir. Yakıt 

akışı kısıtlaması, kaynama,güç kaybı, marş problemleri vb. gibi önemli güvenlik sorunları var ise bakım programını göz önüne almadan yakıt filtresini 

hemen değiştiriniz ve detaylar için yetkili bir Kia servisine danışınız.         

     

Soğutma suyu eklerken, sadece deiyonize edilmiş su veya yumuşak su kullanınız ve asla fabrikada doldurulan soğutma suyuna sert su ilave etmeyiniz. 

Uygun olmayan soğutma suyu karışımı ciddi arızalara neden olabilir veya motora zarar verebilir.       

     

GDI motor için 5W-20 kullanılması durumunda, motor yağı ve filtresini her 10.000 km'de bir değiştiriniz.      

        

Benzinli T-GDI motorlarda her 15.000km'de bir intercooler giriş-çıkış boruları, hava emiş boruları kontrol edilmelidir.     

         

              

*1

*2

*3

*4

*5

*6

*7

*8

*10

*11
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Periyodik bakLm hizmeti

Normal BakLm ProgramL (devamL) 

KM 15.000 30.000 45.000 60.000 75.000 90.000 105.000 120.000 135.000 150.000

AY 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

BAKIM ARALIĞI

BAKIM KONULARI

D: DEĞİŞTİR          
K: KONTROL  ( Gözle, elle muayeneyi, çalıştırarak fonksiyon kontrolünü, gerekirse temizlik, ses kontrolü,sıkma, ayar, düzeltme, ilave işlemlerini kapsar.)

Şanzıman Yağı (Manuel ve DCT için) *9     K K
DCT Şanzıman Yağı (Sportage Qle (PE)) K K K K K
Şanzıman Yağı (Otomatik 4 ileri)*12     K K K
Güç Aktarma Milleri ve körükleri (Aks,Kardan) K K K K K K K
Diferansiyel Yağı ve Transfer Yağı (4WD) K K K K K
Debriyaj Pedalı Kavrama Noktası Kontrolü K K K K K
Fren ve Debriyaj Hidroliği K D K D K D K D K D
Fren Boru, Hortum ve Bağlantıları K K K K K K K K K K
Disk ve Kampana Frenler, Fren Balataları K K K K K K K K K K
Fren Pedalı ve El Freni K K K K K K K K K K

Ön - Arka Süspansiyon Sistemlerinin Kontrolü (Rotbaşları, 
Rotiller, Burçlar, Körükler ve Amortisörler) K K K K K K K K K K

Lastik Basınç Ayarı, Diş Kalınlığı, Rotasyon K K K K K K K K K K

Direksiyon Kutusu, bağlantı ve körükleri K K K K K K K K K K
Hidrolik Direksiyon Yağı ve Hortumları (varsa) K K K K K K K K K K

Polen Filtresi D D D D D D D D D D

Klima ve Kalorifer Sistemi (Kompresör ve Klima Gazı vb.) K K K K K K K K K K

Tüm Elektrikli Sistemlerin Çalışma Kontrolü (Aydınlatma, Sinyal,
Stop Lambaları,farlar, Müzik Sistemi, Sunroof vb.)

K K K K K K K K K K

Silecek ve Cam Yıkama Sistemi, Silecek Lastikleri ve Suyu K K K K K K K K K K
Kapılar, Cam ve Kilitlerin Kontrolü K K K K K K K K K K
KDS/GDS ile arıza tarama(tüm sistemler) ve Teknik Servis Bülten kontrolü K K K K K K K K K K
Akü Durumu, Marş ve Şarj Sistemlerinin Kontrolü K K K K K K K K K K

Performans, Vibrasyon, Ses, Yol Tutuş,  ve Fren Tutma Kontrolü,
Ön Düzen) ve Son Kontrol K K K K K K K K K K

Kaporta ve Boya Kontrolü K K K K K K K K K K

Manuel  ve DCT şanzıman yağı, transfer kutusu yağı ve diferansiyel yağı,  araç sel gibi doğal afetlere maruz kaldığında bakım periyoduna 
bakılmaksızın değiştirilmelidir.

6 İleri Oto. Şanzımanlı araçlar için otomatik şanzıman yağı kontrolü ve değişimi gerekmemektedir. 
4 ileri Otomatik araçlar için şanzıman yağı kontrol edilmeli ,  gerekli görülürse değişim yapılmalıdır. Otomatik şanzıman sisteminin kontrolünün 
yetkili Kia servisi tarafından yapılması önerilir.

*9

*12
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BakLm Periyodik bakLm maddelerinin afLklamasL

A:Lr KullanLm KozullarL

A: Arka arkaya normal sLcaklLkta 8 
kmden daha kLsa bir mesafe veya 
dondurucu so:uklukta 16 kmden 
daha kLsa bir mesafe s{rmek.

B: Uzun mesafeli azLrL motor rulantisi 
veya d{z{k hLzda s{r{z.

C: Bozuk, tozlu, famurlu, asfaltsLz, 
fakLl veya tuzlanmLz yollarda s{r{z.

D: Tuz ya da paslanmaya ve         
azLnmaya neden olabilecek di:er 
malzemelerin kullanLldL:L alanlarda 
ya da fok so:uk ortamlarda s{r{z

E: Fok tozlu ortamlarda s{r{z

F: Yo:un trafikte s{r{z.

G: Yokuz yukarL, yokuz aza:L veya 
da:lLk yollarda devamlL s{r{z.

H: Rumork fekmek veya port bagaj 
kullanLmL

I: Devriye aracL, taksi, ticari araflarLn 
fekilmesindeki s{r{zler

J: 170 km/s'nin {zerinde bir hLzla 
s{r{z.

K: AracLn sLkfa dur-kalk konumunda 
kullanLlmasL

Periyodik bakLm maddelerinin 
afLklamasL

Motor ya:L ve ya: filtresi

Motor ya:L ve filtresi periyodik 
bakLm tablosunda belirtilen aralLk-
larla de:iztirilmelidir. AracLn a:Lr 
kozullar altLnda kullanLlmasL duru-
munda, ya:Ln ve filtrenin daha sLk 
de:iztirilmesi gerekir.

Tahrik kayLzlarL

Kesik, fatlak, azLrL azLnma veya ya: 
doygunlu:u olup olmadL:LnL tespit 
etmek ifin t{m tahrik kayLzlarLnL 
kontrol ediniz ve gerekiyorsa de:iz-
tiriniz. Tahrik kayLzlarLnLn uygun 
gerginlikte olup olmadLklarL periyodik 
olarak kontrol edilmeli ve gereki-
yorsa ayarlanmalLdLr.

KKAZ
KayLzL kontrol ederken, kontak 
anahtarLnL KKLKTLK/KAPALI (LOCK/
OFF) ya da ACC pozisyonuna getirin.

YakLt filtresi kartuzu (dizel motorlar 
ifin)

TLkalL bir ya: filtresi aracLn hLz  kapa-
sitesini d{z{r{r, emisyon sistemine 
zarar verir ve motorun marz almasLnL 
zorlaztLrLr. YakLt deposunda fok  
miktarda yabancL madde birikirse, 
filtrenin daha sLk de:iztirilmesi   
gerekebilir.
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Periyodik bakLm maddelerinin afLklamasL

Yeni bir filtre taktLktan sonra, motoru 
birkaf dakika falLztLrLnLz ve ba:lantL 
noktalarLnda kafak olup olmadL:LnL 
kontrol ediniz. YakLt filtresini profes-
yonel bir atulyede de:iztirtiniz. Kia, 
yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.

YakLt filtresi ( Benzinli araflar ifin)

 Kia benzinli araflar, yakLt deposuna 
entegre, um{r boyu kullanLlabilen bir 
yakLt filtresine sahiptir. D{zenli 
bakLm veya de:izime gerek yoktur; 
ancak yakLt kalitesine ba:lLdLr. YakLt 
akLzL kLsLtlamasL, kaynama, g{f kaybL, 
marz problemleri vb. gibi unemli 
sorunlar suz konusu ise bakLm             
programLnL guz un{ne almadan hemen 
yakLt filtresini de:iztiriniz.

YakLt filtresini profesyonel bir         
atulyede kontrol ettirip de:iztirtiniz. 
Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

YakLt hatlarL, hortumlarL ve             
ba:lantLlarL

YakLt hatlarLnda, hortumlarLnda ve 
ba:lantLlarLnda kafak veya hasar 
olup olmadL:LnL kontrol ediniz. YakLt 
hattL, boru ve ba:lantLlarLnL profes-
yonel bir atulyede de:iztirtiniz. Kia, 
yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.

UYARI
Sadece dizel motor
Motor falLzLr durumdayken veya 
durduktan sonraki 30 saniye iferi-
sinde, asla enjeksiyon sistemi           
{zerinde falLzmayLnLz. Y{ksek basLnf 
pompasL, yakLt hattL, enjekturler ve 
y{ksek basLnf borularL motor durduktan 
sonra bile y{ksek basLnca maruzdur. 
YakLt sLzLntLsL dolayLsLyla v{cudunuza 
sLcak yakLt de:erse bu, ciddi                 
yaralanmalara neden olabilir. SLradan 
bir kalp pili takan kiziler ortak ray 
sistemindeki y{ksek akLmlar dikkate 
de:er manyetik alanlar {retti:inde 
motor falLzLrken ECU dan veya motor 
odasLndaki kablo demetinden en az 30 
cm uzak durmalLdLr. 

Buhar hortumu (benzinli motorlar 
ifin) ve yakLt deposu kapa:L

Buhar hortumu ve yakLt deposu 
kapa:L, periyodik bakLm tablosunda 
belirtilen aralLklarla kontrol edilmelidir. 
Yeni bir buhar hortumunun veya 
yakLt deposu kapa:LnLn do:ru 
zekilde takLldL:Lndan emin olunuz.
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BakLm Periyodik bakLm maddelerinin afLklamasL

Vakum ve karter havalandLrma  
hortumlarL (e:er varsa)

Hortum y{zeylerinde LsLnma ve/veya 
mekanik hasar olup olmadL:LnL kontrol 
ediniz. Kaufu:un sert ve kolayca kLrLlLr 
hale gelmesi, fatlaklar, yLrtLlmalar, 
kesikler, fizikler ve azLrL kabarma 
bozulmanLn izaretidir. Egzoz manifoldu 
gibi y{ksek LsL kaynaklarLna yakLn olan 
hortum y{zeyleri fok dikkatli bir 
zekilde kontrol edilmelidir.

HortumlarLn LsL kaynaklarLna, keskin 
veya hareketli parfalara de:medi-
:inden emin olmak ifin hortumlarLn 
dolazLmLnL kontrol ediniz. Bu t{r    
parfalarla temas etmeleri durumunda 
hortumlar LsLdan dolayL zarar gurebilir 
veya azLnabilir. Sa:lam olduklarLndan 
ve gur{n{rde hif bir kafak olmadL-
:Lndan emin olmak ifin, klips ve askL 
gibi t{m hortum ba:lantLlarLnL      
kontrol ediniz. Herhangi bir bozulma 
veya hasar gustergesi varsa,         
hortumlar derhal de:iztirilmelidir.

Hava filtresi

Hava filtresini profesyonel bir          
atulyede de:iztirtiniz. Kia, yetkili bir 
Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye eder.

Bujiler (Benzinli motorlar ifin)

Do:ru LsL aralL:Lna sahip, yeni bujiler 
taktL:LnLzdan emin olunuz.

UYARI
Motor sLcakken bujileri fLkarmayLn 
ya da kontrol{n{ gerfekleztirmeyin. 
Kendinizi yakabilirsiniz.

Supap bozlu:u

AzLrL supap g{r{lt{s{ ve/veya motor 
titremesi olup olmadL:LnL kontrol 
ediniz ve gerekiyorsa ayarlayLnLz.   
Bu durumda, sistemin bakLmLnL         
profesyonel bir atulyede yaptLrLnLz. 
Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

So:utma sistemi

Radyatur, so:utma suyu haznesi, 
hortumlar ve ba:lantL noktalarL gibi 
so:utma sistemi parfalarLnda sLzLntL 
veya hasar olup olmadL:LnL kontrol 
ediniz. HasarlL parfalarL de:iztiriniz.

So:utma suyu

So:utma suyu periyodik bakLm    
tablosunda belirtilen aralLklarla 
de:iztirilmelidir.
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Periyodik bakLm maddelerinin afLklamasL

D{z zanzLman ya:L (e:er varsa)

Manuel zanzLman ya:LnL periyodik 
bakLm tablosuna uygun olarak  
kontrol ediniz.

Fift kavramalL zanzLman hidroli:i  

BakLm programLna gure fift kavrama 
zanzLman hidroli:ini kontrol ediniz.

Otomatik zanzLman ya:L (e:er 
varsa)

Otomatik zanzLman hidroli:i, normal 
kullanLm kozullarLnda kontrol            
edilmemelidir. Otomatik zanzLman 
hidroli:ini profesyonel bir atulyede 
bakLm tablosuna gure de:iztirtin. 
Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

DUYURU
Otomatik zanzLman ya:LnLn rengi 
aslen kLrmLzLdLr.
Araf kullanLldLkfa otomatik zanzLman 
hidroli:i daha koyu hale gelmeye 
bazlar. Bu normaldir ve hidroli:in 
de:iztirilmeye ihtiyacL olup                  
olmadL:Lna karar verirken de:izen 
rengi temel almamalLsLnLz. 

KKAZ
Belirtilen zanzLman ya:L dLzLnda bir 
zanzLman ya:L kullanLmL zanzLmanda 
sorun ve arLza meydana gelmesine 
neden olabilir.
Sadece belirtilen otomatik zanzLman 
ya:LnL kullanLnLz. ("Tavsiye edilen 
ya:lar ve kapasiteleri" sayfa: 9-11 
bul{m{ne bakLn.)

Fren hortumlarL ve hatlarL

D{zg{n takLlLp takLlmadLklarLnL,      
s{rt{nme, fatlak, bozulma ve kafak 
olup olmadL:LnL guzle kontrol ediniz. 
Bozulmuz veya hasarlL parfalarL  
derhal de:iztiriniz.

Fren/debriyaj hidroli:i (e:er varsa)

Fren hidroli:i haznesindeki fren      
hidroli:i seviyesini kontrol ediniz. 
Hidrolik seviyesinin kabLn yan kLsmLnda 
bulunan "MAX" ve "MIN" izaretleri 
arasLnda olmasL gerekir. Sadece, DOT 
3 veya DOT 4'e uygun fren hidroli:i 
kullanLnLz.

Park freni

El freni kolu (ya da pedalL) ve       
kablolarL da dahil olmak {zere el 
freni sistemini kontrol ediniz.
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BakLm Periyodik bakLm maddelerinin afLklamasL

S{spansiyon montaj cLvatalarL

S{spansiyon ba:lantLlarLnda gevzeklik 
veya azLnma olup olmadL:LnL kontrol 
ediniz. Belirtilen torkla sLkLnLz.

Direksiyon dizli kutusu, ba:lantL & 
kur{k/alt kol bilyalL mafsalL

Araf park konumundayken ve motor 
falLzmLyorken, direksiyondaki bozlu:u 
kontrol ediniz.

Ba:lantLda b{k{lme veya hasar olup 
olmadL:LnL kontrol ediniz. Toz  
kur{klerinde ve bilyalL mafsallarda 
bozulma, fatlak veya hasar olup 
olmadL:LnL kontrol ediniz. HasarlL 
parfalarL de:iztiriniz.

Tahrik milleri ve kur{kleri

Tahrik millerinde, kur{klerinde ve 
kelepfelerinde fatlak, bozulma veya 
hasar olup olmadL:LnL kontrol ediniz. 
HasarlL parfalarL de:iztiriniz ve  
gerekiyorsa yeniden ya:layLnLz.

Klima so:utucusu (e:er varsa)

Klima so:utucusu hatlarLnda ve  
ba:lantLlarLnda kafak ve hasar olup 
olmadL:LnL kontrol ediniz.
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Motor ya:L (Benzinli)

Motor ya:L (Benzinli)

Motor ya:L seviyesinin kontrol   
edilmesi

Kappa 1.0L T-GDI Motor (Benzinli)

Kappa 1.4L MPI Motor (Benzinli)

Kappa 1.4L T-GDI Motor (Benzinli)

Gamma 1.6L MPI Motor (Benzinli)

Gamma 1.6L T-GDI Motor (Benzinli)

OCDW079003

OCDW079082

OCDW079083

OCDW079084

OBD078124L
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BakLm Motor ya:L (Benzinli)

1. AracLn d{z zemine park               
edildi:inden emin olunuz.

2.Motoru falLztLrLnLz ve normal 
falLzma sLcaklL:Lna gelene kadar 
bekleyiniz.

3.Motoru durdurunuz ve ya:Ln           
kartere geri dunmesi ifin birkaf 
dakika (yaklazLk 5 dakika) bekleyiniz.

4. Ya: seviye fubu:unu fekiniz,       
siliniz ve deli:ine sokunuz.

UYARI
Radyatur hortumu
Kontrol ederken ve motor ya:L 
eklerken radyatur hortumuna 
dokunmamaya dikkat ediniz, eliniz 
yanabilir.

5. Fubu:u tekrar fLkartLnLz ve         
seviyeyi kontrol ediniz. Seviyenin 
F (dolu) ile L (boz) arasLnda olmasL 
gerekir.

KKAZ
Motor ya:LnL azLrL doldurmayLnLz. 
Bu motora hasar verebilir.
Motor ya:LnL de:iztirirken veya 
ekleme yaparken dukmeyiniz. 
E:er motor bulgesine ya:           
dukerseniz hemen siliniz.
Ya: seviye gustergelerini silerken 
temiz bir bez kullanmalLsLnLz.   
Birikintilerle karLztL:Lnda motorun 
hasar gurmesine neden olabilir.

Kappa 1.0L T-GDI Motor (Benzinli)

Kappa 1.4L MPI Motor (Benzinli)

Seviye L (D{z{k) deyse ya da L'ye yakLnsa, 
seviye F (Dolu)'ye gelene kadar ya: ilave 
ediniz. Gerekenden fazla doldurmayLnLz.

Kappa 1.4L T-GDI Motor (Benzinli)

OCDW079004

OCDW079085

OCDW079086
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Motor ya:L (Benzinli)

Gamma 1.6L MPI Motor (Benzinli)

Gamma 1.6L T-GDI Motor (Benzinli)

Ya:Ln motor parfalarLna sLframasLnL 
unlemek ifin huni kullanLnLz.
Sadece belirtilen tip motor ya:LnL 
kullanLnLz. ("Tavsiye edilen ya:lar ve 
kapasiteleri" sayfa: 9-11 bul{m{ne 
bakLn.)

Motor ya:L ve filtresinin            
de:iztirilmesi

Motor ya:L ve filtresini profesyonel 
bir atulyede de:iztirtiniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini ziyaret  
etmenizi tavsiye  eder.

UYARI
KullanLlmLz motor ya:L ciltle uzun 
s{re temas ederse, cildinizin tahriz 
olmasLna hatta cilt kanserine neden 
olabilir. KullanLlmLz motor ya:LnLn 
laboratuar hayvanlarL {zerinde kan-
sere neden oldu:u ortaya fLkmLztLr. 
Cildinizi korumak ifin kullanLlmLz 
motor ya:Lna dokunduktan sonra 
ellerinizi mutlaka sabunla ve LlLk 
suyla yLkayLnLz.

OCD078087

OBD078125L
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BakLm Dizel Motor Ya:L

Dizel Motor Ya:L

Motor ya:L seviyesinin kontrol    
edilmesi

SmartStream D 1.6 Motor (Dizel)

1. AracLn d{z zemine park edildi:inden 
emin olunuz.

2.Motoru falLztLrLnLz ve normal 
falLzma sLcaklL:Lna gelene kadar 
bekleyiniz.

3.Motoru durdurunuz ve ya:Ln   
kartere geri dunmesi ifin birkaf 
dakika (yaklazLk 5 dakika) bekleyiniz.

4. Ya: seviye fubu:unu fekiniz,    
siliniz ve deli:ine sokunuz.

UYARI
Radyatur hortumu
Kontrol ederken ve motor ya:L 
eklerken radyatur hortumuna 
dokunmamaya dikkat ediniz, eliniz 
yanabilir.

5. Fubu:u tekrar fLkartLnLz ve     
seviyeyi kontrol ediniz.

6. Seviye C aralL:Lnda olmalLdLr. 
Seviye D aralL:Lndaysa, seviyeyi C 
aralL:Lna getirmek ifin yeterli   
miktarda motor ya:L ekleyin.

KKAZ
Motor ya:LnL de:iztirirken veya 
ekleme yaparken dukmeyiniz. 
E:er motor bulgesine ya:     
dukerseniz hemen siliniz.
Ya: seviye gustergelerini silerken 
temiz bir bez kullanmalLsLnLz.   
Birikintilerle karLztL:Lnda motorun 
hasar gurmesine neden olabilir.

OCDW079005

Resim
"lgili motor yawı seviyesine 
gRre yapılması gerekenler

(A) AralL:L
 Yetkili bir Kia bayisi/servisiyle 

iletizime gefin.

(B) AralL:L Tekrar ya: doldurmayLnLz.

(C) AralL:L

Normal.
Ya: seviyesi C aralL:LnL             
gefmedi:i s{rece ya:       

ekleyebilirsiniz.

(D) AralL:L
Ya: seviyesinin C AralL:Lnda 
oldu:undan emin olana kadar 

ya: eklemelisiniz.
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Dizel Motor Ya:L

SmartStream D 1.6 Motor (Dizel)

Seviye L (D{z{k) deyse ya da L'ye 
yakLnsa, seviye F (Dolu)'ye gelene 
kadar ya: ilave ediniz. Gerekenden 
fazla doldurmayLnLz.

Sadece belirtilen tip motor ya:LnL      
kullanLnLz. ("Tavsiye edilen ya:lar ve 
kapasiteleri" sayfa: 9-11 bul{m{ne 
bakLn.)

Motor ya:L ve filtresinin de:iztirilmesi

Motor ya:L ve filtresini profesyonel bir 
atulyede de:iztirtiniz. Kia, yetkili bir 
Kia bayisi/servisini ziyaret  etmenizi 
tavsiye  eder.

UYARI
KullanLlmLz motor ya:L ciltle uzun s{re 
temas ederse, cildinizin tahriz olmasLna 
hatta cilt kanserine neden olabilir.       
KullanLlmLz motor ya:LnLn laboratuar 
hayvanlarL {zerinde kansere neden 
oldu:u ortaya fLkmLztLr. Cildinizi korumak 
ifin kullanLlmLz motor ya:Lna dokunduktan 
sonra ellerinizi mutlaka sabunla ve LlLk 
suyla yLkayLnLz.

OCDW079006
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BakLm Motor so:utma suyu

Motor so:utma suyu

Y{ksek basLnflL so:utma sisteminin 
bir parfasL olan tazLrma kabLnda durt 
mevsim antifrizli so:utma suyu 
bulunmaktadLr. So:utma suyu         
fabrikada doldurulmuztur.

Antifriz korumasLnL ve so:utma 
suyu seviyesini en az yLlda bir kez, 
kLz mevsimi bazLnda ve daha so:uk 
bulgelere yolculuk yapmadan unce 
kontrol ediniz. 

KKAZ
Motor d{z{k motor so:utucusu 
seviyesi nedeniyle azLrL LsLndL:Lnda, 
aniden motor so:utucusu ilavesi 
motorda fatlaklara neden olabilir. 
HasarL unlemek ifin, motor so:u-
tucusunu yavazfa ve az miktarlarda 
ilave ediniz.
Motor so:utucusu olmadan aracL 
kullanmayLnLz. Su pompasLnLn    
arLzalanmasLna ve motorun 
tutukluk yapmasLna, vs. neden 
olabilir.

So:utma suyu seviyesinin kontrol 
edilmesi

KKAZ
Radyatur kapa:LnL 
fLkartmak
Motor falLzLrken ya 
da sLcakken asla 
radyatur kapaL:LnL 

fLkartmayLnLz.  Aksi takdirde 
so:utma sistemi ve motor hasar 
gurebilir. AyrLca, sLcak so:utma suyu 
ya da buharL ciddi yaralanmalara 
neden olabilir.
Motoru durdurunuz ve motor        
so:uyana kadar bekleyiniz. Radyatur 
kapa:LnL sukerken dikkatli olunuz. 
Kapa:Ln etrafLna kalLn bir havlu sarLnLz 
ve kapa:L ilk kademeye kadar saatin 
aksi yun{nde ve yavaz yavaz feviriniz.  
So:utma sistemi basLncL bozalLrken 
sistemden uzak durunuz.
BasLncLn tamamen bozaldL:Lndan 
emin olduktan sonra, havlu kullanarak 
kapa:L aza:L do:ru bastLrLnLz ve 
kapa:L saatin aksi yun{nde fevirmeye 
devam ederek kapa:L afLnLz.
Motor falLzmLyorken bile, motor ve 
radyatur sLcak haldeyken radyatur 
kapa:LnL afmayLnLz veya tahliye 
tapasLnL sukmeyiniz.  BasLnf y{z{nden 
fLzkLran sLcak su ya da buhar ciddi 
yaralanmalara neden olabilir.
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Motor so:utma suyu

UYARI
Elektrik motoru 
(so:utucu fan) 
motor so:utucu 
sLcaklL:L, so:utucu 
basLncL ve araf hLzL 

tarafLndan kontrol edilir. Bazen motor 
falLzmLyorken bile falLzabilir. So:utucu 
fanLn kanatlarLnLn yakLnLnda falLzLrken 
dunmekte olan kanatlar tarafLndan 
yaralanmamak ifin fok dikkatli olunuz. 
Motor so:utucusunun sLcaklL:L 
d{zerken, elektrik motoru otomatik 
olarak kapanacaktLr. Bu normal bir 
durumdur.
Negatif ak{ kablosunu ayLrLncaya 
kadar elektrik motoru (so:utma 
fanL) falLzabilir.

Kappa 1.0L T-GDI Motor (Benzinli) / 
Kappa 1.4L T-GDI Motor (Benzinli)

Kappa 1.4L MPI Motor (Benzinli) / 
Gamma 1.6L MPI Motor (Benzinli)

SmartStream D1.6 Motor (Dizel) / 
Gamma 1.6L T-GDI Motor (Benzinli

T{m motor so:utma sistemi hor-
tumlarLnLn ve kalorifer hortumlarLnLn 
durumunu ve ba:lantLlarL kontrol 
ediniz. yizmiz ya da bozulmuz          
hortumlarL de:iztiriniz.

Motor so:ukken, so:utma suyu 
seviyesinin radyatur kapa:LnLn yan 
tarafLnda bulunan F ve L ya da MAX 
ve MIN izaretleri arasLnda olmasL 
gerekir.

OCDW079007
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BakLm Motor so:utma suyu

So:utucu seviyesi d{z{kse, yeteri 
kadar saf (iyonsLzlaztLrLlmLz) veya 
kirefsiz su koyun. F (MAKS.) seviyesine 
kadar doldurunuz, bu seviyeyi      
gefmeyiniz.

DUYURU
So:utucu doldurulmasLndan sonra 
so:utucu kapa:LnLn d{zg{n bifimde 
kapandL:Lndan emin olun. Aksi takdirde 
s{r{z esnasLnda motor hararet yapabilir. 

1. Radyatur kapa:L etiketinin un 
kLsLmda olup olmadL:LnL kontrol 
edin.

Motor odasL un gur{nt{s{ - SmartStream 
D 1.6 Motor (Dizel)

2.So:utucu kapa:L iferisindeki 
k{f{k fLkLntLlarLn sLkLca if ife 
gefti:inden emin olunuz.

Motor odasL arka gur{nt{s{ -    
SmartStream D1.6 Motor (Dizel) / 

Gamma 1.6L T-GDI Motor (Benzinli)

Tavsiye edilen motor so:utma suyu
So:utma suyu eklerken, sadece  
deiyonize edilmiz su veya yumuzak 
su kullanLnLz ve asla fabrikada   
doldurulan so:utma suyuna sert 
su ilave etmeyiniz. Uygun olmayan 
so:utma suyu karLzLmL ciddi      
arLzalara neden olabilir veya 
motora zarar verebilir.
AracLnLzLn motorunda al{minyum 
parfalar yer almaktadLr ve motorun 
paslanmaya ve donmaya karzL 
korunmasL ifin fosfat iferen        
etilen-glikol tabanlL so:utma suyu 
karLzLmL kullanLlmasL gerekir.
Alkol ya da metanol iferen so:utma 
suyu karLzLmL KULLANMAYINIZ veya 
bu maddeleri belirtilen so:utma 
suyuna karLztLrmayLnLz.

OCDW079116
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%60'dan fazla veya %35'ten daha 
az antifriz iferen bir so:utma 
suyu karLzLmL kullanmayLnLz, bu 
karLzLmLn etkinli:ini azaltacaktLr.

KarLzLm y{zdesi ifin aza:Ldaki             
tabloya bakLnLz.

Kappa 1.0L T-GDI Motor (Benzinli) / 
Kappa 1.4L T-GDI Motor (Benzinli)

Kappa 1.4L MPI Motor (Benzinli) / 
Gamma 1.6L MPI Motor (Benzinli)

SmartStream D1.6 Motor (Dizel) / 
Gamma 1.6L T-GDI Motor (Benzinli)

UYARI
Radyatur kapa:L
Radyatur ve motor 
sLcakken radyatur 
kapa:LnL afmayLnLz. 
FLzkLran sLcak su ya 

da buhar ciddi yaralanmalara neden 
olabilir.

Ortam Sıcaklıwı
KarıDım yVzdesi (hacim 

olarak)

Antifriz Su

-15/C (5/F) 35 65

-25/C (-13/F) 40 60

-35/C (-31/F) 50 50

-45/C (-49/F) 60 40

OCDW079008
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So:utma suyunun de:iztirilmesi

So:utma suyunu profesyonel bir 
atulyede de:iztirtiniz. Kia, yetkili bir 
Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.

KKAZ
So:utma suyunun alternatur gibi 
motorun parfalarLna sLframasLna 
engel olmak ifin so:utma suyunu 
doldurmadan unce radyatur kapa:LnLn 
etrafLna kalLn bir bez veya kumaz 
parfasL sarLnLz.

UYARI
So:utma suyu

Cam suyu haznesine radyatur 
so:utma suyu ya da antifriz        
koymayLnLz.
Cam suyu haznesine radyatur 
so:utma suyu doldurulmuzsa, un 
cama su sLkLldL:Lnda, motor 
so:utma suyu gur{z{n{z{n 
kapanmasLna ve direksiyon         
hakimiyetini kaybetmenize ya da 
boyanLn ve guvde parfalarLnLn 
hasar gurmesine  neden olabilir.

Fren/debriyaj hidroli:i (e:er 
varsa)

Fren/debriyaj hidroli:i seviyesinin 
kontrol{

Hidrolik kabL ifindeki hidrolik seviyesini 
d{zenli olarak kontrol ediniz. Hidrolik 
seviyesinin kabLn yan kLsmLnda bulu-
nan MAX ve MIN izaretleri arasLnda 
olmasL gerekir.

1. Hidrolik kabL kapa:LnL fLkartmadan 
ve fren/debriyaj hidroli:i eklemeden 
unce, fren/debriyaj hidroli:inin      
kirlenmesini unlemek hidrolik kabL 
kapa:LnLn etrafLndaki alanL iyice 
temizleyiniz.

2. Hidrolik seviyesi d{z{kse, MAX 
seviyesine kadar hidrolik ekleyiniz. 
Seviye aracLn kat etti:i mesafedeki 
artLza ba:lL olarak azalacaktLr. Bu, 
fren balatalarLndaki azLnmaya 
ba:lL olarak ortaya fLkan normal 
bir durumdur.
Hidrolik seviyesi fok d{z{kse, fren 
sistemini profesyonel bir atulyede 
kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.

OCDW079011
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Sadece belirtilen fren hidroli:ini       
kullanLnLz. ("Tavsiye edilen ya:lar ve 
kapasiteleri" sayfa: 9-11 bul{m{ne 
bakLn.)

FarklL tip hidrolikleri kesinlikle           
karLztLrmayLnLz.

UYARI
Fren/debriyaj hidroli:inin azalmasL
Fren sistemine sLk sLk hidrolik eklen-
mesi gerekiyorsa, aracLn profesyonel 
bir atulyede kontrol ettirilmesi gerekir. 
Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini   
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

UYARI
Fren/debriyaj hidroli:i
Fren/debriyaj hidroli:i ilave ederken 
ve hidrolik de:izimi sLrasLnda hidro-
li:i dikkatli bir zekilde tutunuz. Hid-
roli:in guzlerinizle temas etmemesi 
gerekir. Fren/debriyaj hidroli:i    
guzlerinize temas edecek olursa, bol 
su ile guzlerinizi yLkayLnLz. En kLsa s{re 
ifinde doktora giderek guzlerinizi 
kontrol ettiriniz.

KKAZ
Fren/debriyaj hidroli:inin aracLn 
boyasLna temas etmemesi gerekir, 
aksi takdirde boya hasarL meydana 
gelecektir. Uzun s{re havayla temas 
etmiz fren/debriyaj hidroli:inin    
kalitesi garanti edilemez, bu nedenle 
bu durumdaki hidroli:in kesinlikle 
kullanLlmamasL gerekir. Uygun 
zekilde atLlmalLdLr. HatalL tip ya:     
kullanmayLnLz. Birkaf damla mineral 
ya: bile fren sistemi parfalarLnLn 
hasar gurmesine neden olmaya 
yeter.
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Cam Suyu

Cam suyu seviyesinin kontrol       
edilmesi

Cam suyu haznesi zeffaftLr, seviyeyi 
bir bakLzta gurebilirsiniz.

Cam suyu haznesindeki cam suyu 
seviyesini kontrol ediniz ve gereki-
yorsa cam suyu ilave ediniz. Cam 
suyu yoksa saf su kullanabilirsiniz.
Bununla birlikte, so:uk havalarda 
suyun donmasLnL unlemek ifin 
antifriz uzelli:ine sahip cam suyu 
karLzLmL kullanLlmasL gerekir.

UYARI
So:utma suyu

Cam suyu haznesine radyatur 
so:utma suyu ya da antifriz        
koymayLnLz.
Cam suyu haznesine radyatur 
so:utma suyu doldurulmuzsa, un 
cama su sLkLldL:Lnda, motor 
so:utma suyu gur{z{n{z{n 
kapanmasLna ve direksiyon       
hakimiyetini kaybetmenize ya da 
boyanLn ve guvde parfalarLnLn 
hasar gurmesine  neden olabilir.
Un cam yLkama suyu bir miktar 
alkol iferir ve bazL kozullar altLnda 
alev alabilir. Cam yLkama suyunun 
veya cam suyu haznesinin kLvLl-
cLm veya atezle temas etmesine 
izin vermeyiniz. Araca veya    
araftaki yolculara zarar verebilir.
Cam yLkama suyu insanlar ve hay-
vanlar afLsLndan zehirli maddeler 
iferir. Cam yLkama suyunu ifmeyi-
niz ve cam suyunun cildinize      
de:mesine izin vermeyiniz. Ciddi 
yaralanmalarla veya hayati riskle 
karzL karzLya kalabilirsiniz.

OCDW079012
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Park freni

Park freni

El freninin kontrol edilmesi

El frenini sonuna kadar fekerken 
duyulan "tLkLrtL" (diz) sayLsLnL 
hesaplayarak el freni hareket 
mesafesini kontrol ediniz. 
AyrLca, el freninin tek bazLna aracL 
dik bir yokuzta g{venilir zekilde 
sabit tutabilmesi gerekir. Hareket 
mesafesi belirtilenden daha fazla 
veya daha az ise, sistemi profesyo-
nel bir atulyede kontrol ettiriniz. 
Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

Hareket mesafesi: 20 kg'lLk kuvvet 
uygulandL:Lnda 5~7 klik  sesi.

YakLt filtresi (dizel motorlu  
araflar ifin)

YakLt filtresindeki suyun bozaltLlmasL

YakLt filtresi dizel motorlar ifin 
yakLttaki suyun ayrLztLrLlmasLnda ve 
ayrLztLrLlan su ayLrLcLnLn dibinde 
biriktirilmesinde unemli rol oynar.

YakLt filtresinde su birikmizse,     
kontak anahtarL ON konumundayken 
uyarL lambasL yanacaktLr.

Bu uyarL lambasL yanarsa, 
aracLnLzL profesyonel bir   
atulyeye gut{r{n{z ve suyu 

bozalttLrLp sistemi kontrol ettiriniz. 
Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

KKAZ
Yakit filtresinde biriken su zamaninda 
bosaltilmazsa, yakit filtresine su  
girmesine bagli olarak yakit sisteminde 
hasar meydana gelebilir.

OCDW059130
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YakLt filtresi kartuzunun de:iztirilmesi

DUYURU
YakLt filtresi kartuzunu de:iztirirken, 
profesyonel bir atulyeden alLnan 
de:izim parfalarLnL kullanLnLz. Kia, 
yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.

Hava filtresi

Filtre de:iztirilmesi

Gerekti:inde filtrenin de:iztirilmesi 
zorunludur, filtre temizlenip yeniden 
kullanLlmamalLdLr.

Hava filtresi elemanLnL kontrol ederken 
filtreyi temizleyebilirsiniz.

Filtreyi sLkLztLrLlmLz hava ile               
temizleyiniz.

OCDW079013
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Hava filtresi

1.Hava filtresi kapa:LnL afmak ifin 
ba:lantL klipslerini gevzetiniz ve 
kapa:L afLnLz.

2. Hava filtresinin ifini siliniz.
3. Hava filtresini de:iztiriniz.
4. Kapa:L, kapak ba:lantL klipslerini 

kullanarak kilitleyiniz.

DUYURU

Mentezeyi (1) e takLn ve hava filtresi 
kapa:LnL monte ederken klipsleri 
takLn.

Filtreyi BakLm ProgramL'na uygun 
olarak de:iztiriniz.

Araf azLrL kumlu ya da tozlu ortam-
larda kullanLlLyorsa, hava filtresini 
programda belirtilenden daha sLk 
de:iztiriniz. ("A:Lr Kozullar AltLnda 
BakLm ProgramL Avrupa ifin (Rusya 
harif)" sayfa: 8-17 bul{m{ne bakLn.)

KKAZ
AracL hava filtresi suk{lm{z halde 
kullanmayLnLz, bu durum motorda 
fok fazla azLnma meydana           
gelmesine neden olacaktLr.
Hava filtresini sukerken, hava   
girizine toz ya da kir dukmemeye 
dikkat ediniz. Aksi takdirde hasar 
meydana gelebilir.
Profesyonel bir atulyeden alLnan 
de:izim parfalarLnL kullanLn. Kia, 
yetkili bir Kia bayisi/servisini   
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

OCDW079016
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BakLm Klima kontrol{ hava filtresi

Klima kontrol{ hava filtresi

Filtrenin kontrol edilmesi

Klima kontrol{ hava filtresi, bakLm 
programL do:rultusunda de:iztiril-
melidir. AracLnLzL hava kirlili:inin 
yo:un oldu:u zehirlerde veya uzun 
s{re tozlu yollarda kullanLyorsanLz 
filtre daha sLk kontrol edilmeli ve 
daha erken de:iztirilmelidir. Klima 
kontrol{ hava filtresini de:iztirece:iniz 
zaman aza:Ldaki prosed{r{ izleyiniz 
ve di:er parfalara hasar vermemek 
ifin dikkatli olunuz.

1. Torpido guz{ afLk zekilde her iki 
taraftaki stoperleri fLkarLnLz.

2.Torpido guz{n{ afLnLz ve destek 
fubu:unu fLkarLnLz (1).

3. Kapa:Ln iki tarafLnL da dLz tarafa 
do:ru fekerek polen filtresi 
muhafazasLnL suk{n{z.

OCDW079017
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Silecek lastikleri

1.Klima kontrol{ filtresini       
de:iztiriniz.

2. Sukme izleminin tam tersini  
uygulayarak parfalarL yerlerine 
takLnLz.

DUYURU
Polen filtresini de:iztirirken uygun 
bifimde takLnLz. Aksi takdirde,       
sistem g{r{lt{ fLkarabilir ve filtrenin 
etkinli:i azalabilir.

Silecek lastikleri

Silecek lastiklerinin kontrol edilmesi

DUYURU
Otomatik araf yLkama makineleri 
tarafLndan uygulanan sLcak cilalarLn 
un camLn temizlenmesini g{fleztirdi:i 
bilinmektedir. 

Un camLn ya da silecek lastiklerinin 
yabancL maddeler nedeniyle kirlenmesi 
durumunda sileceklerin etkinli:i  
azalabilir.  Kirlenmeye yol afan genel 
nedenler arasLnda bucekler, a:af 
refinesi ve bazL otomatik araf 
yLkama makinelerinde kullanLlan 
sLcak cila fezitleri yer almaktadLr. 
Silecekler un camL d{zg{n bir zekilde 
temizlemiyorsa, camL ve silecek   
lastiklerini iyi bir temizleyici ya da 
nutr temizlik maddesi ile temizleyiniz 
ve temiz su ile iyice durulayLnLz.

OCDW079115
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BakLm Silecek lastikleri

KKAZ
Silecek lastiklerine herhangi bir zarar 
gelmesini unlemek ifin benzin,         
kerosen, tiner, veya di:er fuz{c{ 
maddeleri {zerinde veya yakLnLnda 
bulundurmayLnLz.

Silecek lastiklerinin de:iztirilmesi

Silecekler un camL yeterince       
temizlemiyorsa, lastikler azLnmLz ya 
da fatlamLz olabilir ve de:iztirilmeleri 
gerekir.

KKAZ
Silecek kollarLna veya di:er parfalarLn 
hasar gurmesini unlemek ifin           
silecekleri elinizle hareket ettirmeye 
falLzmayLnLz.

KKAZ
Belirtilenler dLzLndaki silecek lastiklerinin 
kullanLlmasL sileceklerde sorun ve 
arLza meydana gelmesine neden 
olabilir.

Un cam silecek lastikleri

RahatLnLz ifin, un cam silecek lastik-
lerini aza:Ldaki gibi servis konumuna 
gefirin;

Motoru kapadLktan sonra, silecek 
d{:mesini 20 saniye iferisinde bir 
tuz falLzma (MIST) konumuna getirin 
ve silecek lasti:i tamamen yukarL 
konuma gelene kadar d{:meye 2 
saniyeden uzun s{reyle basLlL tutun.

KKAZ
Silecek kolunun un cam {zerine  
d{zmesine izin vermeyiniz, un camLn 
fizilmesine veya fatlamasLna neden 
olabilir.  

OCDW079110
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Silecek lastikleri

1. Silecek kolunu kaldLrLnLz.

2. Silecek lasti:i klipsini kaldLrLnLz. 
Lastik grubunu aza:L fekerek 
suk{n{z.

3. Yeni lastik grubunu takLnLz.
4. Silecek kolunu un cama geri koyun. 
5. Konta:L ON konumuna getirin. 

Silecek kollarL normal falLzma 
konumuna gelir.

Arka cam silecek lasti:i
1. Silecek kolunu kaldLrLnLz ve silecek 

lasti:i grubunu fLkarLnLz.

2.  Yeni silecek lasti:ini orta kLsmL 
silecek kolunun ifine gelecek 
zekilde tam olarak yerleztiriniz.

3. Silecek lasti:i grubunu yavazfa 
fekmeye falLzarak yerine sa:lamca 
yerlezmiz oldu:undan emin olunuz.

Silecek kollarLna veya di:er parfalara 
zarar gelmesini unlemek ifin, silece:in 
profesyonel bir atulye tarafLndan 
de:iztirilmesi unerilir. Kia, yetkili bir 
Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.

ODEEV098016NR
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BakLm Ak{

Ak{

Ak{n{n sorunsuz falLzmasL ifin

Ak{y{ yerine sLkL bir zekilde  
sabitleyiniz.
Ak{n{n {st kLsmLnL temiz ve kuru 
tutunuz.
Kutup bazlarLnL ve ba:lantLlarLnL 
temiz, sLkL ve kutup bazL gresi ile 
kaplanmLz halde tutunuz.
Ak{den damlayan elektroliti (ak{ 
suyunu) derhal karbonat - su 
karLzLmL kullanarak siliniz.
Araf uzun bir s{re kullanLlmaya-
caksa, ak{ kablolarLnL suk{n{z.

DUYURU
Mevcut ak{ temelde bakLm gerektir-
meyen tiptedir. E:er aracLnLzda yan 
tarafLnda ALT ve [ST olarak izaret 
bulunan bir ak{ mevcutsa, elektrolit 
seviyesini kontrol edebilirsiniz. E 
lektrolit seviyesi ALT ve [ST arasLnda 
olmalLdLr. Elektrolit seviyesi d{z{kse, 
damLtLlmLz (minerali giderilmiz) su 
eklenmesi gerekmektedir (asla       
s{lf{rik asit veya di:er bir t{r elektrolit 
eklemeyiniz) Doldururken ak{ ve 
komzu bilezenlere sLfratmamaya 
dikkat ediniz. Ak{ h{crelerini azLrL 
doldurmayLnLz. Di:er parfalarda 
azLnmaya sebep olabilir. H{cre 
kapaklarLnLn sLkLldL:Lndan emin olun.
Profesyonel bir atulye ile temasa 
gefiniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/ 
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.

UYARI
Ak{yle ilgili tehlikeler

Ak{yle falLzLrken aza:Ldaki 
talimatlarL her zaman            
dikkatlice okuyunuz.
Yanan sigara ve benzeri di:er 
alev ve kLvLlcLm kaynaklarLnL 
ak{den uzak tutunuz.
Ak{ h{crelerinde her zaman 
kolay tutuzabilen bir gaz 
olan hidrojen mevcuttur ve 

atezlendi:inde patlayabilir.

OCDW079020
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Ak{leri focuklarLn ulazama-
yacaklarL yerlerde saklayLnLz, 
f{nk{ ak{ler y{ksek        
derecede zehirli S[LF[RKK 

ASKT iferir. Ak{ asidinin cildinize, 
guzlerinize, kLyafetlerinize ve boyaya 
temas etmesine izin vermeyiniz.

Elektrolit guzlerinize      
bulazLrsa, guz{n{ en az 15 
dakika boyunca temiz suyla 

yLkayLnLz ve derhal tLbbi yardLm alLnLz.
Cildinize elektrolit temas ederse, 
ilgili bulgeyi iyice yLkayLnLz. AcL veya 
yanLk hissi duyuyorsanLz, derhal 
tLbbi yardLm alLnLz.

Ak{y{ zarj ederken veya 
ak{n{n yanLnda falLzLrken 
koruyucu guzl{k takLnLz. 
KapalL bir ortamda           

falLztL:LnLzda, ortamL her zaman iyi 
havalandLrLnLz.

Uygun zekilde atLlmayan ak{ 
fevreye ve insan sa:lL:Lna 
zarar verebilir. Ak{y{, yerel 
kanunlara veya d{zenle-

melere uygun olarak atLnLz.
Ak{ kurzun iferir. Kullan-
dLktan sonra atmayLnLz. 
Profesyonel bir atulye ile 
temasa gefiniz. Kia, yetkili 

bir Kia bayisi/servisini ziyaret  
etmenizi tavsiye  eder.

Plastik kasalL ak{y{ kaldLrLrken fok 
fazla baskL uygulanmasL ak{ asidi 
sLzLntLsLna, bu da yaralanmalara 
neden olacaktLr. Ak{ tazLyLcLsLyla 
veya ellerinizle her iki yandan  
kavrayarak kaldLrLnLz.
Ak{ kablolarL takLlLyken ak{y{ zarj 
etmeye kalkLzmayLnLz.
Elektrikli atezleme sistemi y{ksek 
voltajla falLzLr. Motor falLzLrken 
veya kontak afLkken bu parfalara 
kesinlikle dokunmayLnLz.

YukarLdaki uyarLlarL dikkate almamanLz 
ciddi yaralanmalara hatta ul{me 
neden olabilir.

KKAZ
AracL d{z{k sLcaklL:a sahip bir  
bulgede uzun bir sure kullanma-
yaca:LnLz zaman ak{y{ suk{n{z 
ve kapalL bir yerde tutunuz.
D{z{k sLcaklL:a sahip bir bulgede 
ak{ kasasLna hasarL unlemek ifin 
her zaman ak{y{ tam zarj edin.
E:er kullanLmLna izin verilmemiz 
elektronik aygLtlar kullanLrsanLz, 
ak{ dezarj olabilir. Asla onaylan-
mayan cihazlarL kullanmayLn. 
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Ak{ kapasite etiketi

Urnek

* AracLnLzdaki ak{ etiketi zekilde 
gusterilenden farklL olabilir.

1. AGM90L-DIN : Ak{ Kia model ismi
2. 90Ah(20HR) : Nominal kapasite 

(Amper saat olarak)
3. 170RC : Nominal rezerv kapasite 

(dakika olarak)
4. 12V : Nominal voltaj
5. 850CCA (SAE) : SAE amperi ile 

so:uk akLm testi
6. 680A: EN amperi ile so:uk akLm 

testi

Ak{n{n zarj edilmesi

AracLnLzda bakLm gerektirmeyen, 
kalsiyum iferen ak{ kullanLlmLztLr.

Ak{ kLsa s{rede dezarj oluyorsa 
(urne:in, motor falLzmLyorken 
farlarLn ya da if aydLnlatmalarLn 
yanLk bLrakLlmasL nedeniyle), 
ak{y{ 10 saat boyunca yavaz 
zarja tabi tutunuz. 
Ak{, araf falLzLr durumdayken 
y{ksek elektrik y{k{ nedeniyle 
yavaz yavaz dezarj oluyorsa,     
20-30A'da iki saat zarj ediniz. 

UYARI
Ak{n{n zarj edilmesi
Ak{y{ zarj ederken aza:Ldaki      
tedbirleri uygulayLnLz:

Ak{ araftan suk{lmeli ve iyi   
havalandLrLlan bir yere                    
yerleztirilmelidir.
KLvLlcLm, alev veya sigara t{r{nden 
her fezit maddeyi ak{den uzak 
tutunuz.
yarj sLrasLnda ak{y{ izleyiniz ve 
ak{ h{creleri azLrL zekilde fokur-
damaya bazlarsa ya da elektrolit 
(ak{ suyu) sLcaklL:L 49/C'yi azarsa, 
zarjL durdurunuz ya da akLmL 
d{z{r{n{z.
yarj sLrasLnda ak{y{ kontrol  
ederken guzl{k kullanLnLz.
yarj cihazLnL ak{den aza:Lda    
verilen sLraya uygun bir zekilde 
ayLrLnLz.
1. Ak{ zarj cihazL ana d{:mesini 

kapatLnLz.
2. Negatif kablo kelepfesini ak{n{n 

negatif kutup bazLndan ayLrLnLz.
3. Pozitif kablo kelepfesini ak{n{n 

pozitif kutup bazLndan ayLrLnLz.

OCDW079120
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UYARI
Ak{ {zerinde bakLm ya da zarj 
izlemi gerfekleztirmeden unce, 
t{m aksesuarlarL kapatLnLz ve 
motoru durdurunuz.
Ak{ suk{l{rken ak{n{n negatif 
kutup bazLnLn ilk unce ayrLlmasL ve 
en son ba:lanmasL gerekir.
Ak{yle ilgili izlemlerin profesyonel 
bir atulye tarafLndan yapLlmasL 
unerilir. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.

KKAZ
Ak{y{ sudan ve di:er sLvLlardan 
uzak tutunuz.
G{venli:iniz ifin, profesyonel bir 
atulyeden alLnan de:izim parfalarLnL 
kullanLn. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.

KKAZ
AGM ak{ (mevcut ise)

Emici Cam Ped (AGM) ak{leri 
bakLm gerektirmezler ve servisleri 
sadece profesyonel bir atulyede 
yaptLrLlmalLdLr. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.
AGM ak{n{z{ doldurmak ifin 
sadece AGM ak{leri ifin uzel     
olarak {retilmiz, tam otomatik 
ak{ zarjL kullanLn.
AGM ak{s{n{ de:iztirirken,        
profesyonel bir atulyeden alLnan 
de:izim parfalarLnL kullanLnLz. Kia, 
yetkili bir Kia bayisi/servisini   
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.
Ak{n{n {zerindeki kapa:L afmayLn 
ve fLkarmayLn. Kfindeki elektrolitin 
sLzmasLna ve ciddi yaralanmaya 
sebep olabilir.

Yeniden ayarlanacak parfalar

Ak{ bozaldL:Lnda veya ba:lantLsL 
kesildi:inde yeniden ayarlanmasL 
gereken parfalar:

Otomatik afLlLp/kapanan cam
AfLlLr tavan
Yol bilgisayarL
Klima kontrol sistemi
Entegre HafLza Sistemi
Ses sistemi
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Lastikler Ve tekerlekler

Lastik bakLmL

Do:ru bakLm, emniyet ve azami 
yakLt ekonomisi ifin lastiklerin daima 
tavsiye edilen basLnfta olmasLnL, y{k 
sLnLrlarL ifinde kullanLlmasLnL ve y{k 
da:LlLmLnLn aracLnLz ifin tavsiye edilen 
zekilde yapLlmasLnL sa:lamanLz 

Tavsiye edilen so:uk lastik hava 
basLncL

T{m lastik basLnflarL (stepne dahil 
olmak {zere) lastikler so:ukken 
kontrol edilmelidir.  So:uk lastik  
araf en az {f saat boyunca kullanLl-
mamLz ya da 1.6 km'den daha kLsa 
bir mesafe ifin kullanLlmLz demektir.

Konforlu s{r{z, {st{n yol tutuz ve 
asgari lastik azLnmasL ifin tavsiye 
edilen lastik basLnflarLnLn korunmasL 
gerekir. 

Tavsiye edilen lastik basLnflarL hakkLnda 
bilgi edinmek ifin "Lastikler ve 
tekerlekler (5 KapLlL, Vagon, SteyzLn 
vagon)" sayfa: 9-6, "Lastikler Las-
tikler ve tekerlekler (CUV)" sayfa: 9-
7 bakLnLz.

T{m teknik de:erler (ebat ve basLnf) 
araca yapLztLrLlmLz olan etikette 
bulunabilir.

UYARI
Eksik lastik hava basLncL
Lastik basLncLnLn fok d{z{k olmasL 
(70 kPa/10 psi veya daha fazla)        
lastiklerin azLrL LsLnmasLna, patlamasLna, 
lastik dizlerinin ayrLlmasLna ve       
lastiklerle ilgili bazka sorunlara yol 
afabilir. Bu tip sorunlar, aracLn      
hakimiyetinin yitirilmesine ve ciddi 
yaralanmalara hatta ul{me neden 
olabilir.  SLcak havalarda ve aracLn 
y{ksek hLzla uzun s{re kullanLlmasL 
durumunda bu risk daha da artar.

OUB071018
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KKAZ
Lastik basLnflarLnLn d{z{k olmasL ayrLca, 
lasti:in azLrL zekilde azLnmasLna, yol 
tutuzunun azalmasLna ve yakLt sarfi-
yatLnLn artmasLna neden olur. Bu 
durumda tekerle:in zarar gurmesi de 
m{mk{nd{r. Lastik hava basLncLnL 
do:ru  seviyede tutmanLz gerekir. 
Lasti:in s{rekli olarak zizirilmesi  
gerekiyorsa, sistemi profesyonel bir 
atulyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini  ziyaret    
etmenizi tavsiye  eder.
Lasti:in fazla zizirilmesi sert bir s{r{ze, 
lasti:in orta kLsmLnLn  azLnmasLna ve 
yoldaki sorunlara ba:lL olarak arafta 
hasar meydana gelmesi olasLlL:LnLn 
artmasLna yol afacaktLr.  

KKAZ
IsLnmLz lastiklerin basLncL tavsiye 
edilen normal basLnf de:erinden 4 
ila 6 psi (28 ila 41 kPa) fazla fLkabilir.   
Lastik basLnflarLnL ayarlamak ifin 
LsLnmLz durumdaki lastiklerin havasLnL 
almayLnLz, aksi takdirde lastik 
basLnflarLnLn d{z{k olmasLna neden 
olursunuz  
Supap kapa:LnL yerine taktL:LnLzdan 
emin olunuz. Supap kapa:L olmazsa, 
supaba toz veya nem gidebilir ve bu 
da hava kafa:Lna neden olabilir. 
Supap kapa:L kaybolursa, m{mk{n 
olan en kLsa s{re iferisinde yenisini 
takLnLz.

UYARI
Lastik zizirme
Lasti:in gere:inden fazla ya da az 
zizirilmesi lastik umr{n{ kLsaltabilir, 
yol tutuzunu etkileyebilir ve ani   
lastik arLzalarLna   Bu, direksiyon 
hakimiyetinin kaybedilmesine ve 
kazaya yol afabilir.

KKAZ
Lastik basLncL
Daima aza:Ldaki talimatlara uyunuz:

 Lastik hava basLncLnL lastikler 
so:ukken kontrol edin. (Araf en az 
{f saattir park halindeyken veya 
motor falLztLrLldLktan sonra kat 
etti:i toplam mesafe 1.6 km'yi 
azmamLzken.)
Di:er lastiklerin basLncLnL kontrol 
etti:inizde mutlaka stepnenin 
basLncLnL da kontrol ediniz.  
AracLnLzL asla azLrL y{klemeyiniz. 
Mevcut ise aracLnLzLn port bagajLna 
fok y{k y{klememek konusunda 
dikkatli olunuz.
AzLnmLz, eski lastikler kaza yap-
manLza neden olabilir.  AracLnLzLn 
lastikleri fok azLnmLzsa veya zarar 
gurm{zse de:iztiriniz 
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Lastik hava basLncLnL kontrol etme 

AracLnLzLn lastiklerini ayda bir kez 
veya daha sLk kontrol ediniz. 

AyrLca, stepnenin hava basLncLnL da 
kontrol ediniz.  

Kontrol izleminin gerfekleztirilmesi

Lastik basLncLnL kontrol etmek ifin kaliteli 
bir ulf{m aleti kullanLnLz. YalnLzca bakarak 
lastiklerinizin tam olarak zizti:inden 
emin olamazsLnLz.  Radyal lastikler, 
basLnflarL d{z{k olsa da basLnflarL     
d{zg{n seviyedeymiz gibi gur{nebilir.

Lastik hava basLncLnL lastikler so:ukken 
kontrol edin. - Lasti:in "so:uk" olmasL 
ifin, aracLn en az {f saattir park halinde 
olmasL veya motor falLztLrLldLktan sonra 
aracLn kat etti:i toplam mesafenin 1.6 
km'yi azmamLz olmasL gerekir.
Supap kapa:LnL lastik supabL guvdesin-
den fLkarLnLz.  BasLncL ulfmek ifin 
ulf{m aletini sLkLca supabLn {zerine 
bastLrLnLz. Lastik so:ukken ulf{len 
lastik hava basLncL de:eri, lastik {ze-
rindeki etikette yazLlL olan, unerilen 
lastik hava basLncL de:eriyle uyuzu-
yorsa, herhangi bir izlem yapmaya 
gerek yoktur.  Lastik hava basLncL 
d{z{kse, unerilen seviyeye gelene 
kadar hava ekleyiniz.
Lasti:e fazla hava basarsanLz, 
lastik supabLnLn ortasLndaki metal 
fubu:a bastLrarak fazla havayL bozal-
tabilirsiniz. Ulf{m aleti yardLmLyla 
lasti:in basLncLnL yeniden ulf{n{z.  
Supap kapaklarLnL yeniden yerle-
rine taktL:LnLzdan emin olunuz. 
Supap kapaklarL kir ve nemi          

dLzarLda tutarak hava kafa:LnLn 
engellenmesine yardLmcL olur. 

UYARI
Do:ru basLnca sahip olmalarL ifin 
ve de azLnma ve hasara karzL    
lastiklerinizi sLk sLk kontrol ediniz. 
Daima lastik basLncL ulfme aletini 
kullanLn. 
Gere:inden fazla veya az zizirilmiz 
lastikler yol tutuzunun zayLflamasLna, 
aracLn kontrol{n{n kaybedilmesine 
ve kaza, yaralanma hatta ul{me 
yol afan ani lastik sorunlarLna 
neden olabilir.  AracLnLz ifin tavsiye 
edilen so:uk lastik basLncLnL bu 
kLlavuzda ve s{r{c{ kLsmLndaki 
orta s{tunda bulunan lastik         
etiketinde bulabilirsiniz.  
AzLnmLz Lastikler kazalara neden 
olabilir.  AzLnmLz ya da hasar    
gurm{z lastikleri de:iztiriniz.
Stepnenizin basLncLnL kontrol etmeyi 
unutmayLnLz.  Kia, aracLnLzdaki di:er 
lastiklerin basLncLnL her kontrol        
etti:inizde, stepneyi de kontrol 
etmenizi unerir. 
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Lastik rotasyonu

Lastiklerin ezit zekilde azLnmasLnL sa:-
lamak ifin her 10.000 km'de bir ya da 
lastiklerde d{zensiz azLnma meydana 
gelmesi durumunda lastiklerin         
yerlerinin de:iztirilmesi gerekir. 

Lastiklerin yerleri de:iztirilirken,  
lastik balansLnLn da kontrol edilmesi 
gerekir. 

Yer de:iztirme sLrasLnda lastikleri 
d{zensiz azLnmaya ve hasara karzL 
kontrol ediniz.  Anormal azLnma   
genellikle hatalL lastik hava basLncLndan, 
hatalL un d{zen ayarLndan, balanssLz 
lastiklerden, ani frenlerden ya da ani 
dun{zlerden kaynaklanLr. Lastik diz-
lerinde ya da yanaklarLnda zizlikler 
ya da baloncuklar olup olmadL:LnL 
kontrol ediniz. Bu sorunlarla karzLla-
zLrsanLz, lasti:i de:iztiriniz.  Lasti:in 
ifindeki elyaf ya da kordon gur{l{yorsa 
da  lasti:i de:iztiriniz. Lastiklerin      
yerlerini de:iztirdikten sonra, un ve 
arka lastiklerin basLncLnL teknik uzelliklere 
uygun bir zekilde ayarlayLnLz ve         
bijonlarLn sLkLlL:LnL kontrol ediniz.

"Lastikler ve tekerlekler (5 KapLlL, Vagon, 
SteyzLn vagon)" sayfa: 9-6,"Lastikler 
Lastikler ve tekerlekler (CUV)" sayfa: 9-7 
bul{m{ne bakLn.

Stepnesiz 

Yunl{ lastikler  (Varsa)

Lastiklerin yerleri de:iztirildi:inde, 
disk fren balatalarLnLn kontrol      
edilmesi gerekir. 

DUYURU
Asimetrik diz desenine sahip radyal 
lastiklerde un - arka de:izimi        
yapLnLz, sa: - sol de:izimi yapmayLnLz.

UYARI
Mini stepneyi lastik rotasyonu ifin 
kullanmayLnLz.  
Hif bir kozulda, fapraz ve radyal tip 
lastikleri aynL anda kullanmayLnLz.  
Bu durum yol tutuzunun olumsuz 
yunde de:izmesine dolayLsLyla da 
maddi hasara, a:Lr yaralanmalara 
hatta ul{me neden olabilir.

Rot Balans AyarL 

AracLnLzLn uzun s{reli {st{n bir        
performans sergileyebilmesi ifin 
aracLnLzdaki lastiklerin rot balans 
ayarL fabrikada yapLlmLztLr. 

Pek fok durumda, lastiklerinizin rot 
balans ayarLnL tekrar yaptLrmanLz 
gerekmez.  Ancak, aracLnLzda ola:andLzL 
bir azLnma varsa veya aracLnLz bir yune 

ODEEV098029NR
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do:ru kayma yapLyorsa rot balans 
ayarLnLn tekrar yapLlmasL gereklidir.

Yumuzak bir yolda s{r{z yaparken 
aracLnLzLn titredi:ini hissediyorsanLz, 
lastiklerinizin balans ayarLnLn yeniden 
yapLlmasL gerekiyor olabilir.

KKAZ
Uygun olmayan balans a:LrlLklarL 
al{minyum jantlarLnLzLn hasar            
gurmesine neden olabilir. Sadece 
onaylL balans a:LrlLklarL kullanLnLz.

Lastik de:izimi

E:er  lastik d{zenli bir zekilde       
azLnmLzsa, lastik y{zeyinde zerit 
halinde bir azLnma gur{lecektir.

Bu, lastikte 1.6 mm'den daha az 
azLnma payL kaldL:LnL gusterir. Bunu 
gurd{:{n{zde lasti:i de:iztiriniz. 

Lasti:i de:iztirmek ifin diz azLnma 
gustergesinin tamamen ortaya fLk-
masLnL beklemeyiniz. .

DUYURU
Lastikler de:iztirilirken arafla birlikte 
verilen lastiklerle aynL olmasLnL         
uneriyoruz. Durt tekerli:in tamamL 
ifin DAKMA aynL tip, ebat, marka, 
yapL ve sLrt deseni olan lastikleri   
kullanLn. 
E:er orijinal lastikler kullanLlmazsa 
s{r{z performansL etkilenir.

KKAZ
Lastikleri de:iztirirken, yaklazLk 50 
km s{r{zten sonra jant somunlarLnL 
yeniden kontrol edin ve sLkLn; 1.000 
km sonra tekrar kontrol edin. S{r{z 
esnasLnda direksiyonun sarsLlmasL 
veya aracLn titremesi halinde,           
lasti:in balans ayarL bozulmuztur.   
Lastik balansLnL hizalayLn.  Problem 
fuz{lmezse, profesyonel bir atulye 
ile iletizime gefiniz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi   
tavsiye  eder.

ODEEV098030NR
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UYARI
Lastikleri de:iztirme
Lastik arLzasL ya da araf kontrol{n{n 
kaybLndan kaynaklanan bir kazada 
ciddi ya da ul{mc{l yaralanma riskini 
azaltmak 

 AzLnmLz, ezit zekilde azLnmamLz 
ya da hasar gurm{z lastikleri 
de:iztiriniz.  AzLnmLz lastikler fren 
verimlili:i, direksiyon hakimiyeti 
ve fekiz kaybLna neden olabilir.
Az zizirilmiz ya da azLrL zizirilmiz 
lastiklerle aracLnLzL kullanmayLnLz.  
Bu, azLnma ve lastik arLzasLna 
neden olabilir. 
Lastikleri de:iztirirken aynL arafta 
radyal ve fapraz lastikleri asla  
birlikte kullanmayLnLz. Radyal las-
tiklerden fapraz kuzaklL lastiklere 
gefiyorsanLz t{m lastikleri (stepne 
dahil) de:iztirmeniz gerekmektedir.  
En iyisi durt lasti:i aynL anda 
de:iztirmektir.  Bu m{mk{n 
de:ilse ya da gerekmiyorsa, un ya 
da arka lastikleri takLm halinde 
de:iztiriniz. 
Lastikleri ayrL ayrL de:iztirmek 
direksiyon hakimiyetini ciddi bir 
zekilde etkileyecektir. 
 Tavsiye edilenin dLzLnda ebatlara 
sahip lastik ve tekerlek kullanmak 
anormal kullanLm uzelliklerine ve 
zayLf araf kontrol{ne neden olarak 
ciddi bir kaza ile sonuflanabilir.

KIA'nLn teknik uzelliklerini karzLla-
mayan jantlar tam oturmayabilir 
ve arafta hasar ya da anormal 
kullanLm ve zayLf araf kontrol{ne 
neden olabilir.
ABS sistemi, tekerleklerin hLzLnL 
karzLlaztLrarak falLzLr.  Lastik 
boyutu tekerlek devrini etkiler. 
Lastikleri de:iztirirken 4 tekerlek 
de arafla birlikte tedarik edilen 
lastiklerle aynL ebatta olmalLdLr.    
FarklL ebatlarda lastik kullanLmL 
ABS (Kilitlenme Unleyici Fren      
Sistemi) ve ESC'nin (Elektronik 
Stabilite ProgramL) d{zensiz   
falLzmasLna neden olabilir.

K{f{k stepne  de:izimi (e:er 
varsa)

K{f{k stepnenin kullanLm umr{  
normal boyuttaki bir lastikten daha 
kLsadLr.  Lastikte azLnmanLn bazladL:LnL 
gusteren zeritler gurd{:{n{zde, 
lasti:i de:iztiriniz. . K{f{k stepneyi 
de:iztirirken, de:iztirdi:iniz stepnenin 
yeni aracLnLzla birlikte aldL:LnLz  
stepneyle aynL ebat ve tasarLma 
sahip olmasLna ve stepneyi aynL 
tekerle:e takmaya uzen gusteriniz.    
K{f{k stepne normal boyuttaki bir 
lasti:in takLldL:L tekerle:e takLlacak 
zekilde tasarlanmamLztLr, ayrLca 
k{f{k stepne ifin tasarlanan    
tekerlek da normal boyuttaki             
lastiklere uymaz.   
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Tekerleklerin de:iztirilmesi

Tekerlekleri de:iztirirken, yeni 
tekerleklerin faplarLnLn, genizliklerinin 
ve e:iminin orijinal tekerleklerle aynL 
olmasLna dikkat ediniz.

UYARI
Do:ru ebatta olmayan jant, jant ve 
rulman umr{n{, fren ve duruz kabi-
liyetini, yol tutuz karakteristiklerini, 
yerden y{ksekli:i, guvde - lastik 
mesafesini, lastik zinciri bozlu:unu, 
kilometre gustergesi ve mesafe 
sayacL ayarLnL, far ayarLnL ve tampon 
y{ksekli:ini olumsuz yunde etkile-
yebilir.

Lasti:in Fekizi

AzLnmLz, d{zg{n zizirilmemiz lastik-
lerle veya kaygan zeminlerde s{r{z 
yaparken lasti:in yol tutuz perfor-
mansL d{zebilir.    Lastikler azLndL-
:Lnda de:iztirilmelidir. Direksiyon 
hakimiyetini kaybetmemek ifin ya:-
murlu, karlL ve buzlu yollarda aracL-
nLzL yavaz s{r{n{z.

Lastik bakLmL

Lastik hava basLncLnLn uygun sevide 
olmasLnLn yanL sLra, tekerleklerin 
do:ru zekilde hizalanmasL lastiklerin 
daha az azLnmasLna yardLmcL ola-
caktLr.   AracLnLzLn lastikleri d{zensiz 
bir zekilde azLnLyorsa, aracLnLzLn 
tekerlek hizalamasLnL profesyonel 

bir atulyede kontrol ettiriniz. Kia, 
yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.

AracLnLza yeni lastik taktLrdL:LnLzda, 
balans ayarlarLnLn yapLldL:Lndan 
emin olunuz.  Bu, aracLnLzL daha 
rahat kullanmanLzL ve lastiklerin 
umr{n{n uzamasLnL sa:layacaktLr.   
AyrLca, tekerlekten ayrLlan lastiklerde 
mutlaka balans yapLlmasL gerekir.

Lasti:in yanak kLsmLndaki izaretler

Bu bilgiler, lasti:in genel uzelliklerini 
tanLmlar ve afLklar. Lasti:in yanak 
kLsmLndaki etikette ayrLca g{venlik 
standartlarLna uygun olarak verilen 
bir lastik tanLtLm numarasL (TIN) 
vardLr.  

TIN numarasL aracLnLzLn lastiklerini 
de:iztirirken aynL uzellikteki           
lastikleri istemek ifin kullanLlabilir. 

ODEEV098031NR
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1. [retici firmanLn veya markanLn 
adL

[retici firmanLn veya MarkanLn adL 
gusterilir.

2. Lastik Tekerlek ebadL bilgileri

Lasti:in yanak kLsmLnda lastik ebadL 
bilgileri yer almaktadLr.   AracLnLzLn 
lastiklerini de:iztirirken bu bilgilere 
ihtiyacLnLz olacaktLr. Aza:Lda tekerlek 
ebadLnda yer alan harflerin ve 
rakamlarLn ne anlama geldi:i          
afLklanmaktadLr. 

Urnek lastik tekerlek ebadL bilgileri

(Bu numaralar sadece urnek olmasL 
amacLyla verilmiztir; sizin lasti:inizin 
boyutlarL hakkLndaki bilgiler aracLnLza 
ba:lL olarak de:izir.) 

205/55R16 or 205/60R16 108T

205 -  Milimetre cinsinden lastik 
genizli:i.

55 ya da 60 - En boy oranL. Lastik 
kesitinin y{ksekli:inin y{zde cinsin-
den enine oranL.

R Lastik yapL kodu (Radyal).

16 - Knf cinsinden jant fapL.

108 - Y{k Endeksi, lasti:in          
tazLyabilece:i azami y{k{ gusteren 
rakamsal kod. 

T - HLz SLnLfL Sembol{. Daha fazla 
bilgi ifin bu bul{mde yer alan hLzL 
sLnLfL tablosuna bakLnLz.

Tekerlek ebadL bilgileri
Tekerlekler {zerinde de, tekerlekleri 
de:iztirirken ihtiyaf duyaca:LnLz 
unemli bilgiler yer almaktadLr.         
Aza:Lda tekerlek ebadLnda yer alan 
harflerin ve rakamlarLn ne anlama 
geldi:i afLklanmaktadLr.
Urnek tekerlek ebadL bilgileri: 6.5J X 
16
6.5 - Knf cinsinden jant genizli:i.
J - Jant kontur tasarLmL.
16 - Knf cinsinden jant fapL.

Lastik hLz sLnLfL
Aza:Ldaki tabloda binek araflar ifin 
kullanLlmakta olan hLz sLnLflarL       
gusterilmektedir.  HLz sLnLfL sembol{, 
lasti:in yanak kLsmLnda bulunan   
lastik ebadL bilgileri ifinde yer 
almaktadLr.  Bu sembol, lastik ifin 
belirlenmiz olan azami g{venli hLz 
sLnLrLnL gustermektedir. 

Hız Sınıfı 
SembolV

Azami Hız

S 180 km/s (112 mil/s)

T 190 km/s (118 mil/s)

H 210 km/s (130 mil/s)

V 240 km/s (149 mil/s)

W 270 km/s (168 mil/s)

Y 300 km/s (186 mil/s)
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3. Lastik umr{ kontrol{ (TIN: Lastik 
TanLmlama NumarasL)  

 6 yLldan daha eski lastikler, {retim 
tarihine dayanarak, (stepne dahil) 
yenileriyle de:iztirilmelidir.  Lasti:in 
{retim tarihini lasti:in yanak        
kLsmLnda (muhtemelen sadece if 
tarafLnda), DOT izaretinin oldu:u 
yerde bulabilirsiniz.  DOT kodu 
rakamlardan ve Kngilizce harflerden 
oluzan bir seri numarasLdLr.  DOT 
numarasLnLn son durt rakamL lasti:in 
{retim tarihini izaret eder.

DOT : XXXX XXXX OOOO

DOT numarasLnLn bazlangLf kLsmL 
fabrika {retim kodunu, lastik ebadLnL 
ve diz tipini; son durt rakam ise las-
ti:in {retim haftasLnL ve yLlLnL guste-
rir. 

Urne:in:

DOT XXXX XXXX 1616, lasti:in 2016 
yLlLnLn 16. haftasLnda {retildi:ini 
gusterir.

 

UYARI
Lasti:in yazL
 Lastik umr{ Lastik umr{ kullanLl-
masalar dahi zaman iferisinde bozu-
lur.Lastikler kullanLlmasa dahi zaman 
iferisinde bozulur. Lastik y{zeyinin 
azLnmasLndan ba:LmsLz olarak, las-
tiklerin normal zartlar altLnda altL (6) 
yLlda bir de:iztirilmesi unerilir.  SLcak 
iklimden kaynaklanan LsL ya da sLk-
lLkla azLrL y{kleme durumu eskime 
s{recini hLzlandLrabilir. Bu uyarLnLn 
dikkate alLnmamasL ani lastik patla-
masLyla sonuflanabilir ve bu durum 
da kontrol kaybL ve ciddi yaralanma 
ya da ul{me sebebiyet verecek bir 
kazaya neden olabilir.

4. Lastik katmanL yapLsL ve          
materyali

Lastikte lastik kaplL kumaztan oluzan 
kaf katman oldu:u belirtilmiztir. 
[reticiler felik, naylon, polyester ve 
di:er maddeleri iferen lastik           
malzemelerini gustermek zorundadLr.  
"R" harfi radyal tip, "D" harfi fapraz 
veya fapraz kuzaklL tip, "B" harfi ise 
fapraz kuzaklL tip lastik anlamLna 
gelir.



BakLm

548

Lastikler Ve tekerlekler

5. Kzin verilen azami lastik hava 
basLncL

Bu de:er, lasti:e uygulanabilecek 
azami basLnf miktarLnL ifade eder.  
Kzin verilen azami lastik hava         
basLncLnL azmayLnLz. "Lastik uzellikleri ve 
basLnf etiketi" sayfa: 9-17 bul{m{ne 
bakLn.

6. Azami y{k kapasitesi

Bu de:er, lasti:in kaldLrabilece:i 
azami y{k sLnLrLnL kilogram ve pound 
cinsinden ifade eder. AracLnLzLn     
lastiklerini de:iztirirken, aynL miktarda 
y{k tazLma kapasitesine sahip        
lastikler kullanmaya uzen gusteriniz.   

7. Lastik kalitesi sLnLfL 

Kalite dereceleri lastikte omuz ve 
maksimum yan genizlik arasLndaki 
yan duvarda bulunabilir. 

Urne:in:

TREADWEAR 200

FEKKy AA

SICAKLIK A

Lastik azLnmasL
Lastik azLnmasL de:eri, devlet    
tarafLndan belirlenen belirli test 
alanlarLnda kontroll{ kozullar altLnda 
test edilen lasti:in azLnma hLzLnL 
gusteren karzLlaztLrma de:eridir.   
Urne:in, puanL 150 olan bir lastik, 
puanL 100 olan bir lasti:e gure aynL 
test alanLnda bir bufuk kat daha iyi 
azLnma performansL sergileyecektir. 
 Lastiklerin ilgili performansL gerfek 
kullanLm kozullarLna dayanLr, ancak 
s{r{z alLzkanlLklarL, servis                
uygulamalarLndaki fezitlilikler ve yol     
uzellikleri ve iklimdeki farklLlLklar 
nedeniyle bu normdan unemli 
zekilde ayrLlabilir.
Bu de:erler, binek araf lastiklerinin 
yanaklarLna basLlmLztLr. AraflarLnLzda 
standart ya da opsiyonel olarak   
kullanLlan lastiklerin de:erleri farklLlLk 
gusterebilir.

Yol tutuz - AA, A, B ve C
Yol tutuz sLnLflarL y{ksekten d{z{:e 
do:ru AA, A, B ve C'dir. Bu sLnLflar 
lastiklerin devlet tarafLndan belirlenen 
belirli test alanlarLnda, kontroll{ 
kozullar altLnda ve Lslak asfalt ya da 
beton zeminde durma kabiliyetlerini 
gusterir.  C sLnLfL bir lastik A           
sLnLfLndan daha d{z{k yol tutuz   
performansLna sahip olabilir.
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SLcaklLk - A, B ve C
SLcaklLk sLnLflarL A (en y{ksek), B ve 
C'dir. Bu sLnLflar belirli laboratuarlarda, 
kontroll{ kozullar altLnda test             
tekerleklerinde test edilen lastiklerin 
LsL oluzumuna karzL gusterdi:i 
direnci ve LsL yayma uzelliklerini gus-
terir.
Y{ksek sLcaklL:Ln yayLlmamasL lasti:i 
oluzturan maddelerin uzelliklerini  
kaybetmelerine ve lastik umr{n{n 
kLsalmasLna; azLrL y{ksek sLcaklLk ise 
lastiklerde aniden sorunlar fLkmasLna 
neden olacaktLr. BazarLsLz: A ve B   
sLnLflarL, laboratuardaki test tekerle:inde 
ilgili kanun tarafLndan gerekli kLlLnan 
de:ere gure daha y{ksek performans 
seviyelerini gustermektedir.

UYARI
 Bu lastikler ifin belirlenen yol tutuz 
sLnLfL, d{z s{r{zte gerfekleztirilen 
tutunma testleri ile belirlenmiztir ve 
hLzlanma, viraj alma, suda kayma 
veya azami fekiz uzellikleri               
de:erlendirilmemiztir.

UYARI
Lastik sLcaklL:L
Lastik {zerinde bulunan sLcaklLk sLnLfL, 
do:ru basLnfla zizirilmiz ve azLrL y{klen-
memiz lastikler ifin geferlidir. AzLrL hLz, 
d{z{k lastik hava basLncL ya da azLrL y{k-
leme LsL oluzumuna yol afarak lastiklerin 
sorun fLkartmasLna neden olabilir.  Bu, 
direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine 

ve ciddi kazalara ya da hayati riskle   
karzLlazmanLza sebebiyet verebilir.

D{z{k seri lastikler (e:er varsa)

D{z{k seri lastikler Serisi 50den 
d{z{k olan d{z{k seri lastikler spor 
gur{n{m ifin kullanLlLr.

 D{z{k seri lastikler hakimiyet ve 
fren ifin optimize edildiklerinden 
s{r{z sLrasLnda fok rahat olmayabilir 
ve normal lastiklere gure daha fazla 
g{r{lt{ fLkartLrlar. 

KKAZ
D{z{k seri lasti:in yana:L normalden 
daha kLsa oldu:undan, d{z{k seri 
lasti:in lastik ve jantLnLn zarar gurmesi 
daha kolaydLr. Bu y{zden aza:Ldaki 
talimatlara uyunuz.

Kut{ bir yolda veya arazide s{rerken, 
lastikler hasar gurebilece:inden  
dikkatli  s{r{n. S{r{z sonrasL lastikleri 
ve jantlarL kontrol ediniz. 
Bir fukur, hLz t{mse:i, rugar kapa:L 
veya kenar tazL {zerinden geferken 
lastik ve tekerleklerin zarar         
gurmemesi ifin yavazlayLnLz.  
Lastik darbe almLzsa durumunu 
inceleyip profesyonel bir atulye ile 
iletizime gefiniz.   Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder.
Lastik hasarLnL unlemek ifin her 
3.000 km de lastik durumunu ve 
basLncLnL guzlemleyin.
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KKAZ
Lastik hasarLnL guzle belirlemek 
kolay de:ildir.  Fakat en ufak bir 
hasar belirtisinde, guzleriniz ile 
guremeseniz bile, lastikleri          
kontrol ettirin ve de:iztirin f{nk{ 
lastikten hava sLzmasLna sebep 
olabilir.     
Lastik kut{ yol kozullarLnda,     
arazide, fukurda, rugar kapa:Lnda 
veya bord{rde s{r{z sebebiyle hasar 
gurm{zse garanti kapsamLnda 
de:ildir.  
Lastik bilgilerini lastik yana:Lnda 
bulabilirsiniz.  

Sigortalar

Kanat tipi

Kartuz tipi

Foklu sigorta

BFT

* Sol taraf Normal Sa: taraf: 
YanmLz

ODEEV098032NR

ODEEV098077NR

ODEEV098078NR
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AracLn elektrik sistemi sigortalar 
aracLlL:Lyla azLrL y{klenmelere karzL 
korunur.

Arafta iki (veya 3) sigorta paneli yer 
almaktadLr. Bunlardan biri s{r{c{ 
tarafLnda alt yan panelde, di:eri ise 
motor bulmesinde ak{n{n              
yakLnLnda bulunur.

AracLnLzLn lambalarL, aksesuarlarL ya 
da kontrolleri falLzmazsa, ilgili         
sigortalarL kontrol ediniz. Sigortalardan 
biri yandL:Lnda, sigorta ifinde             
bulunan metal ba:lantL eriyecektir.

Elektrik sistemi falLzmLyorsa, unce 
s{r{c{ tarafLndaki sigorta panelini 
kontrol ediniz.

YanmLz bir sigortayL de:iztirmeden 
unce negatif ak{ kablosunu        
suk{n{z.

PatlamLz sigortanLn yerine daima 
aynL ampere sahip bir sigorta     
takLnLz.

Yeni taktL:LnLz sigorta da yanarsa, 
bu elektrik sisteminde bir sorun 
oldu:unu gusterir. SigortasL atan 
devreyi kullanmayLnLz ve hemen 
profesyonel bir atulye ile iletizime 
gefiniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/ 
servisini aramanLzL tavsiye  eder.

[f tip sigorta kullanLlmLztLr: d{z{k 
amperaj ifin kanat tipi, y{ksek 
amperaj ifin ise kartuz tipi ve foklu 
sigorta.

UYARI
SigortalarLn de:iztirilmesi

PatlamLz olan sigorta yerine 
sadece aynL amperdeki bir sigorta 
takLnLz.
Daha y{ksek amperli sigorta     
kullanLlmasL bir hasara ve muhte-
melen bir yangLna neden olabilir.
 Sigorta yerine gefici olarak bile 
olsa kesinlikle tel parfasL           
kullanmayLnLz. Aksi takdirde, 
elektrik sisteminde b{y{k bir 
hasara ve muhtemelen bir       
yangLna neden olabilirsiniz.
Arafta iste:e ba:lL de:iziklik   
yapmayLnLz veya elektrik kablosu 
eklemeyiniz.

KKAZ
SigortalarL sukmek ifin kesinlikle 
tornavida ya da benzer metal aletler 
kullanmayLnLz. Bunlar kLsa devreye 
ve sistemin hasar gurmesine neden 
olabilir.

DUYURU
SigortayL de:iztirirken, konta:L ve 
b{t{n elektrikli cihazlarL "KAPATIN", 
sonra ak{n{n (-) kutbunu fLkarLn.
G{ncel sigorta/rule paneli etiketi 
mevcut olandan farklL olabilir.



BakLm

588

Sigortalar

KKAZ
PatlamLz sigorta veya ruleyi yenisi 
ile de:iztirirken yeni sigorta veya 
rulenin klipslere sLkLca uydu:undan 
emin olunuz. Sigorta veya rulenin 
tam olarak ba:lanmamasL araf 
kablolama ve elektrik sistemlerinin 
hasar gurmesine ve muhtemel bir 
yangLna sebep olabilir.
CLvata ve somunlar ile ba:lanmLz 
olan sigortalarL, ruleleri ve termi-
nalleri fLkartmayLnLz. Sigortalar, 
ruleler ve terminaller tam olarak 
ba:lanmayabilir ve bu durum, 
yangLna sebep olabilir. CLvatalar ve 
somunlar ile ba:lanmLz sigortalar, 
ruleler ve terminaller yanarsa 
profesyonel bir atulye ile iletizime 
gefiniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini aramanLzL tavsiye  eder.
Sigorta/rule terminallerine sigorta 
ve ruleler haricinde tornavida veya 
tel gibi di:er cisimler koymayLnLz. 
Temas arLzasL ve sistem arLzasLna 
sebep olabilir.
Orijinal olarak yalnLzca sigorta ve 
ruleler ifin tasarlanmLz olan uca, 
tornavida veya piyasadaki kablolarL 
sokmayLnLz. Kontak hatasLna ba:lL 
olarak araf ifindeki elektrik       
sistemi ve kablolar zarar gurebilir 
veya yanabilir.
Kabloyu do:rudan arka lambaya 
ba:larsanLz veya kapasitenin  
{zerinde bir ampul takarsanLz, if 
ba:lantL blo:u yanabilir.

KKAZ
Ak{ kapa:LnLnL g{venli bir zekilde 
kapalL oldu:undan emin olmak ifin 
gursel olarak kontrol edin. E:er ak{ 
kapa:L g{venli bir zekilde kapalL 
de:ilse, sistem nem alabilir ve   
elektrikli parfalar zarar gurebilir.

DUYURU
EkipmanL yenilemek ifin rastgele 
kablolama yapLlmasL yasaktLr
Rastgele kablolama yapLlmasL,       
aracLn performansLnLn bozulmasL 
nedeniyle tehlikeye sebep olabilir.
Uzellikle AVN, hLrsLz alarm sistemi, 
uzaktan motor kontrol{, araf      
telefonu veya radyo yenilenirken 
rastgele kablolar kullanLlmasL araca 
zarar verebilir veya yangLna sebep 
olabilir.
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DUYURU
Yeniden YapLlandLrma
AracL hifbir zekilde yeniden yapLlan-
dLrmayL denemeyin. Bu yasadLzLdLr ve 
aracLn performansLnL, dayanLklLlL:LnL ve 
g{venilirli:ini etkileyebilir. AyrLca, 
yeniden yapLlandLrmadan kaynaklanan 
problemler garanti kapsamLna alLnmaz.
Onaylanmayan elektrikli cihazlarla 
(lamba, kara kutu, elektrikli ekipman, 
tezhis cihazL, iletizim cihazL vs.)     
aracLn yenilenmesinden kaynaklana-
bilecek g{venlik problemlerine karzL 
dikkatli olun. Bu, aracLn arLzalanmasLna, 
kablolama hasarLna, konektur      
hasarLna, ak{ zarjLnLn bozalmasLna 
veya yangLna sebep olabilir.

DUYURU
Cam renklendirme unlemi
Pencereleri koyulaztLrmak (uzellikle 
metalik film) iletizim bozukluklarLna 
veya radyo sinyallerinin zayLf alLnmasLna 
ve araf ifinde azLrL aydLnlatmaya 
neden olur ve otomatik aydLnlatma 
sisteminin bozulmasLna yol afabilir. 
KullanLlan fuzelti elektrikli ve          
elektronik cihazlara da akarak 
d{zensizliklere ve arLzalara neden 
olabilir.

Kf paneldeki sigortalarLn                  
de:iztirilmesi
1. Konta:L ve t{m d{:meleri kapatLnLz.
2. Sigorta paneli kapa:LnL afLnLz.

3. YandL:Lndan z{phelendi:iniz sigor-
tayL fekerek fLkartLnLz. Motor bul-
mesindeki ana sigorta kutusunda 
bulunan sigorta mazasLnL kullanLnLz.

4. Sukt{:{n{z sigortayL kontrol       
ediniz; yanmLzsa de:iztiriniz.
Yedek sigortalar, if sigorta        
panelinde (veya motor bulmesindeki 
sigorta panelinde) yer alLr.

5. AynL ampere sahip yeni bir sigorta 
takLnLz, sigortanLn yuvasLna tam 
olarak oturdu:undan emin olunuz.

OCDW079021
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Tam olarak oturmuyorsa profesyonel 
bir atulyeye danLzLnLz. Kia, yetkili bir 
Kia bayisi/servisini aramanLzL tavsiye  
eder.

Yedek sigorta kalmamLzsa, kullanLlmasL 
zorunlu olmayan bir sisteme       
(fakmak gibi) ait aynL ampere sahip 
bir sigortayL kullanLnLz.

Farlar veya arka lambalar, stop   
lambalarL, aydLnlatma lambasL, g{nd{z 
s{r{z lambalarL (DRL) falLzmLyorsa 
ve sigortalarda bir sorun yoksa,  
profesyonel bir atulyeye danLzLnLz. 
Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
aramanLzL tavsiye  eder.

Motor bulmesindeki sigortalarLn 
de:iztirilmesi
1. Konta:L ve t{m d{:meleri kapatLnLz.
2. [zerine bastLrarak ve fekerek 

sigorta kutusu kapa:LnL suk{n{z.

BacaklL tip sigorta ba:lantLsL      
fLktL:Lnda, motor bul{m{ sigorta 
kLsmLnda bulunan sigortalarLn 
de:iztirilmesi ifin tasarlanmLz klipsi 
kullanarak fLkarLnLz. FLkardLktan 
sonra, aynL kalitedeki di:er      
sigortayL g{venli zekilde takLnLz.

3. Sukt{:{n{z sigortayL kontrol   
ediniz; yanmLzsa de:iztiriniz. 
SigortayL sukmek veya takmak 
ifin, motor bulmesindeki sigorta 
panelinde bulunan sigorta fekicisini 
kullanLnLz.

4. AynL ampere sahip yeni bir sigorta 
takLnLz, sigortanLn yuvasLna tam 
olarak oturdu:undan emin olunuz. 
Tam olarak oturmuyorsa          
profesyonel bir atulyeye danLzLnLz. 
Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
aramanLzL tavsiye  eder.

KKAZ
Motor bulmesindeki sigorta panelini 
kontrol ettikten sonra, sigorta paneli 
kapa:LnL klik sesini duyacak zekilde 
takLnLz.
Sigorta kutusunun kapa:LnL takma-
dL:LnLz takdirde, sigorta kutusuna su 
sLzabilir ve elektrik arLzalarL oluzabilir.

OCDW079023
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Foklu sigorta

Foklu sigorta yanmLzsa, sigortanLn 
aza:Lda belirtilen zekilde de:iztiril-
mesi gerekir:
1. Ak{ eksi kablosunu fLkarLnLz.
2. YukarLdaki resimde gusterilen 

somunlarL suk{n{z.
3. SigortanLn yerine aynL ampere 

sahip yeni bir sigorta takLnLz.
4. ParfalarL sukme esnasLnda           

izledi:inizi sLranLn tersini takip 
ederek takLnLz.

DUYURU
Foklu sigorta yanarsa, profesyonel 
bir atulyeye danLzLnLz. Kia, yetkili bir 
Kia bayisi/servisini aramanLzL tavsiye  
eder.

Ana sigorta

Ana sigorta atmLzsa, sigortanLn aza:Lda 
belirtilen zekilde de:iztirilmesi gerekir:
1. Motoru durdurunuz.
2. Ak{ eksi kablosunu fLkarLnLz.
3. YukarLdaki resimde gusterilen 

somunlarL suk{n{z.
4. SigortanLn yerine aynL ampere 

sahip yeni bir sigorta takLnLz.
5. ParfalarL sukme esnasLnda         

izledi:inizi sLranLn tersini takip 
ederek takLnLz.

Motor bulmesindeki sigorta ve iferideki 
sigorta yanmamLzsa bile, elektrik 
sistemi falLzmLyorsa, ana sigorta 
yanmLz olabilir. Ana sigorta, di:er 
parfalar ve sistemle ba:lantLlLdLr. 
Profesyonel bir atulye ile temasa 
gefiniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/ 
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.

OCDW079024 OCDW079025
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Ak{ sigortasL

DUYURU
Foklu sigorta yanarsa, profesyonel 
bir atulyeye danLzLnLz. Kia, yetkili bir 
Kia bayisi/servisini aramanLzL tavsiye  
eder.

KKAZ
G{venli kapama ifin ak{ kapa:LnL 
guzle kontrol ediniz. Ak{ kapa:L 
g{venli olarak kapatLlmazsa, sisteme 
nem sLzLntLsL nedeniyle elektrik       
sistemi zarar gurebilir.

Sigorta/rule paneli uzellikleri

S{r{c{ tarafL paneli

Motor bulmesi sigorta paneli

Motor bul{m{ sigorta paneli               
(Ak{ terminal kapa:L)

OCDW079026
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Sigorta/rule paneli kapaklarLnLn 
ifinde, sigorta/rule adlarLnL ve 
amperlerini gusteren sigorta/rule 
etiketi bulunur.

DUYURU
Bu elkitabLndaki t{m sigorta paneli 
tanLmlarL aracLnLza uymayabilir. 
TanLmlar, bu elkitabLnLn basLldL:L 
tarih ifin geferlidir. AracLnLzdaki 
sigorta panelini kontrol ederken, 
sigorta paneli etiketine bakLnLz.
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S{r{c{ tarafL paneli

Gusterge paneli (S{r{ tarafL sigorta paneli)

OCDW079031

Sigorta adı Sembol
Sigorta 
Deweri

Korunan Devre

HAFIZA 1 10 A
S{r{c{ IMS (Entegre HafLza Sistemi) Mod{l{, Klima Kontrol 
Mod{l{, Elektrikli Bagaj Kapa:L Mod{l{

MOD[L 1 10 A

Aktif Hava Kapa:L [nitesi,Veri Ba:lantL Konektur{, Gusterge 
Paneli, Flazur D{:mesi, ICM (Entegre Devre Mod{l{), Rule 
Kutusu (DLz Ayna Katlama/Afma Rulesi), Otomatik IzLk ve Foto 
Sensur{, S{r{c{/Yolcu AkLllL Anahtar DLz KapL Kolu

BAGAJ KAPA9I 10 A Bagaj Kapa:L Rulesi

POWER WIN-
DOW RH

25 A
Elektrikli Cam Sa: Kol Rulesi,S{r{c{/Yolcu Emniyetli Elektrikli 
Cam Mod{l{, S{r{c{/Yolcu Emniyetli Elektrikli Cam Mod{l{, 
Arka Emniyetli Elektrikli Cam Mod{l{ Sa: Taraf

POWER WIN-
DOW LH

25 A
Elektrikli Cam Sol Kol Rulesi, S{r{c{/Yolcu Emniyetli Elektrikli 
Cam Mod{l{, Arka Emniyetli Elektrikli Cam Mod{l{ Sol taraf

S{r{c{ TarafL 
Elektrikli Koltuk

25 A
S{r{c{ IMS (Entegre HafLza Sistemi) Mod{l{, S{r{c{ Kol-
tu:u Manuel D{:mesi

MEMORY
1

MODULE
1

RH

LH

DRV
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MOD[L 4 7,5 A

AkLllL Park YardLmL Kontrol Mod{l{,Un Panel D{:mesi, yerit 
Koruma YardLm-HattL Birimi, IBU (Entegre Guvde Kontrol 
Birimi), Kur Nokta FarpLzma UyarL Birimi Sol Taraf / Sa: 
Taraf, Elektrikli Park Freni D{:mesi, Dozaj Kontrol{ 
Mod{l{, Aktif Hava Kapa:L, Un FarpLzma Engelleme       
YardLmL Birimi

E-CALL 10 A MTS (Mozen Telematik Sistemi) E-Call Mod{l{

Arka Koltuk IsL-
tLcLsL

20 A Arka Koltuk IsLtLcLsL Kontrol Mod{l{

ISITMALI AYNA 10 A
S{r{c{/Yolcu TarafL Elektrikli DLz Ayna, Klima Kontrol 
M{d{l{, ECM (Motor Kontrol Mod{l{)/ PCM (G{f Aktarma 
Kontrol Mod{l{)

Un Koltuk IsLtL-
cLsL

20 A
Un Koltuk IsLtLcL Kontrol Mod{l{, Un HavalandLrma Kontrol 
Mod{l{

AMP 25 A
[DC (Do:ru AkLm)-[DC (Do:ru AkLm Konvertur{), (AMP 
(Amplifikatur)), AMP (Amplifikatur)

MULTKMEDYA 15 A
[DC (Do:ru AkLm)-[DC (Do:ru AkLm) Konvertur{, (Ses/
AMP (Amplifikatur)), Ses / Video ve Navigasyon Ana        
[nitesi

MOD[L 5 10 A

Arka Koltuk IsLtLcLsL Kontrol Mod{l{, MTS (Mozen Telema-
tik Sistemi) E-Call Mod{l{, Elektro Kromik Ayna, Ses / 
Video ve Navigasyon Ana [nitesi, Otomatik yanzLman Kolu 
AydLnlatmasL, Klima Kontrol Mod{l{,[DC (Do:ru AkLm)-[DC 
(Do:ru AkLm Konvertur{,(Ses/AMP (Amplifikatur)), Un 
Koltuk IsLtLcLsL Kontrol Mod{l{/Un Koltuk HavalandLrma 
Kontrol Mod{l{, S{r{c{ IMS (Entegre HafLza Sistemi) 
Mod{l{, Un Far Sol kol tarafL/Sa: kol tarafL,

ARKA SKLECEK 15 A
Arka Silecek Motoru, ICM (Entegre Devre Mod{l{), Rule 
Kutusu (Arka Silecek Rulesi)

KAPI KKLKDK 20 A KapL Kilitleme/Afma Rulesi

IBU 1 15 A IBU (Entegre Guvde Kontrol Birimi)

FREN D[9MESK 10 A
IBU (Entegre Guvde Kontrol Birimi), Stop LambasL         
D{:mesi

S{r{c{ TarafL 
Elektrikli Koltuk

10 A
Un Koltuk IsLtLcL Kontrol Mod{l{, Un HavalandLrma Kontrol 
Mod{l{

IG 1 25 A
Motor Bulmesi yarj Distrib{tur (Sigorta - ECU5/SENSOR4/
ABS3/TCU2)

SKLECEK 10 A

Motor Bulmesi yarj Distrib{tur (Un Silecek (Yavaz) Rulesi), 
Un Silecek Motoru, IBU (Entegre Guvde Kontrol Birimi), 
ECM (Motor Kontrol Mod{l{)PCM (G{f train Kontrol 
Mod{l{)

Sigorta adı Sembol
Sigorta 
Deweri

Korunan Devre

MODULE
4

E-CALL

REAR

FRT

AMP

MULTI
MEDIA

MODULE
1

IBU
1

BRAKE
SWITCH

PASS

IG1

LO/HI
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KLKMA 1 7,5 A
Motor Bulmesi yarj Distrib{tur (SO9UTMA FANI 3 Rulesi, 
PTC ISITICI 2 Rulesi,FAC Rulesi, PTC ISITICI 1 Rulesi,         
PTC ISITICI 3 Rulesi), Klima Kontrol Mod{l{

HAVA YASTI9I 2 
:

10 A SRS (YardLmcL G{venlik Sistemi) Kontrol Mod{l{

SKLECEK SUYU 15 A Fok Kzlevli D{:me

MDPS 7,5 A MDPS (Elektrik Motorlu Direksiyon) [nitesi

MOD[L 7 7,5 A

Arka Koltuk IsLtLcLsL Kontrol Mod{l{, Un Koltuk IsLtLcLsL 
Kontrol Mod{l{, Un Koltuk HavalandLrma Kontrol Mod{l{, 
Meme IsLtLcLsL, Motor Bulmesi yarj Distrib{tur (UZUN UN 
FAR Rulesi, DCU (Doz Kontrol Birimi), So:utma FanL 
Motoru

AFILIR TAVAN 2 20 A Panoramik afLlLr tavan motoru

AFILIR TAVAN 1 20 A Panoramik afLlLr tavan motoru

GUSTERGE 
PANELK

GUSTERGE 
PANELK

7,5 A Gusterge Paneli

MOD[L 3 7,5 A Sport Modu D{:mesi, Stop LambasL D{:mesi

MARy 7,5 A

ICM (Entegre Devre Mod{l{), Rule Kutusu (HLrsLz AlarmL 
Rulesi), yanzLman AralL:L AnahtarL, Motor Bulmesi yarj 
Distrib{tur (PDM 3 (IG1) Rulesi), IBU (Entegre Guvde  
Kontrol Birimi), PCM (G{f train Kontrol Mod{l{)

IBU 2 7,5 A IBU (Entegre Guvde Kontrol Birimi)

AIR BAG INDI-
CATOR

7,5 A Gusterge Paneli, Durtl{ Flazur D{:mesi

MOD[L 6 7,5 A IBU (Entegre Guvde Kontrol Birimi)

MOD[L 2 10 A

Ses / Video ve Navigasyon Ana [nitesi, [DC (Do:ru AkLm)-
[DC (Do:ru AkLm) Konvertur{, (Ses/AMP (Amplifikatur)), 
IBU (Entegre Guvde Kontrol Birimi), MTS (Mozen Telema-
tik Sistemi) E-Call Mod{l{, Kablosuz yarj CihazL, Motor 
Dairesi yarj Distrib{tur{ (G[F FIKIy Rulesi), AMP (Amplifi-
katur), Elektrikli Dikiz Yan AynasL D{:mesi

HAVA YASTI9I 1 
:

15 A SRS (YardLmcL G{venlik Sistemi) Kontrol Mod{l{

KLKMA 2 10 A
Motor Dairesi yarj Distrib{tur{ (FAN Rulesi), Klima Kontrol 
Mod{l{, Fan Resistur{, Fan Motoru, ECM (Motor Kontrol 
Mod{l{)/PCM (G{f train Kontrol Mod{l{)

Sigorta adı Sembol
Sigorta 
Deweri

Korunan Devre

A/C
1

2

1

MODULE
7

2

1

MODULE
3

IBU
2

IND

MODULE
6

MODULE
2

1

A/C
2
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Motor bulmesi sigorta paneli

LDC (B+) 15 A
Ses / Video ve Navigasyon Ana [nitesi, Gusterge Paneli, 
Klima Kontrol Mod{l{, [DC (Do:ru AkLm)-[DC (Do:ru AkLm) 
Konvertur{, (Ses/AMP (Amplifikatur))

G[F FIKIyI 20 A Un G{f FLkLz, Sol taraflL g{f fLkLzL

Sigorta adı Sembol
Sigorta 
Deweri

Korunan Devre

LDC
(B+)

POWER
OUTLET

OCDW079032
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Motor bul{m{ sigorta paneli (Ak{ terminal kapa:L)

Motor bulmesi sigorta paneli

OCDW079033

Sigorta adı Sembol
Sigorta 
Deweri

Korunan Devre

ALTERNATOR ALT
150(180/
200) A

Sigorta : HIRSIZ ALARMI, UZUN UN FAR, ABS1, ABS2, 
DCU1, ELEKTRKKLK BAGAJ KAPA9I MOD[L[, G[F FIKIyI1, 
Alternatur

MDPS 1 80 A MDPS (Elektrik Motorlu Direksiyon) [nitesi

AK[ 5 60 A
Sigorta : SO9UTMA FANI1, ARKA ISITICI, PTC ISITICI2, PTC 
ISITICI3, YAKIT ISITICI, Motor Kontrol Rulesi

AK[ 2 60 A Gusterge Paneli yarj Distrib{tur{

AK[ 3 60 A Gusterge Paneli yarj Distrib{tur{

AK[ 4 50 A

Gusterge Paneli yarj Distrib{tur{ (Sigorta. BAGAJ KAPA9I, 
ELEKTRKKLK CAM RH, ELEKTRKKLK CAM LH, ELEKTRKKLK 
S[R[C[ KOLTU9U, UN KOLTUK ISITICI, YOLCU KOLTU9U 
ISITICISI, AFILIR TAVAN2, AFILIR TAVAN1)

1

5

2

3

4
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SO9UTUCU FAN 
1

60(50) A SO9UTUCU FAN 2 Rulesi, SO9UTUCU FAN 1 Rulesi

ARKA ISITMA 40 A ARKA ISITMALI Rule

FAN 40 A FAN Rulesi

IG1 40 A Kontak D{:mesi, PDM 3 (IG1) Rulesi, PDM 2 (ACC) Rulesi

IG2 40 A Kontak D{:mesi, BAyLATMA Rulesi, PDM 4 (IG2) Rulesi

KIZDIRMA 80 A KLzdLrma [nitesi

PTC ISITICI 1 50 A PTC ISITICI 1 Rulesi

PTC ISITICI 2 50 A PTC ISITICI 2 Rulesi

PTC ISITICI 3 50 A PTC ISITICI 3 Rulesi

YAKIT ISITICISI 30 A YAKIT ISITMA Rulesi

G[F FIKIyI 3 20 A Arka G{f FLkLzL

G[F FIKIyI 2 20 A Un G{f FLkLz, Sa: taraflL g{f fLkLzL

DCU 2 20 A Dozaj Kontrol{ Mod{l{

TCU 1 15 A TCM (yanzLman Kontrol Mod{l{)

VAKUM       
POMPASI

20 A Vakum PompasL

YAKIT POMPASI 20 A YAKIT POMPASI Rulesi

SO9UTUCU FAN 
2

40 A SO9UTUCU FAN 3 Rulesi, SO9UTUCU FAN 2 Rulesi

AK[ 1 40 A
Gusterge Paneli yarj Distrib{tur{ (UZUN DUNEM BAGAJ 
MANDALI RULESK, Sigorta: MOD[L1, ARKA KOLTUK ISITICISI, 
KAPI KKLKDK, IBU1, FREN D[9MESK, HAVA YASTI9I2)

DCT 1 40 A TCM (yanzLman Kontrol Mod{l{)

DCT 2 40 A TCM (yanzLman Kontrol Mod{l{)

HIRSIZ ALARMI 10 A HLrsLz Alarm Rulesi

UZUN UN FAR 10 A UZUN UN FAR Rulesi

ABS 1 40 A ESC (Elektronik Stabilite Kontrol{) Kontrol Mod{l{

ABS 2 30 A ESC (Elektronik Stabilite Kontrol{) Kontrol Mod{l{

DCU 1 40 A DCU (Doz Kontrol Birimi) Rulesi

Sigorta adı Sembol
Sigorta 
Deweri

Korunan Devre

1

IG1

IG2

PTC
HEATER
1

PTC
HEATER
2

PTC
HEATER
3

POWER
OUTLET

3

POWER
OUTLET

2

DCU
2

T1

VACUUM
PUMP

FUEL
PUMP

2

1

DCT
1

DCT
2

1

1

2

DCU
1
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Elektrikli Bagaj 
Kapa:L Mod{l{

30 A Elektrikli Bagaj Kapa:L Mod{l{

G[F FIKIyI 1 40 A G[F FIKIy Rulesi

DCU 4 20 A Dozaj Kontrol{ Mod{l{

DCU 3 15 A Dozaj Kontrol{ Mod{l{

SENSUR 2 10 A

[Kappa 1.4L MPI] Tahliye Kontrol Selonaid Valfi, Fezitli 
Selonaid Giriz Valfi, SO9UTMA FANI 3 Rulesi, SO9UTMA 
FANI 2 Rulesi, Ya: Kontrol Valfi (Giriz/FLkLz)
[Kappa 1.0L T-GDI] Klima Kompresur Rulesi, ahliye Kontrol 
Selonaid Valfi, RCV Kontrol Selonaid Valfi, SO9UTMA FANI 
1 Rulesi, Ya: Kontrol Valfi (Giriz/FLkLz)
[Kappa 1.4L T-GDI] Klima Kompresur Rulesi, Tahliye Kont-
rol Selonaid Valfi, RCV Kontrol Selonaid Valfi, SO9UTMA 
FANI 1 Rulesi, Ya: Kontrol Valfi (Giriz/FLkLz)
[Gamma 1.6L MPI] Tahliye Kontrol Selonaid Valfi, Fezitli 
Selonaid Giriz Valfi, SO9UTMA FANI 3 Rulesi, SO9UTMA 
FANI 2 Rulesi, Ya: Kontrol Valfi (Giriz/FLkLz)
[Gamma 1.6L TGI Motor] Ya: Kontrol Valfi #1/#2, CCV, 
So:utma FanL 2 Rulesi, PCSV, RCV
[SmartStream D 1.6] Klima Kompresur Rulesi, PTC ISITICI 
1 Rulesi, PM Sensur{, Elektronik VGT Actuator, Ya:        
Seviyesi D{:mesi

ECU 2 10 A

[Kappa 1.4L MPI] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)
[Kappa 1.0L T-GDI] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)
[Kappa 1.4L T-GDI] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)
[Gamma 1.6L MPI] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)/PCM (G{f 
train Kontrol Mod{l{)
[Gamma 1.6L T-GDI] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)

ECU 1 20 A

[Kappa 1.4L MPI] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)
[Kappa 1.0L T-GDI] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)
[Kappa 1.4L T-GDI] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)
[Gamma 1.6L MPI] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)/PCM (G{f 
train Kontrol Mod{l{)
[Gamma 1.6L T-GDI] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)
[SmartStream D 1.6] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)

ENJEKTUR 15 A
[Kappa 1.4L MPI] Enjector #1~#4
[Gamma 1.6L MPI] Enjector #1~#4

Sigorta adı Sembol
Sigorta 
Deweri

Korunan Devre

POWER
OUTLET

DCU
4

DCU
3

S1

E2

E1

INJECTOR
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SENSUR 1 15 A

[Kappa 1.4L MPI] Oksijen Sensur{ (YukarL), Oksijen       
Sensur{ (Aza:L)
[Kappa 1.0L T-GDI] Oksijen Sensur{ (YukarL), Oksijen       
Sensur{ (Aza:L)
[Kappa 1.4L T-GDI] Oksijen Sensur{ (YukarL), Oksijen        
Sensur{ (Aza:L)
[Gamma 1.6L MPI]] Oksijen Sensur{ (YukarL), Oksijen       
Sensur{ (Aza:L)
[Gamma 1.6L T-GDI] ECM (Motor Kontrol Mod{l{), Oksijen 
Sensur{ (YUKARI/Aza:L)
[SmartStream D 1.6] Lambda Sensur{ (YukarL/Aza:L), 
Hava AkLz Sensur{, Ya: BasLnf Selenoid Valfi

ATEyLEME 
BOBKNK

20 A

[Kappa 1.4L MPI] Atezleme Bobini #1~#4, Kondansur
[Kappa 1.0L T-GDI] Atezleme Bobini #1~#3
[Kappa 1.4L T-GDI] Atezleme Bobini #1~#4
[Gamma 1.6L MPI] Atezleme Bobini #1~#4, Kondansur
[Gamma 1.6L T-GDI] Atezleme Bobini #1~#4, Kondansur
[SmartStream D 1.6] Un / Arka NOX SENSOR

ECU 3 15 A

[Kappa 1.4L MPI] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)
[Kappa 1.0L T-GDI] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)
[Kappa 1.4L T-GDI] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)
[Gamma 1.6L MPI] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)/PCM (G{f 
train Kontrol Mod{l{)
[Gamma 1.6L T-GDI] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)
[SmartStream D 1.6] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)

AIR                     
CONDITIONER

10 A

[Kappa 1.0L T-GDI] Klima Kompresur{
[Kappa 1.4L T-GDI] Klima Kompresur{
[Gamma 1.6L T-GDI] Klima Kompresur{
[SmartStream D 1.6] Klima Kompresur{

ECU 5 10 A

[Kappa 1.4L MPI] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)
[Kappa 1.0L T-GDI] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)
[Kappa 1.4L T-GDI] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)
[Gamma 1.6L MPI] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)/PCM (G{f 
train Kontrol Mod{l{)
[Gamma 1.6L T-GDI] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)
[SmartStream D 1.6] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)

SENSUR 4 15 A
[Kappa 1.4L T-GDI]Vakum PompasL
[SmartStream D 1.6] YakLt Filtresi UyarL Sensur{, KLzdLrma 
[nitesi

ABS 3 10 A
(HEPSK) ESC (Elektronik Stabilite Kontrol{) Kontrol Mod{l{, 
Debriyaj Ana Silindir

Sigorta adı Sembol
Sigorta 
Deweri

Korunan Devre

S1

IGN
COIL

E3

A/C

E5

S4

3
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Rule

TCU 2 15 A

[Gamma 1.6L T-GDI] Elektrikli Vakum PompasL
[Kappa 1.4L T-GDI] TCM (yanzLman Kontrol Mod{l{),  
yanzLman AralL:L D{:mesi
[Gamma 1.6L MPI] yanzLman AralL:L D{:mesi
[Gamma 1.6L T-GDI] Araf HLzL Sensur{, yanzLman AralL:L 
D{:mesi, TCM (yanzLman Kontrol Mod{l{)
[SmartStream D 1.6] TCM (yanzLman Kontrol Mod{l{), 
yanzLman AralL:L D{:mesi

SENSUR 3 10 A

[Kappa 1.4L MPI] YAKIT POMPASI Rulesi
[Kappa 1.0L T-GDI] YAKIT POMPASI Rulesi
[Kappa 1.4L T-GDI] YAKIT POMPASI Rulesi
[Gamma 1.6L MPI] YAKIT POMPASI Rulesi
[Gamma 1.6L T-GDI] YAKIT POMPASI Rulesi
[SmartStream D 1.6] YAKIT POMPASI Rulesi, YAKIT ISITICI 
Rulesi

ECU 4 15 A

[Kappa 1.0L T-GDI] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)
[Kappa 1.4L T-GDI] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)
[Gamma 1.6L MPI] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)/PCM (G{f 
train Kontrol Mod{l{)
[Gamma 1.6L T-GDI] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)
[SmartStream D 1.6] ECM (Motor Kontrol Mod{l{)

SKLECEK 25 A (Hepsi) Silecek Rulesi

KORNA 15 A (Hepsi) Silecek Rulesi

Sigorta adı Sembol
Sigorta 
Deweri

Korunan Devre

T2

S3

E4

RRle Adı Sembol Tipi

SO9UTMA FANI 3 Rulesi MKKRO

PTC ISITICI 2 Rulesi MKKRO

SO9UTMA FANI 2 Rulesi MKKRO

PDM 3 (IG1) Rulesi MKKRO

BAyLAMA Rulesi MKKRO

YAKIT ISITMA Rulesi MKKRO

PDM 4 (IG2) Rulesi MKKRO

YAKIT POMPASI Rulesi MKKRO

PDM 2 (ACC) Rulesi MKKRO

3

PTC
HEATER
2

2

(IG1)3

1

(IG2)4

FUEL
PUMP

(ACC)2

SO9UTMA FANI 1 Rulesi MKNK

FAN Rulesi MKNK

PTC ISITICI 1 Rulesi MKKRO

ARKA ISITMALI Rule MKKRO

PTC ISITICI 3 Rulesi MKKRO

G[F FIKIy Rulesi MKKRO

UZUN UN FAR Rulesi MKKRO

DCU Rulesi MKKRO

RRle Adı Sembol Tipi
1

PTC
HEATER
1

PTC
HEATER
3

POWER
OUTLET

DCU
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Ampuller

Ampul de:iztirme unlemleri

Acil durumlar ifin, uygun standartlara 
sahip ampuller hazLrlayLnLz. "Ampul 
vat g{c{" sayfa: 9-5 bul{m{ne 
bakLn.

LambalarL ve ayLrLcLlarL de:iztirirken, 
uncelikle motoru g{venli bir yerde 
kapatLnLz, el frenini uygulayLnLz ve 
ak{n{n eksi (-) ucunu fLkarLnLz.

UYARI
Ampuller {zerinde falLzma yaparken
Ampuller {zerinde falLzma yapmadan 
unce, aracLn aniden harekete gef-
mesini ve parmaklarLnLzLn yanmasLnL 
ya da elektrik farpmasLnL unlemek 
ifin el frenini sonuna kadar fekiniz, 
kontak anahtarLnL "LOCK" konumuna 
alLnLz ve lambalarL kapatLnLz.

Sadece belirtilen Watt de:erine 
sahip ampulleri kullanLnLz.

UYARI
De:iztirdi:iniz ampul{n yerine aynL 
Watt'a sahip bir ampul kullandL:LnLzdan 
emin olunuz. Aksi takdirde, elektrik 
sisteminde b{y{k bir hasara ve 
muhtemelen bir yangLna neden      
olabilirsiniz.

KKAZ
Ampul de:iztirmek ifin yeterli       
gereciniz, do:ru uzellikteki ampul ve 
deneyiminiz yoksa, profesyonel bir 
atulyeye danLzLn. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini aramanLzL tavsiye  
eder.
Pek fok durumda, araftaki ampulleri 
de:iztirmek zordur, f{nk{ ampul{ 
de:iztirmek ifin uncelikle araftaki 
bazL parfalarL sukmeniz gerekebilir. 
Bu durum uzellikle ampul de:iztirmek 
ifin far grubunu sukmeniz gerekti-
:inde geferlidir. Far grubunun suk{l{p 
takLlmasL esnasLnda aracLnLza zarar 
verebilirsiniz.

KKAZ
Orijinal olmayan parfalar ve         
standardLn altLnda bir LzLk mevcutsa, 
bu durum, sigorta ba:lantLsLnLn 
kopmasLna ve arLzalanmasLna ve 
di:er kablo hasarlarLna sebep     
olabilir.
Araca fazladan lamba ya da LED 
takmayLn. Ek LzLklar takLlLrsa, 
lamba arLzalarLna ve LzLklarLn       
titremesine sebep olabilir. AyrLca, 
sigorta kutusu ve di:er kablolar 
hasar gurebilir.
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A: arLzasLna ba:lL far arLzasL

Far afLldL:Lnda far, arka lamba grubu 
ve sis lambasL yanabilir ve arka 
lamba grubu veya sis lambasL         
afLldL:Lnda yanmayabilir. Bunun 
nedeni a: arLzasL veya araf elektrik 
kontrol sistemi arLzasL olabilir. E:er 
bir problem varsa, sistemin bakLmLnL 
profesyonel bir atulyede yaptLrLnLz. 
Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

Elektrik kontrol sistemi                
stabilizasyonuna ba:lL far arLzasL

Normal izlev lambasL anlLk olarak 
yanabilir. Bu anlLk yanmanLn nedeni, 
aracLn elektrik kontrol sisteminin 
stabilizasyon fonksiyonu olabilir. 
SonrasLnda lamba normale dunerse, 
aracLn service gitmesine gerek        
yoktur.

Ancak lamba anlLk yanmadan sonra 
sunerse veya yanma devam ederse, 
sistemin profesyonel bir atulyede 
kontrol edilmesini uneririz. Kia,        
yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.

DUYURU
E:er bir ampul ya da ampul       
ba:lantLsL elektrikle falLzan bir 
lambadan suk{lm{zse, sigorta 
kutusunun elektrikli cihazL bunu 
bir arLza olarak gurebilir. Bu nedenle, 
sigorta kutusunda yer alan ArLza 
Tezhis Kodunda (DTC) arLza          
kaydedilmesine neden olabilir.
FalLzan bir lambanLn gefici olarak 
yanLp sunmesi normaldir. Bu durum, 
aracLn elektronik kontrol cihazLnLn 
stabilizasyon izlevi nedeniyle         
meydana gelmekte oldu:undan 
e:er far LzLklarL kLsa s{reli yanLp 
sund{kten sonra normal olarak  
falLzLyorsa, arafta herhangi bir 
sorun yoktur.
Ancak e:er lamba, falLztLrma 
kapatma esnasLnda birkaf kez 
daha yanLp sunmeye devam        
ediyorsa, aracLn elektronik kontrol 
cihazLnda bir hata olabilir. Bu 
durumda, aracL profesyonel bir 
serviste kontrol ettiriniz. Kia,       
yetkili bir Kia bayisi/servisini  
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

DUYURU
Bir kaza sonrasLnda ya da far grubunun 
yeniden takLlmasLndan sonra, far 
ayarlamasLnLn profesyonel bir      
atulyede yapLlmasLnL uneririz. Kia, 
yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.
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DUYURU
Trafik De:izimi (Avrupa ifin)
KLsa far da:LlLmL asimetriktir. E:er 
tersten akan trafi:i olan bir {lkeye 
giderseniz bu asimetrik kLsLm unden 
gelen s{r{c{n{n guz{n{ alacaktLr. 
Guz almayL unlemek ifin ECE reg{-
lasyonu birkaf teknik fuz{m gerek-
tirir (urn. otomatik de:izme sistemi, 
yapLzkan levha, aza:L ayarlama). Bu 
un farlar karzLdan gelen s{r{c{lerin 
guz{n{ almamak ifin tasarlanmLztLr. 
Buylece tersten akan trafi:e sahip 
bir {lkede un farlarLnLzL de:iztirme-
niz gerekmez.

DUYURU
yiddetli bir ya:murda s{r{z yaptLktan 
veya aracLnLzL yLkadLktan sonra un 
farlarda ve arka lamba grubunda 
bu:ulanma olabilir. Bu durum         
lambanLn if ve dLz tarafL arasLndaki 
sLcaklLk farkLndan kaynaklanLr. Bu 
ya:murlu bir havada s{r{z yaparken 
aracLnLzLn camlarLnLn if taraftan 
bu:ulanmasLna benzer bir durumdur, 
aracLnLzda herhangi bir sorun         
oldu:unun gustergesi de:ildir. Su, 
lambanLn ifinden ampul devresine 
sLzarsa, aracLnLzL bir profesyonel bir 
atulyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili 
bir Kia bayisi/servisini ziyaret  
etmenizi tavsiye  eder.

Ampul pozisyonu (Un)

Un far - 5 KapLlL, Vagon, SteyzLn vagon 
(Tip A)

Un far - 5 KapLlL, Vagon, SteyzLn vagon 
(Tip B)

OCDW079034

OCDW079035
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Un far - 5 KapLlL, Vagon, SteyzLn vagon 
(Tip C)

Un far -CUV

DRL LambasL - 5 KapLlL, Vagon

Un sis ve viraj lambasL -  5 KapLlL, 
Vagon

Un sis lambasL - 5 KapLlL, Vagon,         
SteyzLn vagon (GT-Line)

Un sis ve viraj lambasL - CUV

OCDW079036

OCDW079071

OCDW079037

OCDW079038

OCDW079039

OCDW079122
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1. Farlar (KLsa) - (Ampul tipi)
2. Farlar (Uzun) - (Ampul tipi)
3. Un sinyal lambasL (Ampul tipi)
4. Pozisyon lambasL (Ampul tipi)
5. G{nd{z seyir lambasL / lamba 

pozisyonu (LED tipi)
6. Farlar (KLsa/Uzun) - (LED tipi)
7. Un sinyal lambasL (LED tipi)
8. G{nd{z seyir lambasL (Ampul tipi)
9. Un sis lambasL & viraj lambasL 

(Ampul tipi)
10.Un sis lambasL (Ampul tipi)

Ampul pozisyonu (Arka)

Arka lamba grubu - 5 KapLlL ifin (A tipi)

Arka lamba grubu - 5 KapLlL ifin (B tipi)

Arka lamba grubu - Vagon ifin (A tipi)

Arka lamba grubu - Vagon ifin (B tipi)

OCDW079040

OCDW079041

OCD078090

OCD078091
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Arka lamba grubu - SteyzLn Vagon

Arka lamba grubu - CUV

Arka sis lambasL - CUV

Geri vitesi lambasL - vagon

Geri vitesi lambasL - CUV

Plaka lambasL

OCD078101

OCDW079072

OCDW079135

OCDW079099

OCDW079123

OCDW079042
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Y{ksek stop lambasL - 5 KapLlL, Vagon, 
CUV

Y{ksek stop lambasL - SteyzLn Vagon

1. Geri vites lambasL (Ampul/LED 
tipi) (5 KapLlL, Vagon, CUV: Ampul, 
SteyzLn Vagon (yolcu tarafL) LED)

2. Arka sinyal lambasL ampul{ 
(Ampul tipi)

3. Arka lamba (Amp{l tipi)
4. Stop ve arka lamba (Ampul tipi)
5. Arka sis lambasL (ampul tipi)
6. Arka lamba (LED tipi)

7. Stop ve arka lamba (LED tipi)
8. Stop lambasL (LED tipi)
9. Arka sis lambasL (LED tipi)          

(SteyzLn Vagon ve CUV: s{r{c{ 
yan lambasL)

10.Arka sinyal lambasL (LED tipi)
11.Plaka lambasL (ampul tipi)
12.[f{nc{ fren lambasL (LED tipi)

Ampul pozisyonu (Yan)

Tip A

1. Yan sinyal lambalarL (LED tipi)

Tip B

2. Yan sinyal lambalarL (ampul tipi)

OCDW079043

OCDW079105

OCDW079111

OCDW079112
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Un Far (Uzun) ampul de:izimi - 5 
KapLlL, Vagon, SteyzLn Vagon (Tip 
A.B) ifin un far (e:er varsa)

1. Kaputu afLn. .
2. Far ampul{ arka kapa:LnL saatin 

aksi yun{nde fevirerek fLkarLnLz.
3. Duyu, duy {zerindeki tLrnaklar 

lamba grubu {zerindeki yuvalar ile 
hizalanana kadar saatin aksi 
yun{nde fevirerek muhafazadan 
ayLrLnLz.

4. Fekerek ampul{ soketten fLkarLnLz.
5. Soketin ifine yeni bir ampul takLnLz.
6. Duy {zerindeki tLrnaklarL lamba 

grubu {zerindeki yuvalar ile         
hizalayarak duyu, lamba grubuna 
takLnLz.
Duyu lamba grubuna do:ru         
bastLrLnLz ve saat yun{nde feviriniz.

7. Far ampul{, arka kapa:LnL saat 
yun{nde fevirerek yerine takLnLz.

Un far ampul{

UYARI
Halojen amp{ller

Halojen ampuller ifinde basLnflL 
gaz bulunur, amp{l kLrLldL:Lnda 
cam parfalarL basLnf nedeniyle 
etrafa safLlacaktLr.
Daima ampulleri dikkatli bir 
zekilde tutunuz ve fizmemeye, 
azLndLrmamaya dikkat ediniz. 
YanLyor durumdaki ampule sLvL 
temas etmesini unleyiniz. Kesinlikle 
ampule fLplak elle dokunmayLnLz. 
Elinizden ampule bulazan ya: 
ampul{n azLrL LsLnmasLna ve         
patlamasLna neden olabilir.
Ampul{n sadece fara takLldLktan 
sonra yakLlmasL gerekir.
Ampul hasar gur{r ya da fatlarsa, 
derhal de:iztiriniz ve dikkatli ve 
uygun bifimde bertaraf ediniz.
Ampul de:iztirirken guzl{k         
kullanLnLz. Ampule dokunmadan 
unce so:umasLnL bekleyiniz.

OCDW079044

OSK3078081NR
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Un Far (Uzun ampul) ampul           
de:izimi - 5 KapLlL, Vagon, SteyzLn 
Vagon (Tip A.B) ifin un far (e:er 
varsa)

1. Kaputu afLn. 
2. Far ampul{ arka kapa:LnL saatin 

aksi yun{nde fevirerek fLkarLnLz.
3. Duyu, duy {zerindeki tLrnaklar 

lamba grubu {zerindeki yuvalar ile 
hizalanana kadar saatin aksi 
yun{nde fevirerek muhafazadan 
ayLrLnLz.

4. Fekerek ampul{ soketten        
fLkarLnLz.

5. Soketin ifine yeni bir ampul           
takLnLz.

6. Duy {zerindeki tLrnaklarL lamba 
grubu {zerindeki yuvalar ile           
hizalayarak duyu, lamba grubuna 
takLnLz.
Duyu lamba grubuna do:ru        
bastLrLnLz ve saat yun{nde feviriniz.

7. Far ampul{, arka kapa:LnL saat 
yun{nde fevirerek yerine takLnLz.

Un far ampul{

UYARI
Halojen amp{ller

Halojen ampuller ifinde basLnflL 
gaz bulunur, amp{l kLrLldL:Lnda 
cam parfalarL basLnf nedeniyle 
etrafa safLlacaktLr.
Daima ampulleri dikkatli bir 
zekilde tutunuz ve fizmemeye, 
azLndLrmamaya dikkat ediniz. 
YanLyor durumdaki ampule sLvL 
temas etmesini unleyiniz. Kesinlikle 
ampule fLplak elle dokunmayLnLz. 
Elinizden ampule bulazan ya: 
ampul{n azLrL LsLnmasLna ve         
patlamasLna neden olabilir.
Ampul{n sadece fara takLldLktan 
sonra yakLlmasL gerekir.
Ampul hasar gur{r ya da fatlarsa, 
derhal de:iztiriniz ve dikkatli ve 
uygun bifimde bertaraf ediniz.
Ampul de:iztirirken guzl{k        
kullanLnLz. Ampule dokunmadan 
unce so:umasLnL bekleyiniz.

OCDW079045

OSK3078081NR
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Un sinyal lambasL (ampul tipi) 
ampul de:izimi - 5 KapLlL, Vagon, 
SteyzLn Vagon (Tip A.B) ifin un far

1. Kaputu afLn. 
2. Duyu, duy {zerindeki tLrnaklar 

lamba grubu {zerindeki yuvalar ile 
hizalanana kadar saatin aksi 
yun{nde fevirerek muhafazadan 
ayLrLnLz.

3. Ampul{ iferi do:ru bastLrarak ve 
ampul {zerindeki tLrnaklar soket 
{zerindeki yuvalar ile hizalanana 
kadar saat yun{n{n tersi yun{nde 
feviriniz.
Daha sonra ampul{ fekerek  
fLkartLnLz.

4. Yeni ampul{ duya sokunuz ve 
kilitlenene kadar feviriniz.

5. Duyu, duy {zerindeki tLrnaklarL 
lamba grubu {zerindeki yuvalar ile 
hizalayarak lamba grubuna          
takLnLz.
Duyu lamba grubuna do:ru          
bastLrLnLz ve saat yun{nde           
feviriniz.

Pozisyon lambasL (ampul tipi) 
ampul de:izimi - 5 KapLlL, Vagon, 
SteyzLn Vagon (Tip A) ifin un far

1. Kaputu afLn. 
2. Far ampul{ arka kapa:LnL saatin 

aksi yun{nde fevirerek fLkarLnLz.
3. Ampul duyunu un far tertibatLndan 

fekerek fLkarLn.
4. Fekerek ampul{ soketten fLkarLnLz.
5. Soketin ifine yeni bir ampul takLnLz.
6. Ampul duyunu un far grubuna 

yerleztirin.
7. Far ampul{, arka kapa:LnL saat 

yun{nde fevirerek yerine takLnLz.

OCDW079046 OCDW079047
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Pozisyon lambasL / G{nd{z seyir 
lambasL (LED tipi) ampul de:izimi - 
5 KapLlL, Vagon, SteyzLn Vagon (Tip 
B) ifin un far

E:er pozisyon lambasL + DRL (LED) (1) 
falLzmLyorsa, aracLnLzL profesyonel 
bir atulyede kontrol ettirmenizi  
uneririz.

Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

LED lambalar tek tek de:iztirilemezler 
f{nk{ entegre bir {nitedirler. LED 
lambalar {nite olarak                          
de:iztirilmelidirler.

Uzman bir teknisyen, pozisyon        
lambasLnL + DRL (LED) kontrol ya da 
tamir etmelidir, f{nk{ bu lamba, 
aracLn ilgili if parfalarLna zarar verebilir.

Un Far (LED tipi) de:izimi - 5 KapLlL, 
Vagon, SteyzLn Vagon (Tip C) ifin un 
far

Un far - 5 KapLlL, Vagon, SteyzLn vagon 
(Tip C)

Un far -CUV

E:er KLsa/Uzun un far lambasL(1), un 
sinyal lambasL(2), G{nd{z seyir  
lambasL/pozisyon lambasL(3)          
falLzmLyorsa, aracLnLzL profesyonel bir 
atulyede kontrol ettirmenizi uneririz.

Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

OCDW079048

OCDW079049

OCDW079073
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LED lambalar tek tek de:iztirilemezler 
f{nk{ entegre bir {nitedirler.

LED lambalar {nite olarak de:iztiril-
melidirler. Uzman bir teknisyen, 
{f{nc{ fren lambasLnL kontrol ya da 
tamir etmelidir, f{nk{ bu lamba 
aracLn ilgili if parfalarLna zarar       
verebilir.

DRL LambasL (Ampul tipi) ampul 
de:izimi - 5 KapLlL, Vagon

DRL LambasL (Ampul tipi) (1)           
falLzmLyorsa, aracLnLzL profesyonel 
bir serviste kontrol ettiriniz. Kia, 
yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.

Un sis farL ampul{n{n de:iztirilmesi

5 kapLlL, vagon

5 KapLlL, Vagon, SteyzLn vagon (GT-Line)

CUV

OCDW079050

OCD078051

OCD078052

OCDW079124
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Un sis lambasL (LED) (1) falLzmLyorsa, 
aracLnLzL profesyonel bir atulyede 
kontrol ettirmenizi uneririz. Kia,  
yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.

Yan sinyal lamba (LED tipi) ampul{ 
de:izimi

Yan sinyal lambasL (LED) falLzmLyorsa, 
aracLnLzL profesyonel bir atulyede 
kontrol ettirmenizi uneririz.

Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

LED lambalar tek tek de:iztirilemezler 
f{nk{ entegre bir {nitedirler. LED 
lambalar {nite olarak                          
de:iztirilmelidirler.

Uzman bir teknisyen, yan sinyal 
lambasLnL kontrol ya da tamir  
etmelidir, f{nk{ bu lamba aracLn ilgili 
if parfalarLna zarar verebilir.

Yan sinyal lamba (ampul t{r{) 
ampul{ de:izimi

1. CamlarLnL fLkarLp dLz tarafa do:ru 
fekerek lamba grubunu araftan 
suk{n{z.

2. Ampul konektur{n{ ayLrLnLz.
3. Soketi, soket {zerindeki tLrnaklar 

lamba camL {zerindeki yuvalar ile 
hizalanana kadar saatin aksi 
yun{nde fevirerek muhafazadan 
ayLrLnLz.

4. Ampul{ fekerek fLkarLnLz.
5. Sokete yeni bir ampul takLnLz.
6. Soketi ve lamba camLnL takLnLz.
7. Ampul konektur{n{ takLnLz.
8. Lamba grubunu araf guvdesine 

takLnLz.

OCDW079111

OCDW079119
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Arka sinyal lambasL (ampul tipi) 
ampul{ de:izimi- 5 KapLlL (tip A,B), 
Vagon (tip A,) ifin arka lamba grubu

1. Bagaj kapa:LnL afLnLz.
2. Servis kapa:LnL afLnLz.
3. YLldLz tornavida ile lamba grubu 

tespit vidalarLnL suk{n{z.

4. Arka lamba grubunu araf          
guvdesinden ayLrLnLz.

5. Arka lamba grubunu lamba 
konektur{nden ayLrLnLz.

Arka lamba grubu -5 KapLlL (A,B tipi)

Arka lamba grubu - Vagon ifin (A tipi)

6. Soketi, soket {zerindeki tLrnaklar 
lamba grubunun {zerindeki yuvalar 
ile hizalanana kadar saatin aksi 
yun{nde fevirerek muhafazadan 
ayLrLnLz.

7. Ampul{ iferi do:ru bastLrarak ve 
ampul {zerindeki tLrnaklar soket 
{zerindeki yuvalar ile hizalanana 
kadar saat yun{n{n tersi yun{nde 
feviriniz.
Daha sonra ampul{ fekerek  
fLkartLnLz.

OCDW079053

OCDW079054

OCDW079055

OCDW079093
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8. Yeni ampul{ sokete sokunuz ve 
kilitlenene kadar feviriniz.

9. Soketi, soket {zerindeki tLrnaklarL 
lamba grubu {zerindeki yuvalar ile 
hizalayarak lamba grubuna takLnLz.
Soketi lamba grubuna do:ru bas-
tLrLnLz ve saat yun{nde feviriniz.

10.Arka lamba grubunu araf       
guvdesinden ayLrLnLz.

11.Servis kapa:LnL tekrar takLnLz.

Arka dun{z sinyal lambasL, SUKME 
VE TAKMA

Arka lamba grubu - Vagon ifin (B tipi)

Arka lamba grubu - SteyzLn Vagon

Arka lamba grubu - CUV

Arka sinyal lambasL (1) falLzmLyorsa, 
aracLnLzL profesyonel bir atulyede 
kontrol ettirmenizi uneririz. Kia,  
yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.

Stop ve bagaj lambasL (ampul tipi) 
ampul{ de:izimi- 5 KapLlL (tip A), 
Vagon (tip A) ifin arka lamba grubu

1. Bagaj kapa:LnL afLnLz.
2. Servis kapa:LnL afLnLz.

OCDW079091

OCDW079101

OCDW079132

OCDW079053



BakLm

888

Ampuller

3. YLldLz tornavida ile lamba grubu 
tespit vidalarLnL suk{n{z.

4. Arka lamba grubunu araf           
guvdesinden ayLrLnLz.

5. Arka lamba grubunu lamba 
konektur{nden ayLrLnLz.

5 KapLlL (A Tipi)

Vagon (A Tipi)

6. Soketi, soket {zerindeki tLrnaklar 
lamba grubunun {zerindeki yuvalar 
ile hizalanana kadar saatin aksi 
yun{nde fevirerek muhafazadan 
ayLrLnLz.

7. Ampul{ iferi do:ru bastLrarak ve 
ampul {zerindeki tLrnaklar soket 
{zerindeki yuvalar ile hizalanana 
kadar saat yun{n{n tersi yun{nde 
feviriniz.
Daha sonra ampul{ fekerek  
fLkartLnLz.

8. Yeni ampul{ sokete sokunuz ve 
kilitlenene kadar feviriniz.

9. Soketi, soket {zerindeki tLrnaklarL 
lamba grubu {zerindeki yuvalar ile 
hizalayarak lamba grubuna        
takLnLz.
Soketi lamba grubuna do:ru bas-
tLrLnLz ve saat yun{nde feviriniz.

10.Arka lamba grubunu araf          
guvdesinden ayLrLnLz.

11.Servis kapa:LnL tekrar takLnLz.

OCDW079054

OCDW079056

OCDW079094



89

8

8

BakLm Ampuller

Geri vites lambasL (lamba tipi) 
lamba de:izimi- 5 KapLlL ifin arka 
lamba grubu (tip A,B)

1. Bagaj kapa:LnL afLnLz.
2. Servis kapa:LnL afLnLz.

3. Soketi, soket {zerindeki tLrnaklar 
lamba grubunun {zerindeki yuvalar 
ile hizalanana kadar saatin aksi 
yun{nde fevirerek muhafazadan 
ayLrLnLz.

4. Fekerek ampul{ soketten fLkarLnLz.
5. Soketin ifine yeni bir ampul takLnLz.

6. Soketi, soket {zerindeki tLrnaklarL 
lamba grubu {zerindeki yuvalar ile 
hizalayarak lamba grubuna         
takLnLz.
Soketi lamba grubuna do:ru bas-
tLrLnLz ve saat yun{nde feviriniz.

7. Servis kapa:LnL, servis deli:inin 
ifine yerleztirerek takLnLz.

Geri vites lambasL (lamba tipi) 
lamba de:izimi- Vagon ifin arka 
lamba grubu (tip A,B)

Vagon ifin arka lamba grubu (tip A,B)

Vagon, CUV ifin arka lamba grubu (tip 
A,B)

OCDW079057

OCDW079058

OCDW079099

OCDW079123
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Arka geri vites lambasL (1) falLzmLyorsa, 
aracLnLzL profesyonel bir atulyede kontrol 
ettirmenizi uneririz. Kia, yetkili bir Kia 
bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder.

Geri vites lambasL (lamba tipi) 
lamba de:izimi- SteyzLn Vagon ifin 
arka lamba grubu (tip A,B)

Arka geri vites lambasL (LED) (1) 
falLzmLyorsa, aracLnLzL profesyonel 
bir atulyede kontrol ettirmenizi  
uneririz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye  
eder. LED lambalar tek tek de:iztiri-
lemezler f{nk{ entegre bir {nitedirler. 
LED lambalar {nite olarak de:iztiril-
melidirler.

Uzman bir teknisyen, arka sis        
lambasLnL (LED) kontrol ya da tamir 
etmelidir, f{nk{ bu lamba aracLn ilgili 
if parfalarLna zarar verebilir.

Arka lamba (if) (ampul tipi) ampul 
de:izimi- 5 KapLlL ifin arka lamba 
grubu (tip A,B)

1. Bagaj kapa:LnL afLnLz.
2. Servis kapa:LnL afLnLz.

Arka lamba grubu - 5 KapLlL ifin (A tipi)

OCD078103

OCDW079057

OCDW079059
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Arka lamba grubu - Vagon ifin (A tipi)

3. Soketi, soket {zerindeki tLrnaklar 
lamba grubunun {zerindeki yuvalar 
ile hizalanana kadar saatin aksi 
yun{nde fevirerek muhafazadan 
ayLrLnLz.

4. Fekerek ampul{ soketten fLkarLnLz.
5. Soketin ifine yeni bir ampul takLnLz.
6. Soketi, soket {zerindeki tLrnaklarL 

lamba grubu {zerindeki yuvalar ile 
hizalayarak lamba grubuna takLnLz.
Soketi lamba grubuna do:ru bas-
tLrLnLz ve saat yun{nde feviriniz.

7. Servis kapa:LnL, servis deli:inin 
ifine yerleztirerek takLnLz.

Arka sis lambasL (ampul tipi) 
ampul{ de:izimi- 5 KapLlL (tip A), 
Vagon (tip A,B) ifin arka lamba 
grubu

1. Bagaj kapa:LnL afLnLz.
2. Servis kapa:LnL afLnLz.

Arka lamba grubu - 5 KapLlL ifin (A tipi)

OCDW079097

OCDW079057

OCDW079060
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Arka lamba grubu - Vagon ifin (A tipi)

Arka lamba grubu - Vagon ifin (B tipi)

3. Soketi, soket {zerindeki tLrnaklar 
lamba grubunun {zerindeki yuva-
lar ile hizalanana kadar saatin aksi 
yun{nde fevirerek muhafazadan 
ayLrLnLz.

4. Fekerek ampul{ soketten fLkarLnLz.
5. Soketin ifine yeni bir ampul takLnLz.

6. Soketi, soket {zerindeki tLrnaklarL 
lamba grubu {zerindeki yuvalar ile 
hizalayarak lamba grubuna takLnLz.
Soketi lamba grubuna do:ru bas-
tLrLnLz ve saat yun{nde feviriniz.

7. Servis kapa:LnL, servis deli:inin 
ifine yerleztirerek takLnLz.

Fren ve arka lamba (LED tipi) 
ampul{ de:izimi- 5 KapLlL (tip B), 
Vagon (tip B), SteyzLn Vagon, CUV 
ifin arka lamba grubu

Arka lamba grubu - 5 KapLlL ifin (B tipi)

Arka lamba grubu - Vagon ifin (B tipi)

OCDW079095

OCDW079096 OCD078061

OCD078098
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Arka lamba grubu - CUV

Arka lamba grubu - SteyzLn Vagon

Stop ve arka lamba (LED) (1,2)   
falLzmLyorsa, sistemi profesyonel bir 
atulyede kontrol ettirmenizi uneririz.

Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

LED lambalar tek tek de:iztirilemezler 
f{nk{ entegre bir {nitedirler. LED 
lambalar {nite olarak                          
de:iztirilmelidirler.

Uzman bir teknisyen, stop lambasLnL 
ve arka lambayL (LED) kontrol ya da 
tamir etmelidir, f{nk{ bu lamba aracLn 
ilgili if parfalarLna zarar verebilir.

Arka sinyal lambasL (LED tipi) 
ampul{n{n de:iztirilmesi - Vagon 
(tip B) ifin arka lamba grubu

Arka lamba grubu - Vagon ifin (B tipi)

Arka lamba grubu - CUV

OCDW079074

OCD078102

OCDW079076

OCDW079075
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Arka sis lambasL (LED tipi) ampul{ 
de:izimi- 5 KapLlL (tip B), steyzLn 
vagon ifin arka lamba grubu

Arka lamba grubu - 5 KapLlL ifin (B tipi)

Arka lamba grubu - SteyzLn Vagon

Arka sis lambasL - CUV

Arka sis lambasL (LED) (1) falLzmL-
yorsa, aracLnLzL profesyonel bir   
atulyede kontrol ettirmenizi uneririz.

Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

LED lambalar tek tek de:iztirilemezler 
f{nk{ entegre bir {nitedirler. LED 
lambalar {nite olarak de:iztirilmelidirler.

Uzman bir teknisyen, arka sis        
lambasLnL (LED) kontrol ya da tamir 
etmelidir, f{nk{ bu lamba aracLn ilgili 
if parfalarLna zarar verebilir.

OCD078062

OCD078104

OCDW079134
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[f{nc{ fren lambasL (LED tipi) 
ampul{n{n de:izimi

5 KapLlL, Vagon, CUV

SteyzLn vagon

Y{ksek stop lambasL (LED) (1)           
falLzmLyorsa, aracLnLzL profesyonel 
bir atulyede kontrol ettirmenizi  
uneririz.

Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

LED lambalar tek tek de:iztirilemezler 
f{nk{ entegre bir {nitedirler. LED 
lambalar {nite olarak de:iztirilmeli-
dirler.

Uzman bir teknisyen, {f{nc{ fren 
lambasLnL (LED) kontrol ya da tamir 
etmelidir, f{nk{ bu lamba aracLn ilgili 
if parfalarLna zarar verebilir.

Plaka lambasL ampul{n{n        
de:iztirilmesi

5 KapLlL, SteyzLn Vagon

OCDW079063

OCDW079106

OCDW079064
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Vagon, CUV

1. Lamba grubunu bir tornavida         
kullanarak fLkarLn.

2. Soketi, soket {zerindeki tLrnaklar 
lamba grubunun {zerindeki yuvalar 
ile hizalanana kadar saatin aksi 
yun{nde fevirerek muhafazadan 
ayLrLnLz.

3. Fekerek ampul{ soketten fLkarLnLz.
4. Soketin ifine yeni bir ampul takLnLz.
5. Soketi, soket {zerindeki tLrnaklarL 

lamba grubu {zerindeki yuvalar ile 
hizalayarak lamba grubuna takLnLz.
Soketi lamba grubuna do:ru bas-
tLrLnLz ve saat yun{nde feviriniz.

6. Lamba grubunu lamba muhafaza-
sLna monte edin.

Harita lambasL (Ampul tipi) ampul{ 
de:izimi

UYARI
Kf AydLnlatmalar {zerinde herhangi 
bir falLzma yapmadan unce, par-
maklarLnLzLn yanmasLnL ve elektrik 
farpmasLnL unlemek ifin lamba        
d{:mesini "OFF" (KAPALI) konumuna 
alLnLz.

1. D{z tornavida kullanarak, lamba 
camLnL dikkatli bir zekilde esnetiniz 
ve g{nez siperli:inden ayLrLnLz.

2. Ampul{ fekerek fLkarLnLz.
3. Sokete yeni bir ampul takLnLz.
4. Lamba camL tLrnaklarLnL lamba 

muhafazasLndaki tLrnak yuvalarL 
ile hizaladLktan sonra camL yerine 
oturtunuz.

KKAZ
CamL, cam altlL:LnL ve plastik yuvayL 
kirletmemeye ve hasar vermemeye 
uzen gusteriniz.

OCDW079107

OSK3078084NR



97

8

8

BakLm Ampuller

Harita lambasL (LED t{r{) ampul{ 
de:izimi

Harita lambasL (LED) (1) falLzmL-
yorsa, aracLnLzL profesyonel bir atul-
yede kontrol ettirmenizi uneririz.

Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

LED lambalar tek tek de:iztirilemez-
ler f{nk{ entegre bir {nitedirler. LED 
lambalar {nite olarak de:iztirilmeli-
dirler.

Uzman bir teknisyen, harita lamba-
sLnL kontrol ya da tamir etmelidir, 
f{nk{ bu lamba aracLn ilgili if parfa-
larLna zarar verebilir.

Harita lambasL (Ampul tipi) ampul{ 
de:izimi

UYARI
Kf AydLnlatmalar {zerinde herhangi 
bir falLzma yapmadan unce, par-
maklarLnLzLn yanmasLnL ve elektrik 
farpmasLnL unlemek ifin lamba d{:-
mesini "OFF" (KAPALI) konumuna 
alLnLz.

1. D{z tornavida kullanarak, lamba 
camLnL dikkatli bir zekilde esnetiniz 
ve g{nez siperli:inden ayLrLnLz.

2. Ampul{ fekerek fLkarLnLz.
3. Sokete yeni bir ampul takLnLz.
4. Lamba camL tLrnaklarLnL lamba 

muhafazasLndaki tLrnak yuvalarL 
ile hizaladLktan sonra camL yerine 
oturtunuz.

KKAZ
CamL, cam altlL:LnL ve plastik yuvayL 
kirletmemeye ve hasar vermemeye 
uzen gusteriniz.

OSK3078085NR ODEEV098066NR



BakLm

988

Ampuller

Kf lamba (LED tipi) ampul{ de:izimi 
(e:er varsa)

Kf lamba (LED) (1) falLzmLyorsa,         
aracLnLzL profesyonel bir atulyede 
kontrol ettirmenizi uneririz.

Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini 
ziyaret etmenizi tavsiye  eder.

LED lambalar tek tek de:iztirilemezler 
f{nk{ entegre bir {nitedirler. LED 
lambalar {nite olarak de:iztirilmelidirler.

Uzman bir teknisyen, if lambayL 
(LED) kontrol ya da tamir etmelidir, 
f{nk{ bu lamba aracLn ilgili if           
parfalarLna zarar verebilir.

Makyaj aynasL lambasL ampul{n{n 
de:iztirilmesi

UYARI
Kf AydLnlatmalar {zerinde herhangi 
bir falLzma yapmadan unce, par-
maklarLnLzLn yanmasLnL ve elektrik 
farpmasLnL unlemek ifin lamba       
d{:mesini "OFF" (KAPALI) konumuna 
alLnLz.

1. D{z tornavida kullanarak, aynayL 
dikkatli bir zekilde ba:lantLdan 
ayLrLnLz.

2. Ampul{ fekerek fLkarLnLz.
3. Sokete yeni bir ampul takLnLz.
4. Lamba d{zene:ini if kLsma takLnLz.

KKAZ
CamL, cam altlL:LnL ve plastik yuvayL 
kirletmemeye ve hasar vermemeye 
uzen gusteriniz.

OCDW079065 ODEEV098065NR
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Torpido guz{ lambasL ampul{n{n 
de:iztirilmesi

1. D{z tornavida kullanarak, aynayL 
dikkatli bir zekilde ba:lantLdan 
ayLrLnLz.

2. Kapa:L lamba grubundan fLkarLnLz.
3. Ampul{ fekerek fLkarLnLz.
4. Sokete yeni bir ampul takLnLz.
5. Kapa:L lamba grubuna monte  

ediniz.
6. Lamba d{zene:ini if kLsma takLnLz.

KKAZ
CamL, cam altlL:LnL ve plastik yuvayL 
kirletmemeye ve hasar vermemeye 
uzen gusteriniz.

Bagaj ampul{n{n de:iztirilmesi

1. D{z tornavida kullanarak, aynayL 
dikkatli bir zekilde ba:lantLdan 
ayLrLnLz.

2. Kapa:L lamba grubundan fLkarLnLz.
3. Ampul{ fekerek fLkarLnLz.
4. Sokete yeni bir ampul takLnLz.
5. Kapa:L lamba grubuna monte  

ediniz.
6. Lamba d{zene:ini if kLsma takLnLz.

KKAZ
CamL, cam altlL:LnL ve plastik yuvayL 
kirletmemeye ve hasar vermemeye 
uzen gusteriniz.

OCDW079066

OCDW079067



BakLm

1008

Ampuller

Far ve un sis farL hizalama (Avrupa 
ifin)

Far Hizalama

Halojen (5 KapLlL, Vagon, SteyzLn vagon)

LED (5 KapLlL, Vagon, SteyzLn vagon)

LED (CUV)

1.  Lastikleri belirtilen basLnca zizirin 
ve s{r{c{, yedek lastik ve aletler 
harif di:er y{kleri araftan fLkarLnLz. 

2. Araf d{z bir zemin {zerine           
yerleztirilmelidir.

3. Ekrana dikey fizgiler (Klgili far 
merkezlerinden gefen dikey         
fizgiler) ve bir yatay fizgi (farlarLn 
merkezinden gefen yatay fizgi) 
fiziniz. 

4. Far ve ak{ normal durumdayken, 
farlarL en parlak kLsmL yatay ve 
dikey fizgiler {zerine d{zecek 
zekilde ayarlayLnLz.

5. Uzun ve kLsa huzmeleri sola veya 
sa:a ayarlamak ifin, s{r{c{y{ (1) 
saat yun{ne veya saat yun{ tersine 
feviriniz. Uzun ve kLsa huzmeleri 
yukarL veya aza:L ayarlamak ifin, 
s{r{c{y{ (2) saat yun{ne veya 
saat yun{ tersine feviriniz.

OCDW079068

OCDW079069

OCDW079126
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Un sis lambasL hizalama

5 kapLlL, vagon

5 KapLlL, Vagon, SteyzLn vagon (GT-Line)

CUV

Un sis lambalarL, far ayarlamasL ile 
aynL zekilde ayarlanmalLdLr.
Un sis lambalarL ile ak{ normal 
konumdayken, un sis lambalarLnL 
ayarlayLn.
Un sis lambasLnL yukarL ve aza:L 
ayarlamak ifin, s{r{c{y{ saat 
yun{ne veya saat yun{ tersine 
fevirin.

OCDW079125

OCDW079113

OCDW079133
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Ayar noktasL

5 KapLlL, Vagon (standart model)

* A: Ekran

5 KapLlL, Vagon (GT-Line modeli)

OCD078072

OCD078073

OCD078074
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* A: Ekran

SteyzLn Vagon (GT-Line modeli)

OCD078075

OCDW079127

OCDW079128
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5 KapLlL (GT modeli)

* A: Ekran

SteyzLn Vagon (GT modeli)

OCD078076

OCD078077

OCDW079129
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CUV (16/18 inf tekerlek)

OCDW079130

OCDW079131
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5 KapLlL (standart model)

5 KapLlL, Vagon (GT-Line modeli)

AraD durumu

8n far (Halojen tipi) Far (LED tipi)

Yerden YVkseklik
Lambalar arası 
mesafe

Yerden YVkseklik
Lambalar arası 
mesafe

Kısa     
far

Uzun         
far

Kısa       
far

Uzun     
far

Kısa/Uzun far Kısa/Uzun far

H1 H2 W1 W2 H1' W1'

s{r{c{ olmadan
[mm (inf)]

706 
(27.8)

684 
(26.9)

1.344 
(52.9)

1.112 
(43.8)

712 (28) 1.354 (53.3)

s{r{c{ ile
[mm (inf)]

700 
(27.6)

678 
(26.7)

1.344 
(52.9)

1.112 
(43.8)

706 (27.8) 1.354 (53.3)

AraD durumu

8n sis lambası (ampul tipi)

Yerden YVkseklik Lambalar arası mesafe

H3 W3

s{r{c{ olmadan
[mm (inf)]

490 (19.3) 1.494 (58.8)

s{r{c{ ile
[mm (inf)]

486 (19.1) 1.494 (58.8)

AraD durumu

8n far (Halojen tipi) Far (LED tipi)

Yerden YVkseklik
Lambalar arası 
mesafe

Yerden YVkseklik
Lambalar arası 
mesafe

Kısa        
far

Uzun        
far

Kısa        
far

Uzun      
far

Kısa/Uzun           
far

Kısa/Uzun far

H1 H2 W1 W2 H1' W1'

s{r{c{ olmadan
[mm (inf)]

706 
(27.8)

684 
(26.9)

1.344 
(52.9)

1.112 
(43.8)

712 (28) 1.354 (53.3)

s{r{c{ ile
[mm (inf)]

700 
(27.6)

678 
(26.7)

1.344 
(52.9)

1.112 
(43.8)

706 (27.8) 1.354 (53.3)
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SteyzLn Vagon (GT-Line modeli)

5 KapLlL (GT modeli)

AraD durumu

8n sis lambası (ampul tipi)

Yerden YVkseklik
Lambalar arası                        
mesafe

H3 W3

s{r{c{ olmadan
[mm (inf)]

455 (17.9) 1.478 (58.2)

s{r{c{ ile
[mm (inf)]

449 (17.7) 1.478 (58.2)

 AraD durumu

8n sis lambası (ampul tipi)

Yerden YVkseklik
Lambalar arası                           
mesafe

H3 W3

s{r{c{ olmadan
[mm (inf)]

450 (17.7) 1,478 (58.2)

s{r{c{ ile
[mm (inf)]

444 (17.5) 1,478 (58.2)

AraD durumu

8n far (Halojen tipi) Far (LED tipi)

Yerden YVkseklik
Lambalar arası 
mesafe

Yerden YVkseklik
Lambalar arası 
mesafe

Kısa          
far

Uzun        
far

Kısa           
far

Uzun        
far

Kısa/Uzun                
far

Kısa/Uzun                  
far

H1 H2 W1 W2 H1' W1'

s{r{c{ olmadan
[mm (inf)]

703 
(27.7)

681 
(26.8)

1.344 
(52.9)

1.112 
(43.8)

709 (27.9) 1.354 (53.3)

s{r{c{ ile
[mm (inf)]

697 
(27.4)

675 
(26.6)

1.344 
(52.9)

1.112 
(43.8)

703 (27.7) 1.354 (53.3)
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SteyzLn Vagon (GT modeli)

CUV (16 inf lastik)

CUV (18 inf lastik)

AraD durumu

8n far (Halojen tipi) Far (LED tipi)

Yerden YVkseklik
Lambalar arası 
mesafe

Yerden YVkseklik
Lambalar arası 
mesafe

Kısa         
far 

Uzun           
far

Kısa             
far

Uzun          
far

Kısa/Uzun far Kısa/Uzun far

H1 H2 W1 W2 H1' W1'

s{r{c{ olmadan
[mm (inf)]

697 
(27.4)

675 
(26.6)

1.344 
(52.9)

1.112 
(43.8)

704 (27.7) 1.354 (53.3)

s{r{c{ ile
[mm (inf)]

691 
(27.2)

669 
(26.3)

1.344 
(52.9)

1.112 
(43.8)

698 (27.5) 1.354 (53.3)

AraD durumu

Far (LED tipi) 8n sis lambası (ampul tipi)

Yerden YVkseklik
Lambalar arası 
mesafe

Yerden YVkseklik
Lambalar arası 
mesafe

Kısa/Uzun far Kısa/Uzun far
H3 W3

H1 W1

s{r{c{ olmadan
[mm (inf)]

743 (29.3) 1.339 (52.7) 423 (16.7) 1.547 (60.9)

s{r{c{ ile
[mm (inf)]

737 (29.0) 1.339 (52.7) 429 (16.9) 1.547 (60.9)

AraD durumu

Far (LED tipi) 8n sis lambası (ampul tipi)

Yerden YVkseklik
Lambalar arası 
mesafe

Yerden YVkseklik
Lambalar arası 
mesafe

Kısa/Uzun far Kısa/Uzun far
H3 W3

H1 W1

s{r{c{ olmadan
[mm (inf)]

754 (29.7) 1.339 (52.7) 435 (17.1) 1.547 (60.9)

s{r{c{ ile
[mm (inf)]

748 (29.4) 1.339 (52.7) 429 (16.9) 1.547 (60.9)
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Un far kLsa huzme (Soldan Direksiyonlu Araf)

10m ekrana dayalL

A: Araf ekseni

B: Sol far ampul merkezinin dikey fizgisi merkez

C: Sa: far ampul merkezinin dikey fizgisi merkez

D: Far ampul merkezinin yatay fizgisi merkez

E: yasi

F: Devreden FLkarma fizgisi
1. Arafta s{r{c{ yokken kLsa huzmeyi afLnLz.
2. Devreden fLkarma fizgisi resimde gusterilen devreden fLkarma fizgisinde 

gusterilmelidir.
3. KLsa huzmeyi ayarlarken, dikey ayarL yatay ayardan sonra yapLlmalLdLr.
4. Far y{kseklik ayar cihazL mevcutsa, far y{kseklik ayar cihazL d{:mesini 0 

konuma ayarlayLn.

H
1W1

OJF075107L



BakLm

1108

Ampuller

Un far kLsa huzme (Sa:dan Direksiyonlu Araf)

10m ekrana dayalL

A: Araf ekseni

B: Sol far ampul merkezinin dikey fizgisi merkez

C: Sa: far ampul merkezinin dikey fizgisi merkez

D: Far ampul merkezinin yatay fizgisi merkez

E: yasi

F: Devreden FLkarma fizgisi
1. Arafta s{r{c{ yokken kLsa huzmeyi afLnLz.
2. Devreden fLkarma fizgisi resimde gusterilen devreden fLkarma fizgisinde 

gusterilmelidir.
3. KLsa huzmeyi ayarlarken, dikey ayarL yatay ayardan sonra yapLlmalLdLr.
4. Far y{kseklik ayar cihazL mevcutsa, far y{kseklik ayar cihazL d{:mesini 0 

konuma ayarlayLn.

H
1W1

OJF075108L
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Un sis lambasL

10m ekrana dayalL

A: Araf ekseni

B: Sol sis farL ampul merkezinin dikey fizgisi merkez

C: Sa: sis farL ampul merkezinin dikey fizgisi merkez

D: Sis far ampul merkezinin yatay fizgisi merkez

E: yasi

F: Devreden FLkarma fizgisi

G: [st limit

1. Arafta s{r{c{ yokken un sis lambasLnL afLn.

2. Devreden fLkarma fizgisi tolerans aralL:Lnda (taralL bulge) gusterilmelidir.

W3

H
3

OYB076080
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DLz Gur{n{z bakLmL

DLz bakLm

DLz bakLmla ilgili genel uyarL

Kimyasal temizleyici ya da cila         
kullanLlLrken {r{n kutusu {zerindeki 
etikette yer alan kullanLm             
talimatlarLnLn takip edilmesi fok 
unemlidir. Etiketteki t{m uyarL ve 
ikazlarL okuyunuz.

Boya bakLmL

YLkama
AracLnLzLn boyasLnL paslanmaya ve 
bozulmaya karzL korumak ifin aracLnLzL 
so:uk ya da LlLk su kullanarak ayda 
en az bir kez olmak {zere sLk sLk ve 
tamamen yLkayLnLz.
AracLnLzL arazide kullanLyorsanLz, her 
araziye fLkLzLnLzLn ardLndan aracLnLzL 
yLkamanLz gerekir. Tuz, kir, famur ya 
da di:er yabancL maddelerin birikti:i 
alanlarLn temizlenmesine uzel bir 
unem veriniz. KapLlarLn ve guvdenin 
alt kenarlarLndaki tahliye deliklerinin 
afLk olmasLna uzel bir unem veriniz. 
Bucek, katran, a:af refinesi, kuz  
pislikleri, sanayi kirlili:i ve benzeri 
maddeler hemen temizlenmedi:i 
takdirde aracLnLzLn boyasLna zarar 
verecektir.

AracLnLzL sadece suyla yLkayarak bu 
pislikleri tamamen temizleyemeye-
bilirsiniz. BoyalL y{zeylerde kullanLmL 
uygun olan nutr bir sabun kullanabi-
lirsiniz. YLkadLktan sonra aracLnLzL 
so:uk ya da LlLk su kullanarak iyice 
durulayLnLz. Sabunun araf {zerinde 
kurumasLna izin vermeyiniz.

KKAZ
AracLnLzL yLkarken kuvvetli sabun, 
deterjan ya da sLcak su kullanmayLnLz 
ve aracL g{nez altLnda ya da 
kaporta sLcakken yLkamayLnLz.
AracLnLzLn yan camlarLnL yLkarken 
dikkatli olunuz. Uzellikle y{ksek 
basLnflL su pencerelerden iferi 
sLzLp aracLn ifini Lslatabilir.
Plastik parfalarLn ve lambalarLn 
zarar gurmesini engellemek ifin 
kimyasallar veya fok g{fl{        
deterjanlar kullanmayLnLz.

UYARI
Islak frenler
AracL yLkadLktan sonra, frenlerin sudan 
etkilenip etkilenmedi:ini gurmek ifin 
aracL yavaz bir zekilde kullanLrken 
frenleri test ediniz. Fren performansL 
azalmLzsa, araf d{z{k bir hLzda        
ilerlerken fren pedalLna hafiffe 
basarak frenleri kurutunuz. 
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Y{ksek basLnflL yLkama
Y{ksek basLnflL yLkayLcLlarL           
kullanLrken, arafla arasLnda yeterli 
mesafe bulunmasLnL sa:layLnLz.
Az mesafe veya azLrL basLnf         
parfalarLn hasar gurmesine veya 
su girmesine neden olabilir.
Kamera, sensorlar veya etrafLndaki 
alanlara do:rudan y{ksek basLnflL 
su p{sk{rtmeyiniz. Y{ksek 
basLnflL sudan gelen etki cihazLn 
normal olarak falLzmamasLna 
neden olabilir.
Y{ksek basLnflL suyla temas            
etti:inde zarar gurebilece:inden 
noz{l ucunu kur{klere (kaufuk 
veya plastik kapaklar) veya 
konekturlere yaklaztLrmayLnLz.

KKAZ
Y{ksek basLnflL yLkama da dahil 
olmak {zere motor bulmesinin 
yLkanmasL burada yer alan elektrik 
devrelerinde hasar meydana         
gelmesine neden olabilir.
AracLn ifindeki elektrikli/elektronik 
parfalara su veya di:er sLvLlarLn 
temas etmesine asla izin            
vermeyiniz f{nk{ bu, elektrikli/
elektronik parfalarLn arLzalanmasLna 
neden olabilir.

Cilalama
Su boya {zerinde damlacLklar 
halinde toplanmLyorsa cila yapLnLz.
Cila yapmadan unce aracL yLkayLnLz 
ve kurutunuz. Kyi kalite sLvL ya da 
pasta cila kullanLnLz ve {reticinin   
talimatlarLnL izleyiniz. Korumak ve 
parlak kalmasLnL sa:lamak ifin t{m 
metal kaplamalarL cilalayLnLz.
Leke temizleyici madde kullanLlarak 
ya:, zift ve benzer maddelerin 
temizlenmesi durumunda genellikle 
boyanLn {zerindeki cila tabakasL 
zarar gurecektir. AracLn kalan         
kLsmLnLn cilalanmasLna gerek olmasa 
bile, bu alanlarL mutlaka cilalayLnLz. 
YazLlL boyanmamLz alanlara cila 
uygulamayLn, aksi takdirde bulge 
matlazLr.

OCDW079030
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KKAZ
Kuru bir bezle kaporta {zerindeki 
toz ve kirin silinmesi durumunda 
boya fizilecektir.
KromajlL veya al{minyum parfalar 
{zerinde bulazLk teli, azLndLrLcL 
temizlik maddeleri veya y{ksek 
oranda alkalin ya da yakLcL madde 
bulunan kuvvetli deterjanlar        
kullanmayLnLz.  Bu, koruyucu 
tabakanLn hasar gurmesine ve 
boyanLn renk de:iztirmesine ya da 
bozulmasLna yol afabilir.

Boya tamiri

BoyalL y{zeylerde meydana gelen 
derin fiziklerinin ya da taz fapaklarL-
nLn derhal tamir edilmesi gerekir. 
Havayla temas eden sac hLzla pas-
lanmaya bazlayacak ve bu durumda 
tamir masrafL artacaktLr.

DUYURU
AracLnLz hasar gurm{zse ve sac 
parfa tamiri ya da de:izimi             
gerekiyorsa, tamiri yaptLrdL:LnLz 
servis noktasLnda tamir edilen parfa 
ya da yeni parfa {zerinde pas          
unleyici tedbirler uygulandL:Lndan 
emin olunuz.

Parlak metal parfalarLn bakLmL
Zift ve bucek kalLntLlarLnL temizlemek 
ifin zift temizleyici kullanLnLz,    
spatula ya da sivri bir alet             
kullanmayLnLz.
Parlak metal parfalarLn y{zeyini 
paslanmaya karzL korumak ifin bu 
parfalarLn {zerine cila ya da krom 
koruyucu s{r{n{z ve parlatLnLz.
KLz aylarLnda ya da sahil bulgele-
rinde, parlak metal parfalarLn {ze-
rine daha kalLn bir tabaka halinde 
cila ya da koruyucu uygulayLnLz. 
Gerekiyorsa, parfalarLn {zerine 
paslanmaya yol afmayan gres ya 
da benzer koruyucu maddeler 
uygulayLnLz.

Alt guvde bakLmL

Kar ve buzun eritilmesi ifin kullanLlan 
azLndLrLcL maddeler alt guvdede biri-
kebilir. Bu maddeler temizlenmezse, 
yakLt borularL, zasi, karter ve egzoz 
sistemi gibi alt guvdede bulunan 
parfalar, paslanmaya karzL koruyucu 
tedbirler uygulanmLz olmasLna      
ra:men hLzlL bir zekilde paslanmaya 
bazlayacaktLr.

AracLn alt kLsmLnL ve famurluklarLn 
iflerini LlLk ya da so:uk suyla ayda bir 
kez, aracLnLzL arazi kozullarLnda kul-
landLktan sonra ve her kLz sonunda 
yLkayLnLz. AracLn bu bul{mlerindeki 
famur ve kiri gurmek kolay de:ildir, 
bu nedenle bu kLsLmlarL yLkarken uzel 
bir uzen gusteriniz. Famuru temizlemez, 
sadece LslatLrsanLz, bu yarardan fok 
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zarar getirecektir. KapLlarLn alt 
kenarlarLnda, guvde ve zasi parfalarLnda 
yer alan tahliye deliklerinin tLkanmamasL 
gerekir, bu noktalarda kalan su, bu 
parfalarLn paslanmasLna neden olabilir.

UYARI
 AracL yLkadLktan sonra, frenlerin 
sudan etkilenip etkilenmedi:ini      
gurmek ifin aracL yavaz bir zekilde 
kullanLrken frenleri test ediniz Fren 
performansL azalmLzsa, araf d{z{k 
bir hLzda ilerlerken fren pedalLna 
hafiffe basarak frenleri kurutunuz. 

Al{minyum jant bakLmL

 Al{minyum jantlar {zerinde zeffaf 
koruyucu bir tabaka bulunur.

Al{minyum jantlar {zerinde azLndL-
rLcL temizlik maddeleri, parlatLcLlar, 
solvent ya da tel fLrfa kullanmayLnLz.  
Bunlar, koruyucu tabakanLn fizil-
mesine ya da hasar gurmesine 
neden olacaktLr.
JantlarL so:udu:u zaman              
temizleyiniz.
Sadece hafif bir sabun ve nutr 
deterjan kullanLnLz, ve suyla iyice 
durulayLnLz. AyrLca, aracLnLzL         
tuzlanmLz yollarda kullandLktan 
sonra jantlarL temizleyiniz. Bu 
zekilde paslanmayL unlemeye  
yardLmcL olabilirsiniz.
JantlarLnLzL y{ksek hLzlL oto 
yLkama fLrfalarL ile yLkamayLnLz.

Alkalin veya asit iferen deterjan 
kullanmayLnLz.  Bu tip deterjanlar 
zeffaf koruyucu tabakanLn hasar 
gurmesine ve paslanmaya neden 
olabilir

Korozyona karzL koruma

AracLnLzL korozyona karLzL koruma
Korozyona karzL geliztirilen en ileri 
tasarLmlarL ve yapL uygulamalarLnL 
kullanarak, en y{ksek kalitede araflar 
{retiyoruz. Ancak, bu, izin sadece bir 
kLsmL. AraflarL korozyona karzL uzun 
s{re koruyabilmek ifin, araf         
sahiplerinin deste:ine ve yardLmLna 
ihtiyaf duyulur.

Korozyonun bazlLca nedenleri
AracLnLzda korozyon oluzmasLnLn 
bazlLca nedenleri:

Yoldan gelen tuz, kir ve aracLn 
altLnda tortu birikmesine neden 
olan nem.
BoyanLn veya koruyucu tabakanLn 
taz, fakLl, s{rt{nme, fizik ve 
fukme gibi nedenlerle, korumasLz 
olan metal y{zeyin korozyona 
maruz kalmasLna neden olacak 
zekilde kalkmasL.



BakLm

1168

DLz Gur{n{z bakLmL

Daha fazla korozyon riski tazLyan 
bulgeler
AracLnLzLn yo:un olarak azLndLrLcL 
materyallere maruz kaldL:L bir bul-
gede yazLyorsanLz, korozyona karzL 
unlem almak fok daha fazla unem 
tazLr. HLzlL azLnmanLn bazlLca neden-
lerinden bazLlarL yol tuzu, yola toz 
kalkmasLnL unlemek amacLyla        
duk{len kimyasal maddeler, okyanus 
havasL ve end{striyel kirliliktir.

Nem korozyona neden olur
Nem, korozyonun oluzmasLnLn   
muhtemel oldu:u kozullarL meydana 
getirir. Urne:in, y{ksek nem oranL, 
uzelliklede sLcaklLklar donma derecesinin 
az {zerindeyse, korozyonu hLzlandLrLr. 
Bu kozullar altLnda, yavaz buharlazan 
nem nedeniyle azLndLrLcL materyaller 
aracLn y{zeyi ile temas halinde kalLr. 
Famur da oldukfa azLndLrLcL madde-
lerden biridir f{nk{ yavaz kurur ve 
aracLn daha uzun s{re neme maruz 
kalmasLna neden olur. Famur kurumuz 
gibi gur{nse de, yine de nemli olabilir 
ve korozyon oluzmasLna katkL sa:la-
yabilir. Y{ksek sLcaklLklar da, d{zenli 
olarak havalandLrLlmayan dolayLsLyla 
da nemli kalan parfalarLn korozyona 
u:ramasLnL hLzlandLrabilir.
Bu nedenlerden ut{r{, aracLnLzL 
temiz tutmanLz ve famur ve benzeri 
maddelerden arLndLrmanLz fok 
unemlidir. Bu, sadece gur{nen 
y{zeyler ifin de:il, aynL zamanda 
aracLn alt tarafL ifin de geferlidir.

Korozyonu unlemeye yardLmcL 
olmak ifin
Aza:Ldaki unerileri dikkate almak 
suretiyle korozyon oluzumunu     
unlemeye yardLmcL olabilirsiniz:

AracLnLzL temiz tutunuz.

Korozyon oluzumunu unlemenin en 
iyi yolu aracLnLzL temiz tutmak ve 
azLndLrLcL maddelerden arLndLrmaktLr. 
AracLn alt tarafLna dikkat etmek 
oldukfa unemlidir.

Y{ksek korozyon riski tazLyan bir 
bulgede yazLyorsanLz yollarLn tuz-
landL:L, okyanusa yakLn, end{striyel 
kirlili:e sahip, asit ya:murlarL 
gur{len vs. korozyonu unlemek 
ifin ekstra faba sarf etmeniz 
gerekmektedir. KLzLn, aracLnLzLn alt 
tarafLnL en az ayda bir kez hortumla 
temizleyiniz ve kLzLn ardLndan ara-
cLnLz alt tarafLnLn temiz oldu:undan 
emin olunuz.
AracLnLzLn alt tarafLnL temizlerken, 
famurluklarLn altLndaki parfalarLn 
ve gur{nmeyen bulgelerin de 
temizlenmesine uzen gusteriniz. 
KapsamlL bir iz gerfekleztiriniz; 
yLkamak yerine yalnLzca biriken 
famurlarL temizlemek korumak 
yerine korozyonu hLzlandLrLr. Y{ksek 
basLnflL su ve buhar, birikmiz 
famur ve azLndLrLcL malzemelerin 
temizlenmesinde fok etkilidir.
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Alt kapL panellerini, guvdeyi ve zasi 
parfalarLnL temizlerken tahliye 
deliklerinin afLk oldu:undan emin 
olunuz. Buylece, nem buralardan 
fLkar ve aracLn ifinde kalLp korozyon 
oluzunun hLzlanmasLna neden 
olmaz.

GarajLnLzL kuru tutunuz

AracLnLzL nemli ve az havalandLrLlan 
bir garaja park etmeyiniz. Bu,  
korozyonun oluzmasL ifin uygun 
ortam sa:lar. Bu, uzellikle de aracLnLzL 
garajLn ifinde yLkadL:LnLz veya aracLnLz 
Lslak ya da kar veya buzla kaplLyken 
garaja soktu:unuzda geferlidir. 
SLcak bir garaj bile yeterince iyi 
havalandLrLlmLyorsa, korozyon         
oluzumuna katkL sa:layabilir.

Boya ve kaplamanLn iyi durumda 
olmasLnL sa:layLnLz

Koruyucu tabaka {zerindeki fizikler 
ve sLyrLklar, korozyon ihtimalini   
unlemek ifin m{mk{n olan en kLsa 
s{re iferisinde "rutuz" boya ile   
kapatLlmalLdLr. FLplak metal gur{n{yorsa, 
yetkili bir kaporta ve boya atulyesinde 
bakLm yaptLrmanLz tavsiye edilmektedir.

Kuz pislikleri: Kuz pislikleri oldukfa 
azLndLrLcLdLr ve sadece birkaf saat 
ifersinde boyalL y{zeylere zarar 
verebilir. Kuz pisliklerini m{mk{n 
oldu:unca kLsa s{re ifinde temizleyiniz.

Kabinin ifini ihmal etmeyiniz

Zemindeki paspaslarLn ve halLlarLn 
altLnda biriken nem korozyona neden 
olabilir. HalLlarLn kuru olduklarLndan 
emin olmak ifin paspaslarLn altLnL 
d{zenli olarak kontrol ediniz.           
AracLnLzda g{bre, temizlik malzemesi 
veya kimyasal malzeme tazLyorsanLz 
daha dikkatli olunuz.

Bu t{r malzemeler uygun kaplar  
iferisinde tazLnmalL, etrafa duk{len 
maddeler temiz su ile temizlenmeli 
ve temizlenen alan iyice kurutulmalLdLr.

Kf bakLm

Kf bakLmla ilgili genel uyarLlar

Zarar verdikleri ve renk atmasLna 
sebep olduklarL ifin parf{m, kozmetik 
ya:, g{nez kremi, el temizleyici ve 
oda parf{m{ gibi kimyasallarLn if 
kLsLmla temasLnL unleyiniz. Parf{m 
ya da kozmetik {r{nlerin un panele 
temas etmesi durumunda, bu          
alanlarL derhal siliniz. Gerekiyorsa, 
bir vinil temizleyici kullanLnLz; do:ru 
kullanLm ifin talimatlara bakLnLz.

KKAZ
AracLn ifindeki elektrikli/elektronik 
parfalara su veya di:er sLvLlarLn temas 
etmesine asla izin vermeyiniz f{nk{ 
bu, elektrikli/elektronik parfalarLn 
arLzalanmasLna neden olabilir.
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KKAZ
Deri {r{nleri (direksiyon simidi, kol-
tuklar vs.) temizlerken nutr deterjan 
veya d{z{k alkol iferen kimyasallar 
kullanLnLz. Y{ksek seviyede alkol  
iferen kimyasallar veya asitli/         
alkalinli deterjanlar derinin renginin 
solmasLna veya y{zeyinin bozulmasLna 
neden olabilir. 

Deri KoltuklarLn BakLmL
Toz ve kumdan temizlemek ifin 
koltu:u d{zenli olarak elektrik 
s{p{rgesiyle temizleyiniz. Derinin 
azLnmasLnL veya hasar gurmesini 
unleyecek ve kalitesini koruyacaktLr.
Deri koltuk kLlLfLnL kuru veya 
yumuzak bir bezle sLk sLk silin.
Yeterli oranda deri koruyucu       
kullanLlmasL duzemenin yLpranmasLnL 
unleyebilir ve rengini korumasLna 
yardLmcL olur. . Deri cilas ve       
koruyucu ajanlar kullanmadan 
unce talimatlarL okuyunuz ve bir 
uzmana danLzLnLz.
CanlL renklerdeki (bej, krem bej) 
deri kolaylLkla kirlenebilir ve bu da 
guzle gur{lebilir. KoltuklarL sLk sLk 
temizleyin.
Islak kumazla silmekten kafLnLn. 
Y{zeyin fatlamasLna neden          
olabilir.

Deri KoltuklarLn Temizli:i
B{t{n kirletenleri anLnda temizleyiniz. 
T{m kirleticileri fLkarmak ifin  
aza:Ldaki talimatlara bazvurun.
Kozmetik {r{nler (g{nez koruyucu, 
fonduten, vb)
- Bez {zerine temizlik kremi 

uygulayLn ve kirlenen noktayL 
tamamen silin. Kremi Lslak bez 
ile silin ve suyu kuru bezle 
temizleyin.

Kfecekler (kahve, mezrubat, vb.)
- Az miktarda do:al deterjan 

uygulayLn ve kirler yok olana 
kadar silin.

Ya:
- Ya:L hemen emici bir kumazla 

alLn ve sadece do:al derilere 
uzel leke fLkarLcL ile silin.

SakLz
- SakLzL buz ile dondurun ve 

ardLndan fLkarLn.
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Kumaz koltuk kLlLfL ile ilgili unlemler 
(e:er varsa)

L{tfen koltuk duzemesini elektrik 
s{pergesi ile d{zenli bir zekilde 
temizleyiniz. Bunu yaparken kumazLn 
malzeme uzelliklerini de dikkate alLnLz. 
Koltuk duzemelerinde yo:un ifecek 
lekeleri gibi kirlilikler varsa uygun bir 
if temizleme maddesi kullanLn.      
Koltuk kLlLflarLnda bir hasarL unlemek 
adLna koltuk kLlLflarLnL dikizlere do:ru 
aza:L zekilde geniz silme hareketi ile 
temizleyin ve yumuzak bir s{nger 
veya mikrofiber bir bez kullanarak 
basLncL azaltLn.

Kumazdaki cLrtcLrtlar ve sert maddeler 
koltuklarLn y{zeyinde takLlmalara veya 
yLrtLlmalara sebep olabilir. Bu t{rdeki 
maddeleri y{zey do:rultusunda        
s{rtmeyin.

Duzeme ve if panellerin                   
temizlenmesi

Vinil
Vinil duzeme {zerindeki tozu ve 
derine izlememiz kiri elbise fLrfasL ya 
da elektrik s{p{rgesi kullanarak 
temizleyiniz. Vinil y{zeyleri vinil 
temizleyicisi kullanarak temizleyiniz.

Kumaz
Kumaz duzeme {zerindeki tozu ve 
derine izlememiz kiri elbise fLrfasL ya 
da elektrik s{p{rgesi kullanarak 
temizleyiniz. Temizli:i duzeme ve 
halL {zerinde kullanLlmasL uygun olan 
nutr sabun sol{syonu kullanarak 

yapLnLz. Yeni lekeleri kumaz ifin 
uygun leke temizleyicisi kullanarak 
derhal temizleyiniz. Yeni lekeler        
derhal temizlenmezse, leke kumazLn 
ifine izleyebilir ve kumazLn rengi 
bozulabilir.  AyrLca yeterli bakLm 
yapLlmamasL durumunda kumazLn 
ateze karzL direnci azalabilir.

KKAZ
Tavsiye edilen temizlik maddeleri ve 
temizlik yuntemleri dLzLnda madde ya 
da yuntemler kullanLlmasL kumazLn 
gur{n{m{n{ ve ateze karzL gusterece:i 
direnci olumsuz yunde etkileyebilir.

Emniyet kemerinin temizlenmesi

Kemeri, duzeme ya da halL temizli:i ifin 
uygun nutr sabun sol{syonu kullanarak 
temizleyiniz. [r{n {zerinde bulunan  
talimatlarL uygulayLnLz. Kemerin          
boyanmasL ya da famazLr suyuna sokul-
masL kemerin dayanLklLlL:LnL  azaltacaktLr.

CamlarLn if kLsLmlarLnLn temizlenmesi

CamlarLn if kLsLmlarL puslanLrsa (ya:lL bir 
tabakayla kaplanLrsa), cam temizleyici 
kullanLlmasL gerekir. Cam temizleyici 
{zerindeki talimatlarL uygulayLnLz.

KKAZ
Arka camLn if y{zeyini kazLmayLnLz 
ve fizmeyiniz. Aksi takdirde, arka 
cam rezistansL tellerinin kLrLlmasLna 
neden olabilirsiniz.
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Emisyon kontrol sistemi (e:er 
varsa)
AracLnLzLn emisyon kontrol sistemi 
sLnLrlL ve yazLlL bir garanti kapsamLndadLr. 
AracLnLzla birlikte verilen Garanti ve 
BakLm kitabLnda yer alan, garanti ile 
ilgili konulara bakLnLz.

AracLnLzda, t{m emisyon yunetme-
liklerine uygun bir emisyon kontrol 
sistemi bulunmaktadLr.

Aza:Lda da sLralandL:L gibi {f adet 
emisyon kontrol sistemi vardLr.
1. Karter emisyon kontrol sistemi
2. Buharlazma emisyon kontrol      

sistemi
3. Egzoz emisyon kontrol sistemi

Emisyon kontrol sistemlerinin d{zg{n 
zekilde falLztL:Lndan emin olmak ifin, 
bu kLlavuzda yer alan bakLm          
programLna uygun olarak aracLnLzL 
profesyonel bir atulyede kontrol 
ettiriniz ve bakLmLnL yaptLrLnLz. Kia, 
yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret 
etmenizi tavsiye  eder.

Kontrol ve BakLm Testinde Dikkat 
Edilecek Noktalar (Elektronik           
Stabilite Kontrol{ (ESC) sistemi ile)

Dinamometre testi esnasLnda 
yanlLz atezlemeyi engellemek ifin, 
ESC d{:mesine basarak Elektronik 
Stabilite Kontrol{ (ESC) sistemini 
devre dLzL bLrakLnLz.
Dinamometre testi tamamlandLktan 
sonra, ESC d{:mesine tekrar 
basarak ESC sistemini devreye 
sokunuz.

1. Karter emisyon kontrol sistemi

Kafak gazlarLn karterden emilmesin-
den kaynaklanan hava kirlili:ini unle-
mek ifin pozitif karter havalandLrma 
sistemi kullanLlLr. Bu sistem, hava 
giriz hortumlarL vasLtasLyla kartere 
filtrelenmiz temiz hava sa:lar.        
Karterin ifinde, temiz hava kafak 
gazla karLzLr ardLndan PVC valfi  
vasLtasLyla end{ksiyon sistemine 
gider.

2. Buharlazma emisyon kontrol      
sistemi

Buharlazma Emisyon Kontrol          
Sistemi yakLt buharLnLn atmosfere 
karLzmasLnL unlemek {zere              
tasarlanmLz bir sistemdir.
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Kanister
YakLt deposunda oluzan yakLt buharL 
araf {st{ndeki kanister tarafLndan 
emilir ve tutulur. Motor falLzLrken, 
kanisterde toplanmLz olan yakLt 
buharL, tahliye kontrol solenoid valfi 
vasLtasLyla genlezme tankLna fekilir.

Tahliye Kontrol Solenoid Valfi 
(PCSV)
Tahliye kontrol solenoid valfi Motor 
Kontrol Mod{l{ (ECM) tarafLndan 
kontrol edilir; rulanti esnasLnda 
motor so:utma suyu sLcaklL:L d{z{k 
oldu:unda, buharlazan yakLtLn 
motorun ifine alLnmamasL ifin PCSV 
kapanLr. Normal bir s{r{z esnasLnda 
motor LsLndLktan sonra, buharlazan 
yakLtLn motorun ifine alLnmasLnL 
sa:lamak ifin PCSV afLlLr.

3. Egzoz emisyon kontrol sistemi

Egzoz Emisyon Kontrol Sistemi, bir 
taraftan aracLn performansLnL         
koruyan di:er taraftan da egzoz 
emisyonunu kontrol eden oldukfa 
etkili bir sistemdir. 

Egzoz gazL ile ilgili tedbirler (karbon 
monoksit)

Egzoz gazLnda karbon monoksit 
bulunur. Bu nedenle aracLnLzLn 
ifinde egzoz kokusu hissederseniz, 
aracLnLzL derhal kontrol ettiriniz. 
AracLnLzLn ifine egzoz gazL sLzLntLsL 
oldu:unu d{z{n{yorsanLz, aracLnLzL 
yalnLzca b{t{n camlarL afLlmLz 
halde kullanLnLz. AracLnLzL derhal 
kontrol ettiriniz.

UYARI
Egzoz
Egzoz gazL karbon monoksit (CO) 
iferir. Renksiz ve kokusuz olan bu 
gaz tehlikelidir ve solunmasL       
durumunda ul{me yol afabilir.         
Karbon monoksit zehirlenmesi          
tehlikesini unlemek ifin aza:Ldaki 
talimatlara uyunuz.

KapalL alanlarda (garaj gibi) 
motoru yalnLzca aracLnLzL dLzarL 
fLkarmak ya da iferi almak ifin 
falLztLrLnLz.
Araf afLk bir alanda motor falLzLr 
halde park edildiyse, havalandLrma 
sistemini (gereken zekilde) aracLn 
ifine dLzarLdan hava alacak zekilde 
ayarlayLnLz.
Kesinlikle motor falLzLr halde park 
edilmiz bir arafta uzun s{re         
oturmayLnLz.
Motorun bayLlmasL ya da falLzmamasL 
durumunda, motoru {st {ste fok 
kez falLztLrmayL denemek emisyon 
kontrol sistemine zarar verebilir.
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Katalitik konvekturlerle ilgili     
unlemler (mevcut ise)

UYARI
Atez

SLcak bir egzoz sistemi aracLnLzLn 
altLndaki yanLcL nesnelerin alev 
almasLna neden olabilir. AracLnLzL 
kuru ot, ka:Lt, yaprak gibi kolayca 
tutuzabilecek maddelerin bulundu:u 
alanlara park etmeyiniz.
Egzoz sistemi ve katalitik sistem 
motor falLzLrken veya kapatLldLktan 
hemen sonra fok sLcaktLr.  Egzoz 
veya katalitik sistemden uzak 
durunuz, yanabilirsiniz.
AyrLca, egzoz etrafLndaki so:utu-
cuyu fLkartmayLnLz, aracLn alt       
kLsmLnL kapatmayLnLz veya aracL 
korozyon kontrol{ ifin kaplamayLnLz. 
Belli bazlL kozullar altLnda yangLn 
riski oluzturabilir.

AracLnLz katalitik konvertur emisyon 
kontrol sistemi ile donatLlmLztLr.
Bu nedenle, aza:Ldaki tedbirlerin 
uygulanmasL gerekir:

AracLnLzLn yakLt dolumu esnasLnda 
mutlaka, 1. bul{mde yer alan 
YakLt gereksinimleri  konusundaki 
uyarLlara uygun hareket ediniz.
Motorda tekleme ya da performans 
kaybL gibi bir arLzayla ilgili belirtiler 
varsa, aracLnLzL kullanmaya devam 
etmeyiniz.

Motoru hatalL ve uygun olmayan 
zekilde kullanmayLnLz. HatalL ve 
uygunsuz kullanLma urnek olarak, 
aracLn kontak kapalL halde seyretmesi 
ve aracLn vitesteyken kontak 
kapalL halde dik rampalardan 
inmesi gusterilebilir.
Motoru uzun s{re (5 dakika ya da 
daha uzun bir s{re) y{ksek rulanti 
devrinde falLztLrmayLnLz.
Motor ya da emisyon kontrol       
sisteminin hifbir parfasLnL de:iz-
tirmeyiniz ve kurcalamayLnLz. T{m 
kontrol ve ayarlama izlemlerinin 
profesyonel bir atulyede yapLlmasL 
gerekir. Kia, yetkili bir Kia bayisi/
servisini ziyaret etmenizi tavsiye 
eder.  
Fok az yakLtla yola fLkmaktan 
kafLnLnLz. YakLt eksikli:i motorun 
atez almamasLna neden olarak 
katalitik konvekture zarar verebilir.

Bu tedbirlerin dikkate alLnmamasL 
katalitik konvektur sisteminin ve 
aracLnLzLn hasar gurmesine neden 
olabilir. AyrLca, bu gibi durumlarda 
aracLnLz garanti kapsamL dLzLnda 
kalabilir.

Benzinli YakLt filtresi (e:er varsa)
Un cam ile dLz hava arasLndaki sLcaklLk 
farkL Benzinli Benzin Partik{l Filtresi 
(GPFegzoz gazLndaki kurumun      
fLkarLlmasLnL sa:lar. KullanLldLktan 
sonra atLlabilen hava filtresinden 
farklL olarak GPF sistemi, biriken 
kurumu s{r{z kozuluna ba:lL olarak 
otomatik olarak yakar ve dLzarL atar.  
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Ancak, kLsa mesafeli tekrar s{r{z 
veya d{z{k hLzlL uzun mesafeli s{r{z, 
kurum birikimin GPF sistemi tarafLndan 
otomatik olarak kaldLrLlmasLnL  
engelleyebilir. Birikmiz kurum belirli bir 
miktara ulazLrsa, GPF uyarL lambasL  
(         ) yanar.  GPF sistemini tekrar 
falLztLrmak ifin, zaraf 80 km/s hLzla 
30 dakikadan daha uzun bir s{re 
boyunca kullanLlLr.  Aza:Ldaki kozullarLn 
yerine getirildi:inden emin olun: 
g{venli yol kozullarL, 3 vites ya da 
{st{, ve motor hLzL 1,500-4,000 rpm 
olmalL. Tavsiye edilen saatlerde 80 
km/s veya daha hLzlL bir s{r{z yapmak 
GPF sisteminin tekrar falLzmaya 
bazlamasLna ve GPF uyarL lambasLnLn 
durmasLna neden olacaktLr.  
GPF uyarL lambasL yanmLz bir zekilde 
kalLrsa veya unerilen hLzda ve unerilen 
saatlerde s{r{ld{kten sonra bile 
egzoz sistemini kontrol et uyarL 
mesajL afLlLrsa, profesyonel bir      
atulyeyi ziyaret edin ve GPF sisteminin 
kontrol ettirilmesini isteyin.  GPF uyarL 
lambasL s{rekli afLk bir zekilde s{rmek, 
GPF sistemine zarar verebilir ve yakLt 
ekonomisini kut{ etkileyebilir.  

Dizel Partik{l Filtresi (e:er varsa)
Dizel Partik{l Filtresi (DPF) araftaki 
kurumun fLkarLlmasLnL sa:lar.
KullanLldLktan sonra atLlabilen hava 
filtresinden farklL olarak DPF sistemi, 
biriken kurumu s{r{z kozuluna ba:lL 
olarak otomatik olarak yakar ve dLzarL 
atar. Di:er bir deyizle, motor kontrol 
sistemi tarafLndan gerfekleztirilen 
aktif yanma ve normal/y{ksek s{r{z 
kozullarLndan kaynaklanan y{ksek 
egzoz gazL sLcaklL:L ile biriken kurum 

yakLlLr ve atLlLr. AracLn d{z{k hLzda 
uzun s{reli olarak falLztLrLlmasL halinde, 
biriken kurum d{z{k egzoz gazL        
sLcaklL:Lndan ut{r{ otomatik olarak 
atLlamayabilir. Belli bir miktardan daha 
fazla kurum birikti:i zaman arLza 
gustergesi LzL:L (           ) yanar.
ArLza gustergesi yanLp sunerken 
aracLn belirli bir s{re (yaklazLk 25 
dak.) 60 km/s in {zerinde veya ikinci 
viteste motor devri 1500 2500 dev/
dak olacak zekilde s{r{lmesi halinde 
arLza gustergesinin yanLp sunme 
durumu sona erebilir.
E:er prosed{re ra:men arLza       
gustergesi lambasL           yanLp         
sunmeye ya da egzoz sistemini 
kontrol et  uyarL mesajL yanmaya 
devam ederse, profesyonel bir atulyeyi 
ziyaret edin ve DBF sisteminin kontrol 
ettirilmesini isteyin.  Kia, yetkili bir 
Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi 
tavsiye  eder. ArLza gusterge LzL:L 
yanLp sunerken aracLnLzL uzun s{re 
kullanmanLz halinde, DPF sistemi 
hasar gurebilir, yakLt t{ketimi       
artabilir ve motor dayanLklLlL:L ya: 
sulanmasLyla daha da kut{lezebilir.
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KKAZ
Dizel YakLt (DPF mevcut ise)
DPF sistemine sahip dizel araflar ifin 
{retilmiz olan dizel yakLtL kullanmanLz 
unerilmektedir.
Y{ksek oranda s{lf{r (50 ppmden 
fazla) ve belirtilmemiz katkL maddeleri 
iferen dizel yakLtlarLn kullanLlmasL, 
DPF sisteminin hasar gurmesine ve 
beyaz renkte duman fLkmasLna 
neden olabilir.

ZayLf NOx Tutma

ZayLf NOx Tutma (LNT) sistemi, 
egzoz gazLnLn ifindeki nitrojen oksidi 
fLkarLr. YakLtLn kalitesine gure egzoz 
gazLnda bir koku meydana gelebilir 
ve NOx azaltma performansLnL         
azaltabilir; bu nedenle l{tfen           
yunetmeliklere uygun otomotiv dizel 
yakLtL kullanLn.

Sefimli Katalik Kndirgeme (e:er 
varsa)

Sefimli Katalik Kndirgeme (SCR) sis-
temi, {re fuzeltisi red{ksiyon ajanL 
kullanarak NOx i Nitrojen ve Suya 
katalitik olarak dun{zt{rmektedir.

UYARI
[re fuzeltisi t{ketmeyen bir araf 
kullanmak suf olabilir.
AracLn, suz konusu araf tipi ifin 
verilen uygunluk belgesine uymasL 
ifin do:ru uzellikte gerekli bir {re 
fuzeltisinin kullanLlmasL ve yeniden 
doldurulmasL zorunludur.

[re fuzeltisi seviye gustergesi 
(e:er varsa)

[re fuzeltisi seviye gustergesi, {re 
fuzeltisi deposundaki kalan yaklazLk 
{re fuzeltisi miktarLnL gusterir.

* MOTOR START/STOP (BAyLAT/
DURDUR) d{:mesi AFIK (ON) 
konumdayken, {re seviye            
gustergesi gur{nt{s{ belirir.

Üre Seviyesi

OBD078106L
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D{z{k {re gustergesi uyarL mesajL 
(e:er varsa)

[re fuzeltisinin eksikli:i uyarL       
mesajlarL yaklazLk olarak 3.6 L {re 
fuzeltisinin altLnda gur{n{r. SCR 
uyarL lambasLnda            D{z{k [re  
uyarL mesajL gur{nt{lendi:inde, {re 
fuzeltisi deposunun yeniden         
doldurulmasL gerekir. Dikkate de:er 
bir miktarda doldurulmazsa, gursel 
uyarL sistemi SCR uyarL lambalL       
[re Doldur mesajLnL gustererek 
yo:unlu:u artLracaktLr. 

Bu durumda, {re fuzeltisi deposunun 
tekrardan doldurulmasL gerekir. [re 
fuzeltisi deposunda kalan {re fuzeltisi 
fok d{z{k seviyeye yaklazLyor, SCR 
uyarL lambasLyla           000 km de 
{reyi tekrar doldur yoksa araf      
falLzmayacak  uyarL mesajL gelir.  xxx 
km (mil)  izin verilen kalan seyahat       
mesafesini gusterir, bu nedenle tekrar 
dolum yapmadan kalan s{r{z       
mesafesi sLnLrLna kadar s{rmeye 
devam etmeyin.

OBD078107L

OBD078108L

OBD078109L

OBD078110L
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Aksi takdirde, MOTOR START/STOP 
(FALIyTIRMA/DURDURMA) d{:mesi 
ile kapatLldL:Lnda araf yeniden falLz-
tLrLlamaz. S{r{z d{zenine, fevresel 
kozullara ve yol profiline ba:lL olarak, 
d{z{n{len kalan kilometre gerfek 
seyahat mesafesinden farklL olabilir. 
D{z{k [re  ya da [re Doldur  
mesajL gur{nt{lendi:inde, yeterli 
miktarda {re fuzeltisi eklenmelidir. 
[re doldur yoksa araf falLzmayacak  
mesajLgur{nt{lendi:inde yeterli 
miktarda {re fuzeltisi eklenmelidir.

[re doldur yoksa araf falLzmayacak  
mesajL SCR uyarL lambasLyla          
birlikte gur{nt{lendi:inde, MOTOR 
START/STOP (FALIyTIRMA/              
DURDURMA) d{:mesi ile kapatLldL:Lnda 
araf yeniden falLztLrLlamaz. YukarLdaki 
durumlar ifin, her zaman tam        
doldurma unerilir.
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SCR sisteminde arLza (e:er varsa)

SCR sistemi, ba:lantLsL kesilmiz elektrikli bilezenler, yanlLz {re fuzeltisi vb. 
nedeniyle arLza yapar.

xxx km (mil)  izin verilen kalan seyahat mesafesini gusterir, bu nedenle      
arLzanLn kayna:LnL d{zeltmeden kalan s{r{z mesafesi sLnLrLna kadar s{rmeye 
devam etmeyin. Aksi takdirde, MOTOR START/STOP (FALIyTIRMA/DURDURMA) 
d{:mesi ile kapatLldL:Lnda araf yeniden falLztLrLlamaz. Bu durumda, aracL 
profesyonel bir atulyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia servisini veya 
bayisini ziyaret etmenizi tavsiye eder.

Araf yeniden bazlatma sLnLrlamasLnLn netleztirilmesi (e:er varsa)

Bir arıza tespit edildiwinde
Bir arıza tespit edildikten 
sonra 50 km sVrVD           
yapıldıwında

[re fuzelti sistemi hatasL
(= hifbir {re fuzeltisi 
enjekte edilmedi)

YanlLz {re fuzeltisi tespit 
edildi

(= anormal {re fuzeltisi)

Anormal {re-fuzeltisi  
t{ketimi

(= iyileztirme sonrasL hata)

OBD078111L OBD078114L

OBD078112L OBD078115L

OBD078113L
OBD078114L



BakLm

1288

DLz Gur{n{z bakLmL

End{ksiyon sistemi son durumuna 
geldi:inde ve aracL yeniden falLztLrmayL 

Tekrar baDlatma yok

D{z{k {re fuzeltisi seviyesi

[re fuzelti sistemi hatasL
(= hifbir {re fuzeltisi enjekte edilmedi)

YanlLz {re fuzeltisi tespit edildi
(= anormal {re fuzeltisi)

Anormal {re-fuzeltisi t{ketimi
(= iyileztirme sonrasL hata)

OBD078110L

OBD078117L

OBD078118L

OBD078117L
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devre dLzL bLraktLktan sonra, yalnLzca 
{re fuzelti deposunun doldurulmasL 
veya arLzalarLn giderilmesi durumunda 
devre dLzL bLrakLlLr. Araf, [re deposunu 
doldurun yoksa araf falLzmayacak  
mesajL ile yeniden falLztLrLlamazsa, 
yeterli miktarda {re fuzeltisini  
oldurun, birkaf dakika bekleyin ve 
aracL tekrar falLztLrmayL deneyin. 
[re fuzeltisi seviyesinden ba:LmsLz 
olarak aracLn falLztLrLlmasL m{mk{n 
de:il ise, aracLnLzL profesyonel bir 
atulye tarafLndan kontrol ettirin. Kia, 
yetkili bir Kia servisini veya bayisini 
ziyaret etmenizi tavsiye eder.

[re fuzeltisi ekleme

[re fuzeltisini bir doldurma          
hortumuyla doldurmak ifin

1.Motor Start/Stop d{:mesini OFF 
(KAPALI) konumuna getirin.

2. [re fuzeltisi deposunun kapa:LnL 
saatin tersi yun{nde fevirerek 
afLn.

3. ISO 22241 ile belirtilen {re fuzeltisini 
eklemek ifin doldurma hortumunu 

tamamen yerleztirin. Yeterli     
miktarda {re fuzeltisiyle doldurun.
* YakLt deposuna {re fuzeltisi 
eklememek ifin fok dikkatli olun. 
Aksi takdirde, araf performansLna 
olumsuz etki yapar ve fezitli  
arLzalara neden olur.

* KatkL maddeleri ya da suyla 
karLztLrLlmLz bir {re fuzeltisini 
asla kullanmayLn. Bu yabancL 
maddelerin {re fuzelti deposuna 
gitmesine izin verebilir. YapLlmasL 
durumunda, araf performansLna 
olumsuz etki yapar ve fezitli  
arLzalara neden olur.

* Sadece ISO 22241 in belirledi:i 
{re fuzeltisini kullanLn. Kzinsiz 
herhangi bir {re fuzeltisinin     
kullanLlmasL mutlaka araf      
performansLna olumsuz etki 
ederek fezitli arLzalara neden olur.

4. [re fuzeltisi deposunun kapa:LnL 
kapatmak ifin saatin tersi 
yun{nde fevirin.

[re fuzeltisini bir doldurma         
zizesiyle doldurmak ifin
1.Motor Start/Stop d{:mesini OFF 

(KAPALI) konumuna getirin.
2. [re fuzeltisi deposunun kapa:LnL 

saatin tersi yun{nde fevirerek 
afLn.

OCDW079121
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3. ISO 22241 in belirledi:i {re          
fuzeltisini kullanLn. Yeterli miktarda 
{re fuzeltisiyle doldurun.
* YakLt deposuna {re fuzeltisi 
eklememek ifin fok dikkatli olun. 
Aksi takdirde, araf performansLna 
olumsuz etki yapar ve fezitli  
arLzalara neden olur.

* [re fuzeltisini doldurma zizesinden 
doldururken, zorla doldurulmuz 
{re fuzeltisi deposunu fazla  
doldurmamaya uzen gusterin. 
AzLrL doldurulmuz bir {re fuzelti 
deposu dondu:unda genizleyecektir 
ve bu, {re fuzeltisi deposunda 
veya {re fuzeltisi sisteminde 
ciddi bir arLzaya neden olabilir.

* KatkL maddeleri ya da suyla 
karLztLrLlmLz bir {re fuzeltisini 
asla kullanmayLn. Bu yabancL 
maddelerin {re fuzelti deposuna 
gitmesine izin verebilir. YapLlmasL 
durumunda, araf performansLna 
olumsuz etki yapar ve fezitli  
arLzalara neden olur.

* Sadece ISO 22241 in belirledi:i 
{re fuzeltisini kullanLn. Kzinsiz 
herhangi bir {re fuzeltisinin     
kullanLlmasL mutlaka araf      
performansLna olumsuz etki 
ederek fezitli arLzalara neden 
olur.

4. [re fuzeltisi deposunun kapa:LnL 
kapatmak ifin saatin tersi 
yun{nde fevirin.

[re fuzeltisi ekleme: Her bir yaklazLk 
5,600 km de ([re fuzeltisi t{ketimi 
yol profiline, s{r{z d{zenine ve      
fevresel kozullara ba:lLdLr)

* [re fuzeltisi enjekte edildikten 
sonra gusterge tablosunun         
g{ncellenmesi biraz zaman alabilir.

UYARI
DPF sistemine herhangi bir dLz etki 
uygulamayLn. Bu, DPF sisteminde 
bulunan katolizur{n zarar         
gurmesine neden olabilir.
Egzoz borusuna yunlendirerek 
veya egzoz borusunu uzatarak 
DPF sistemini keyfi olarak         
de:iztirmeyin veya manipule 
etmeyin. DPF sisteminde ters 
tepki yapabilir.
Egzoz borusundaki tahliye suyuyla 
temastan kafLnLn. Su kLsmen        
asidiktir ve cilde zararlLdLr. Temas 
halinde iyice yLkayLn.
DPF sisteminin herhangi keyfi bir 
manipulasyonu veya modifikasyonu, 
sistemin hatalL falLzmasLna neden 
olabilir. DPF sistemi, karmazLk bir 
elektronikl kontrol {nitesi tarafLndan 
kontrol edilir.
DPF sisteminin bakLm hizmetinden 
unce, LsL {retimi nedeniyle sLcak 
oldu:u ifin so:umasLnL bekleyin. 
Aksi takdirde, cilt yanL:Lna neden 
olabilir.
AracLnLza {re fuzelti sistemi 
kuruldu:unda, sadece belirtilen 
{re fuzeltisini ekleyin.
[re fuzeltisi sistemi ({re fuzeltisi 
noz{l{, {re fuzelti pompasL ve 
DCU) MOTOR START/STOP      
(BAyLATMA/DURDURMA) d{:mesine 
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OFF (KAPALI) konumda basLldLktan 
sonra bile iferide kalan {re        
fuzeltisini ortadan kaldLrmak ifin 2 
dakika daha falLzLr. BakLm servi-
sinden unce, {re fuzelti sisteminin 
tamamen kapatLldL:Lndan emin 
olun.
 Kut{ kalitede bir {re fuzeltisi ya 
da izin verilmemiz sLvLlar DPF      
sistemi dahil olmak {zere araf 
bilezenlerine zarar verebilir.   
OnaylanmamLz katkL maddelerinin 
{re fuzeltisinde bulunmasL SCR 
katolizur{n{ tLkayarak arLzlara 
neden olur ve bu da pahalL olan 
DPF sisteminin de:iztirilmesini 
gerektirir.
[re fuzeltisi guzler veya ciltle 
temas etti:inde, kirli cilt bulgesini 
iyice yLkamalLsLnLz.
[re fuzeltisini yuttu:unuz bir 
durumda, a:zLnL falkalayLn ve bol 
miktarda temiz su ifin. ArdLndan 
ivedilikle bir doktora bazvurun.
KLyafetleriniz {re fuzeltisiyle   
kaplandL:Lnda, derhal kLyafetlerinizi 
de:iztirin.
[re fuzeltisine alerjik reaksiyon 
gusterirseniz derhal bir doktora 
bazvurun.
[re fuzeltisinin focuklarLn          
ulazamayaca:L bir yerde oldu:undan 
emin olun.
[re fuzeltisi duk{nt{lerini su veya 
bezle silin. [re fuzeltisi kristallez-
ti:inde, so:uk suyla nemlendirilmiz 
bir s{nger veya bezle silin.

[re fuzeltisi duk{nt{s{ uzun s{re 
havayla temas etti:inde beyaz 
renkte kristallezerek araf      
y{zeyine zarar verir.
[re fuzeltisinde yakLt katkLsL 
bulunmaz. Bu nedenle yakLt depo-
suna enjekte edilmemelidir. Aksi 
takdirde, motora hasar gurebilir.
[re fuzeltisi, yanLcL, toksik olmayan, 
renksiz ve kokusuz sulu bir        
fuzeltidir.
[re fuzelti deposunu sadece iyi 
havalndLrLlan yerlerde saklayLn. 
[re fuzeltisi uzun bir s{re yaklazLk 
50/C sLcaklL:a maruz kaldL:Lnda 
(urn. Direkt olarak g{nez LzL:L 
altLnda) amonyak buharL yayan 
kimyasal ayrLzma oluzabilir.

[re fuzeltisi depolama (e:er 
varsa)

[re fuzeltisinin al{minyum, bakLr 
alazLmL, alazLmsLz ve galvanizli 
felik gibi uygun olmayan             
malzemelerden yapLlmLz kaplarda 
saklanmasL uygun de:ildir. 
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[re fuzeltisi, metal malzemeleri 
eritir ve egzoz arLtma sistemine 
tamir edilemez ulf{de ciddi 
zekilde zarar verir.
[re fuzeltisini sadece aza:Ldaki 
materyallerden yapLlan saklama 
kaplarLnda saklayLn.
- Belirlenmiz DIN EN 10 088-1-/-

2-/-3- CR-Ni felik, Mo-Cr-Ni 
felik, Polipropilen ve Polietilen

[re fuzeltisi saflL:L
Aza:Ldaki durumlar DPF sistemine 
zarar verebilir.
- YakLtlar ya da herhangi bir izin 

verilmemiz sLvL {re fuzeltisi 
deposuna eklenmiztir.

- KatkL maddeleri {re fuzeltisiyle 
karLzLtLrLlmLztLr.

- [re fuzeltisini seyreltmek ifin 
su katLlmLztLr.

Sadece belirlenmiz ISO 22241- ya 
da DIN70070 {re fuzeltisini kullanLn. 
[re fuzeltisi deposuna izin          
verilmemiz {re fuzeltisi her   
eklendi:inde, aracLnLzL profesyonel 
bir atulyede kontrol ettirin. Kia, 
yetkili bir Kia servisini veya bayisini 
ziyaret etmenizi tavsiye eder.
[re fuzeltisi deposuna izin veril-
meyen katLzkLlar her eklendi:inde 
aza:Ldaki problemler oluzabilir.
- Y{ksek emisyon
- DPF sisteminde arLza
- Motor arLzasL

[re fuzeltisi deposundan tahliye 
edilen kullanLlmLz {re fuzeltisini asla 

eklemeyin (urn. AracLn bakLmLnL 
yaparken). SaflL:L garanti edilemez. 
Her zaman yeni {re fuzeltisi ekleyin.

UYARI
Y{ksek dLz ortam sLcaklL:Lnda {re 
fuzeltisi depo kapa:LnL aftL:LnLzda 
amonyak buharL dLzarLya fLkabilir. 
Amonyak buharLnLn kekremsi bir 
kokusu vardLr ve aza:Ldaki  
bul{mlerde tahrize sebep olur:
- Cilt
- Mukoza zarL
- Guzler

Starndart {re 
fuzeltisi        
uzellikleri

Dizel, petrol ve alkol gibi likitler 
SCR sistemi ifin asla kullanLlma-
malLdLr. Tavsiye edilenin dLzLndaki 
{re fuzeltileri (ISO22241 ya da 
DIN70070 a uymayan) SCR sis-
tem yazlLmLna zarar verebilir ve 
araf emisyonunu kut{leztirir.
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Guzlerinizde, burnunuzda ve 
bo:azLnLzda uks{rme ve guzlerde 
sulanmayla birlikte yanma hisse-
debilirsiniz. Amonyak buharLnL     
ifinize fekmeyin. [re fuzeltisinin 
cildinize do:rudan temasLndan 
kafLnLn. Sa:lL:LnLz ifin zararlLdLr. 
Etkilenmiz alanlarL temiz ve bol 
suyla yLkayLn. Gerekirse bir 
hekime bazvurun.
[re fuzeltisini kapalL bir yerde 
sakladL:LnLzda, sakladL:LnLz yerde 
iyi bir havalandLrma sistemi     
oldu:undan emin olun. [re         
fuzeltisini iferen zize afLldL:Lnda,          
kekremsi kokuya sahip dumanlar 
dLzarLya fLkabilir.
[re fuzeltisini focuklarLn            
ulazamayaca:L yerlerde           
muhafaza ediniz.
[re fuzeltisi aracLn dLzLna fLkarak 
y{zeye tazarsa, y{zeyi oluzabilecek 
herhangi bir azLnmayL unlemek ifin 
temiz suyla yLkayLn.
Yenileme yaparken, {re fuzeltisinin 
tazmamasLna dikkat edin.
Araf uzun s{re d{z{k sLcaklL:a 
sahip bir ortam sLcaklL:Lnda park 
halinde kalmLzsa (-11 santigrat 
derecenin altLnda), {re fuzeltisi 
{re fuzeltisi deposunun ifinde 
donar. Donuk {re fuzeltisiyle, {re 
fuzeltisi depo seviyesi, {re          
fuzeltisi etkinleztirilen bir LsLtLcLyla 
fuz{lmedi:i s{rece d{zg{n bir 
zekilde belirlenmeyecektir. YanlLz 
{re fuzeltisi ya da seyreltilmiz {re 
fuzeltisi donma noktasLnL arttLra-

bilir ve bu y{zden buz fuzme, 
belirli sLcaklLklarLn altLnda             
etkinleztirilen LsLtLcL tarafLndan 
uygun zekilde yapLlamayabilir. Bu 
fenomen motorun tekrar         
falLztLrLlmasLna sebep olabilecek 
SCR sistemi arLzalarLna yol afabilir.
[re fuzeltisinin fuz{lme zamanL 
s{r{z kozullarLna ve dLz ortam 
sLcaklL:Lna ba:lL olarak fezitlilik 
gusterebilir.

KKAZ
E:er sorunlu {re fuzeltisi ya da  
tavsiye edilmeyen likitler tedarik 
edilirse, emisyon d{z{r{c{ cihazlar 
gibi araba parfalarL zarar gurebilir. 
E:er yanlLz yakLt eklenirse, yabancL 
maddeler SCR katalizur{nde         
birikecek ve bu bulgede kLrLlmaya ya 
da tLkanmaya neden olacaktLr.
YanlLz {re fuzeltisi ekledikten sonra 
l{tfen en yakLn yetkili Kia bayisini/
servisini ziyaret edin. 
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Memnun kalLnan ve tavsiye edilen 
ISO22241 ya da DIN70070 dLzLnda 
dizel, petrol ve alkol gibi tavsiye edil-
meyen likitler asla kullanLlmamalLdLr.
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Motor

UZELLIKLER, T[KETICI BILGISI VE G[VENLIK HATALARININ   
BILDIRIMI

Motor

8we
Benzinli 1.0 
T-GDI

Benzinli 1.4 
T-GDI

Benzinli 1.4 
MPI

Benzinli 1.6 
T-GDI

Benzinli 1.6 
MPI

Smart 
Stream D 1.6

Hacim
[cc(cu.in)]

998 (60.90)
1.353 
(82.57)

1.368 
(83.48)

1.591 
(97.08)

1.591 
(97.08)

1.598 
(97.51)

Silindir V Strok
[mm (inf)]

71 x 84 (2.79 
x 3.3)

71,6 x 84 
(2.82 x 3.31)

72 x 84 (2.83 
x 3.31)

77 x 85,44 
(3.03 x 3.36)

77 x 85,44 
(3.03 x 3.36)

77 x 85,8 
(3.03 x 3.37)

Atezleme sLrasL 1-2-3 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2

Silindir sayLsL 3, sLralL 4, sLralL 4, sLralL 4, sLralL 4, sLralL 4, sLralL
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Boyutlar

Boyutlar

5 KapLlL

Vagon

8we mm (inD)

Toplam uzunluk 4.310 (169.7)

Toplam genizlik 1.800 (70.9)

Toplam y{kseklik 1.447 (57.0)

Un iz afLklL:L

195/65R15 1.573 (61.9)

205/55R16 1.565 (61.6)

225/45R17 1.559 (61.3)

225/40R18 1.555 (61.2)

Arka iz afLklL:L

195/65R15 1.581 (62.2)

205/55R16 1.573 (61.9)

225/45R17 1.567 (61.7)

225/40R18 1.563 (61.5)

Dingil mesafesi 2.650 (104.3)

8we mm (inD)

Toplam uzunluk 4.600 (181.1)

Toplam genizlik 1.800 (70.9)

Toplam y{kseklik 1.465 (57.7)

Un iz afLklL:L

195/65R15 1.573 (61.9)

205/55R16 1.565 (61.6)

225/45R17 1.559 (61.3)

225/40R18 1.555 (61.2)

Arka iz afLklL:L

195/65R15 1.581 (62.2)

205/55R16 1.573 (61.9)

225/45R17 1.567 (61.7)

225/40R18 1.563 (61.5)

Dingil mesafesi 2.650 (104.3)
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Boyutlar

SteyzLn vagon

CUV

8we mm (inD)

Toplam uzunluk 4.605 (181.3)

Toplam genizlik 1.800 (70.9)

Toplam y{kseklik 1.422 (56.0)

Un iz afLklL:L

195/65R15 1.573 (61.9)

205/55R16 1.565 (61.6)

225/45R17 1.559 (61.3)

225/40R18 1.555 (61.2)

Arka iz afLklL:L

195/65R15 1.581 (62.2)

205/55R16 1.573 (61.9)

225/45R17 1.567 (61.7)

225/40R18 1.563 (61.5)

Dingil mesafesi 2.650 (104.3)

8we mm (inD)

Toplam uzunluk 4.395 (173.0)

Toplam genizlik 1.826 (71.9)

Toplam y{kseklik
16": 1.478 (58.2)
18": 1.490 (58.7)

Un iz afLklL:L
205/60R16 1.585 (62.4)

235/45R18 1.575 (62.0)

Arka iz afLklL:L
205/60R16 1.583 (62.3)

235/45R18 1.573 (61.9)

Dingil mesafesi 2.650 (104.3)
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Ampul vat g{c{

Ampul vat g{c{

*: Mevcutsa

Ampul Watt Deweri (W) Ampul Tipi

Un

Far

KLsa
Standart H7 LL 55W

Opsiyon* (LED) 60W

Uzun
Standart H7 LL 55W

Opsiyon* (LED) 24,5W

G{nd{z seyir lambasL* P21W veya LED 21W veya LED

Konum lambasL* W5W veya LED 55W veya LED

Sinyal lambasL PY21W veya LED 21W veya LED

Un sis lambasL* H8 LL 35W

Arka

Arka lamba
Kferisi W5W veya LED 5W veya LED

DLzarLsL
P21/5W veya 

LED
5W veya LED

Fren lambasL
Kferisi (LED) (LED)

DLzarLsL
P21/5W veya 

LED
21W veya LED

Sinyal lambasL

5 KapLlL PY21W 21W

Wagon P21W veya LED 21W veya LED

SteyzLn vagon (LED) (LED)

Geri vites lambasL W16W veya LED 16W veya LED

Arka sis lambasL*

5 KapLlL H21W veya LED 21W veya LED

Wagon H21W 21W

SteyzLn vagon (LED) (LED)

[f{nc{ fren lambasL

5 KapLlL (LED) 1,8W

Wagon (LED) (LED)

SteyzLn vagon (LED) (LED)

Plaka lambasL W5W 5W X 2EA

Kabin

Harita lambalarL* W10W veya LED
10W X 2EA ya da 

LED

Kf lamba
FESTOON ya da 

(LED*)
10W veya LED

Bagaj lambasL FESTOON 10W

Torpido guz{ LAMBASI FESTOON 8W

Makyaj aynasL lambalarL* FESTOON 5W
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Lastikler ve tekerlekler (5 KapLlL, Vagon, SteyzLn
vagon)

Lastikler ve tekerlekler (5 KapLlL, Vagon, SteyzLn vagon)

8we
Lastik 
ebadı

Tekerlek 
ebadı

YVk  
Kapasitesi

Hız        
kapasitesi

Lastik hava basıncıpsi (kPa)]

Normal yVk*1 Azami yVk YVksek hızda sVrVD

LI *2 kg SS*3
km/
sa

8n Arka 8n Arka 8n Arka

Tam 
dolu 
lastik

195/
65R15

6.0J X 
15

91 615 H 210

2,2 
(32.220)

2,2 
(32.220)

2,35 
(34.235)

2,5 
(36.250)

2,75
(40, 275)

2,75
(40, 275)

2,35 
(34.235)

2,35 
(34.235)

2,35 
(34.235)

2,5 
(36.250)

2,75*4 
(40, 275)

2,75*5 
(40, 275)

205/
55R16

6.5J X 
16

91 615 H 210
2,2 

(32.220)
2,2 

(32.220)
2,35 

(34.235)
2,75 

(40.275)
2,75 

(40.275)
2,75 

(40.275)

225/
45R17

7.0J X 
17

91 615 V 240 2,2 
(32.220)

2,2 
(32.220)

2,35 
(34.235)

2,75 
(40.275)

2,75 
(40.275)

2,75 
(40.275)91 615 W 270

225/
40ZR18

7.5J X 
18

92 630 Y 300
2,4 

(35.240)
2,4 

(35.240)
2,5 

(36.250)
2,75 

(40.275)
2,75 

(40.275)
2,75 

(40.275)

K{f{k 
stepne 

T125/
80D15

4.0T X 
15

95 690 M 130
4.2 (60, 420) -

T125/
80D16

4.0T X 
16

97 730 M 130

*1. Normal y{k - 3 kiziye kadar
*2. Y{k endeksi
*3. HLz sembol{
*4. HLzLn yasal oldu:u yerlerde y{ksek hLzda (100 mil veya 160 km/snin {zerinde) s{r{z yapmak ifin basLncL 

yukarLdaki tabloda gusterildi:i gibi ayarlayLn.
*5. Rusya harif
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Lastikler Lastikler ve tekerlekler (CUV)

Lastikler Lastikler ve tekerlekler 
(CUV)

DUYURU
Lastikler de:iztirilirken arafla        
birlikte verilen lastiklerle aynL 
ebatta olmasLnL uneriyoruz.
E:er orijinal lastikler kullanLlmazsa 
s{r{z performansL etkilenir.
Y{ksek rakLmda s{r{z sLrasLnda 
atmosfer basLncLnLn d{zmesi       
normaldir.
Bu nedenle, l{tfen lastik basLncLnL 
kontrol edin ve gerekti:inde daha 
fazla hava basLn.
 Deniz seviyesinden yukarL fLktLkfa 
her kmde ilave gerekli olan lastik 
basLnf de:eri: 1.5psi/km

KKAZ
Lastikler de:iztirilirken arafla        
birlikte verilen lastiklerle aynL ebatta 
olmasLnL uneriyoruz.
 FarklL boyutlarda lastikler kullanmak 
ilgili parfalarLn zarar gurmesine veya 
d{zg{n falLzmamasLna neden olur.

8we
Lastik 
ebadı

Tekerlek 
ebadı

YVk 
Kapasitesi

Hız           
kapasitesi

Lastik hava basıncıpsi (kPa)]

Normal yVk*1 Azami yVk
YVksek hızda 
sVrVD

LI*2 kg SS*3
km/
sa

8n Arka 8n Arka 8n Arka

Tam 
dolu 
lastik

205/
60R16

6.5J X 
16

92 630 H 210
2,5 

(36.250)
2,5 

(36.250)
2,5 

(36.250)
2,7 

(39.270)
2,5 

(36.250)
2,7 

(39.270)

235/
45R18

7.5J X 
18

94 670 V 240
2,3 

(33.230)
2,3 

(33.230)
2,5 

(36.250)
2,7 

(39.270)
2,5 

(36.250)
2,7 

(39.270)

K{f{k 
stepne 
lastik

T125/
80D16

4.0T X 
16

97 730 M 130 4.2 (60, 420) -

*1. Normal y{k - 3 kiziye kadar
*2. Y{k endeksi
*3. HLz sembol{
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A:LrlLk/Hacim

A:LrlLk/Hacim

5 KapLlL

Wagon

8we
Benzinli 1.0 T-GDI Benzinli 1.4 T-GDI Benzinli 1.4 MPI

6MT 6MT 7DCT 6MT

Br{t araf a:LrlL:L
kg (lbs.)

YakLt 
tasarrufu 
paketi

Standart 
paket

YakLt 
tasarrufu 
paketi

Standart 
paket

Standart 
paket

YakLt 
tasarrufu 
paketi

Standart 
paket

1.750 
(3.858)

1.800 
(3.968)

1.770 
(3.902)

1.820 
(4.012)

1.850 
(4.079)

1.720 
(3.792)

1.760 
(3.880)

Bagaj hacmi
l (cu ft)

MKN. 395 (13,9)

MAK
S.

1.291 (45,6)

8we
Benzinli1.6 MPI Benzinli1.6 T-GDI Smart Stream D 1.6

6MT 6AT 6MT 7DCT 6MT 7DCT

Br{t araf a:LrlL:L
kg (lbs.)

Standart 
paket

Standart 
paket

Standart 
paket

Standart 
paket

YakLt t{ketimi 
paketi:

Standart 
paket

Standart 
paket

1.780 
(3.924)

1.800 
(3.968)

1.840 
(4.057)

1.870 
(4.123)

1.830 (4.034)
1.880 
(4.145)

1.900 
(4.189)

Bagaj 
hacmi
l (cu ft)

MKN. 395 (13,9)

MAK
S.

1.291 (45,6)

8we
Benzinli 1.0 T-GDI Benzinli 1.4 T-GDI Benzinli 1.4MPI

6MT 6MT 7DCT 6MT

Br{t araf        
a:LrlL:L
kg (lbs.)

YakLt t{ketimi 
paketi:

Standart 
paket

YakLt t{ketimi 
paketi:

Standart 
paket

Standart 
paket

YakLt t{ketimi 
paketi:

Standart 
paket

1.790 (3.946)
1.840 
(4.056)

1.800 (3.968)
1.850 
(4.079)

1.880 
(4.145)

1.750 (3.858)
1.800 
(3.968)

Bagaj 
hacmi
l (cu ft)

MKN. 625 (22,1)

MAK
S.

1.694 (59,8)
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A:LrlLk/Hacim

SteyzLn vagon

CUV

8we
Benzinli1.6 MPI Smart Stream D 1.6

6MT 6AT 6MT 7DCT

Br{t araf a:LrlL:L
kg (lbs.)

Standart paket Standart paket
YakLt t{ketimi 

paketi:
Standart 
paket

Standart 
paket

1.820 (4.012) 1.850 (4.079) 1.870 (4.123) 1.920 (4.233) 1.940 (4.277)

Bagaj hacmi
l (cu ft)

MKN. 625 (22,1)

MAK
S.

1.694 (59,8)

8we
Benzinli 1.0 T-GDI Benzinli 1.4 T-GDI Benzinli 1.6 T-GDI Smart Stream D 1.6

6MT 6MT 7DCT 6MT 7DCT 6MT 7DCT

Br{t araf a:LrlL:L
kg (lbs.)

1.820 (4.012)
1.840 
(4.056)

1.870 
(4.123)

1.870 
(4.123)

1.900 
(4.189)

1.900 
(4.189)

1.920 
(4.233)

Bagaj hacmi
l (cu ft)

MKN. 594 (21,0)

MAK
S.

1.545 (54,6)

8we
Benzinli 1.0 T-GDI Benzinli 1.4 T-GDI Benzinli 1.6 T-GDI Smart Stream D 1.6

6MT 6MT 7DCT 6MT 7DCT 6MT 7DCT

Br{t araf a:LrlL:L
kg (lbs.)

1.820 (4.012)
1.840 
(4.056)

1.860 
(4.100)

1.840 
(4.056)

1.870 
(4.123)

1.900 
(4.189)

1.920 
(4.233)

Bagaj hacmi
l (cu ft)

MKN. 426 (15,0)

MAK
S.

1.378 (48,7)
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Klima sistemi

Klima sistemi

Daha fazla bilgi ifin l{tfen profesyonel bir atulyeyle iletizime gefiniz.

Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini aramanLzL tavsiye  eder.

8vE Hacim awırlıwı Sınıflandırma

So:utucu 500 0 25g
R-1234yf

R-134a

Kompresur ya:L 110 0 10g PAG 30
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Tavsiye edilen ya:lar ve kapasiteleri

Tavsiye edilen ya:lar ve kapasiteleri

Motorun ve aktarma organlarLnLn do:ru performansta falLzmalarLna ve 
dayanLklL olmalarLna yardLmcL olmak ifin sadece do:ru ve kaliteli ya:larL        
kullanLnLz.

Do:ru ya:lar motor verimlili:ini ve buna ba:lL olarak yakLt ekonomisini de 
artLrmaya da yardLmcL olur.

AracLnLzda aza:Ldaki ya:larL kullanmanLz tavsiye edilmektedir.

Yaw Hacim Sınıflandırma

Motor ya:L*1*2 
(bozaltma ve doldurma)
Unerilenler Benzinli 

Motor

1.0 T-GDI 3.6 l (3.8 ABD  miktarL)
ACEA A5/B5

API SN, ACEA C2*3

1.4 T-GDI 4.2 l (4.4 ABD miktarL)
ACEA A5/B5

API SN, ACEA C2

1.4 MPI 3.6 l (3.8 ABD miktarL)

API servis SM, ILSAC GF4 veya 
{zeri, ACEA A5/B5*4

ACEA A5/B5

1.6 MPI 3.6 l (3.8 ABD miktarL) En son fLkan API (en son fLkan 
ILSAC)

1.6 T-GDI 4.5 l (4.7 ABD miktarL) ACEA A5/B5

Dizel Motor Smartstream D 1.6 4.4 l (4.6 ABD  miktarL) ACEA C5 or C2 or C3

D{z zanzLman ya:L

Benzinli 
Motor

1.0 T-GDI 1.6 ~ 1.7 l
(1.7 ~ 1.8 US qt.)

API Servis GL-4 SAE 70W
- HK SYN MTF 70W

- SPIRAX S6 GHME 70W MTF
- GS MTF HD 70W

1.4 T-GDI 1.5 ~ 1.6 l
(1.6 ~ 1.7 US qt.)

1.4 MPI 1.6 ~ 1.7 l
(1.7 ~ 1.8 US qt.)

1.6 MPI 1.6 ~ 1.7 l
(1.7 ~ 1.8 US qt.)

1.6 T-GDI 1.5 ~ 1.6 l
(1.6 ~ 1.7 US qt.)

Dizel Motor Smartstream D 1.6 1.5 ~ 1.6 l
(1.6 ~ 1.7 US qt.)

Fift kavramalL                 
zanzLman hidroli:i

Benzinli 
Motor

1.4 T-GDI

1.9 ~ 2.0 l(2.0 ~ 2.1 US 
qt.)

API Servis GL-4 SAE 70W
- HK SYN DCTF 70W

- SPIRAX S6 GHME 70W DCTF
- GS DCTF HD 70W

1.6 T-GDI

Dizel 
Motor

Smartstream D 1.6

Otomatik zanzLman 
ya:L

Benzinli 
Motor 1.6 MPI 6.7 l (7.1 ABD  miktarL)

MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-
IV, NOCA ATF SP-IV, KIA orjinal 

ATF SP-IV
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Tavsiye edilen ya:lar ve kapasiteleri

So:utma suyu

Benzinli 
Motor

1.0 T-GDI MT 5.5 l (5.8 ABD miktarL)

Antifriz ve su karLzLmL
(So:utucu cihaz ifin fosfat tabanlL 

etilen-glikol so:utucu suyu)

1.4 T-GDI
MT

6.1 l (6.4 ABD  miktarL)
DCT

1.4 MPI MT 5.5 l (5.8 ABD miktarL)

1.6 MPI

MT 5.5 l (5.8 ABD miktarL)

Oto-
matik 
yanzL-
man:

5.4 l (5.7 ABD miktarL)

1.6 T-GDI
MT

5.8 l (6.1 ABD miktarL)
DCT

Dizel Motor Smartstream D 
1.6

MT
7.8 l (8.2 ABD miktarL)

DCT

Fren/debriyaj hidroli:i Gereken miktar DOT-4

[re eriyik 12 l (12.7 ABD miktarL)
ISO22241
DIN70070

YakLt 50 l (13.2 US gal.) -

*1. "Tavsiye edilen SAE viskozite de:eri" sayfa: 9-13 BakLnLz.
*2. Piyasada Enerji Tasarruflu Ya: etiketli motor ya:larL mevcuttur. Di:er faydalarLnLn yanL sLra bu ya:lar motordaki s{r-

t{nmeyi ve dolayLsLyla yakLt t{ketimini azaltarak yakLt ekonomisine katkLda bulunur. Bu ya:larLn sa:ladL:L avantajlarLn 
g{ndelik kullanLmda fark edilmesi g{f olabilir fakat yLllar geftikfe bu ya:larLn b{tfe ve yakLt tasarrufu konusunda sa:-
ladL:L katkLlarL fark edebilirsiniz.

*3. HKNDKSTAN, ORTA DO9U, KRAN, LKBYA, CEZAYKR, SUDAN, FAS, TUNUS, MISIR, MERKEZ VE G[NEY AMERKKA HARKCK
*4. HKNDKSTAN, ORTA DO9U, KRAN, LKBYA, CEZAYKR, SUDAN, FAS, TUNUS, MISIR, MERKEZ VE G[NEY AMERKKA KFKN

Yaw Hacim Sınıflandırma
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Tavsiye edilen ya:lar ve kapasiteleri

Tavsiye edilen SAE viskozite de:eri

KKAZ
Ya: seviyesini kontrol etmeden ya da 
ya:L bozaltmadan unce daima doldurma 
tapasL, tahliye tapasL ya da ya: seviye 
fubu:u etrafLndaki alanL temizleyiniz. 
Bu, uzellikle araf tozlu ya da kumlu 
alanlarda ve asfaltlanmamLz zeminlerde 
kullanLlLyorsa unemlidir. Tapa ve ya: 
seviye fubu:u etrafLndaki alanLn 
temizlenmesi, toz ve kumun motora 
ve di:er mekanizmalara girerek  
bunlara hasar vermesini unleyecektir.

Motor ya:L viskozitesinin (akLzkanlL:LnLn) 
yakLt ekonomisi ve so:uk havada 
kullanLm {zerinde etkisi  vardLr (ilk  
falLztLrma ve ya: akLzL). D{z{k viskoziteli 
motor ya:larL yakLt ekonomisini ve 
so:uk hava performansLnL artLrabilir, 
fakat sLcak havalarda yeterli ya:lama 
ifin y{ksek viskoziteli motor ya:larL 
kullanLlmasL gerekir.

Tavsiye edilenden farklL viskoziteye 
sahip motor ya:larL kullanLlmasL 
motorun hasar gurmesine neden 
olacaktLr.

Motor ya:L seferken, aracLnLzLn bir 
sonraki ya: de:iziminden unce hangi 
sLcaklLk aralL:L ifinde kullanLlaca:LnL 
d{z{n{n{z. Daha sonra aza:Ldaki 
tablodan tavsiye edilen ya:              
viskozitesini sefiniz.
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Tavsiye edilen ya:lar ve kapasiteleri

Dizel 1.6

Kappa 1.0/1.4 T-GDI

Kappa 1.4 MPI

SAE Viskozite Dewerleri iDin Sıcaklık Aralıwı

SLcaklLk
/C -30 -20 -10 0 10 20 30 40

(/F) -10 0 20 40 60 80 100

Smartstream D1.6

10W-30/40

5W-30/40

0W-30

0W-20

SAE Viskozite Dewerleri iDin Sıcaklık Aralıwı

SLcaklLk
/C -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

(/F) -10 0 20 40 60 80 100 120

T{m {lkeler ifin 0W-30, 5W-30

SAE Viskozite Dewerleri iDin Sıcaklık Aralıwı

SLcaklLk
/C -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

(/F) -10 0 20 40 60 80 100 120

Avrupa Harif*1

Orta Do:u ifin*2

20W-50

15W-40

10W-30

5W-20, 5W-30

Avrupa ifin*3

Orta Do:u ifin

20W-50

15W-40

10W-30

5W-20, 5W-30

*1. Daha iyi yakLt tasarrufu ifin, SAE 5W-20 viskozite derecesine sahip motor ya:L kullanLlmasL tavsiye edilir.
Ancak {lkenizde bu motor ya:L bulunmuyorsa, uygun bir motor sefiniz.

*2. Orta Do:u Fas, Sudan ve MLsLr L iferir. KRAN, HKNDKSTAN, CEZAYKR, LKBYA, TUNUS
*3. Daha iyi yakLt tasarrufu ifin, SAE 5W-30 viskozite derecesine sahip motor ya:L kullanLlmasL tavsiye edilir. Ancak 

{lkenizde bu motor ya:L bulunmuyorsa, motor ya:L viskozite tablosu yardLmLyla uygun bir motor ya:L sefiniz.
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Tavsiye edilen ya:lar ve kapasiteleri

Benzinli 1.6L MPI

Benzinli 1.6L T-GDI

SAE Viskozite Dewerleri iDin Sıcaklık Aralıwı

SLcaklLk
/C -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

(/F) -10 0 20 40 60 80 100 120

Benzinli 
1.6L MPI

Avrupa 
ifin

0W-40, 5W-20*1|, 
5W-30*2 5W-40

Avrupa 
ve Orta 
Do:u 

dLzLnda*3

20W-50

15W-40

10W-30

0W-20, 5W-20, 
5W-30

Orta 
Do:u ifin

20W-50

15W-40

10W-30

5W-30, 5W-40

*1. Daha iyi yakLt tasarrufu ifin, SAE 5W-20 (Orta Do:u dLzLnda) ya da 5W-30 (Orta Do:u ifin) viskozite derecesine 
sahip motor ya:L kullanLlmasL tavsiye edilmiztir. Ancak {lkenizde bu motor ya:L bulunmuyorsa, motor ya:L vis-
kozite tablosu yardLmLyla uygun bir motor ya:L sefiniz.

*2. Daha iyi yakLt tasarrufu ifin, SAE 5W-30 (ACEA A5) viskozite derecesine sahip motor ya:L kullanLlmasL tavsiye 
edilir.

*3. Orta Do:u bulgesine Libya, Cezayir, Fas, Tunus, Sudan, MLsLr, Iran dahildir.

SAE Viskozite Dewerleri iDin Sıcaklık Aralıwı

SLcaklLk
/C -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

(/F) -10 0 20 40 60 80 100 120

Benzinli
1.6L T-GDI

20W-50

15W-40

10W-30

5W-30, 5W-40
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Araf Kimlik NumarasL (yasi NumarasL) (VIN)

Araf Kimlik NumarasL (yasi 
NumarasL) (VIN)

Tip A

Araf kimlik numarasL (yasi NumarasL) 
(VIN), aracLnLzLn kaydLnL yaptLrLrken ve 
aracLn m{lkiyeti ile ilgili t{m yasal 
izlemlerde vs. kullanLlan numaradLr.

Bu numara, yolcu koltu:unun altLnda 
zeminde yer almaktadLr.  NumarayL 
kontrol etmek ifin, kapa:L kaldLrLnLz 
(1).

VIN etiketi

B tipi (e:er varsa)

VIN ayrLca, un panelin {zerindeki 
plakada yer almaktadLr. Bu numara 
un camLn dLzLndan bakLldL:Lnda 
kolayca gur{lebilir. 

OCDW089001

OCDW089002
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Lastik uzellikleri ve basLnf etiketi

Araf sertifika etiketi (e:er 
varsa)

S{r{c{ (veya un yolcunun) yan merkez 
dire:ine yapLztLrLlmLz araf sertifikasL 
etiketi aracLn kimlik numarasLnL (VIN) 
verir.

Lastik uzellikleri ve basLnf etiketi

 Yeni aracLnLzda takLlL olan lastikler 
normal s{r{zte en iyi performansL 
sa:lamak {zere sefilmiztir.

S{rc{ tarafLndaki orta dire:e         
yerleztirilmiz lastik etiketi, aracLnLz 
ifin unerilen lastik basLnflarLnL verir.

OUB081003

OUB071018
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Motor numarasL

Motor numarasL

Benzinli motor (1.4 MPI)

Benzinli Motor (1,4 T-GDI)

Benzinli Motor (1,0 T-GDI)

Benzinli motor (1.6 MPI)

Benzinli Motor (1,6 T-GDI)

Smartstream D 1.6

Motor numarasL zekilde gusterildi:i gibi 
motor blo:unun {zerine basLlmLztLr.

OCD088004

OCD088005

OCD088006

OCD088007

OBD088004L

OCDW089003
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Klima kompresur etiketi

Klima kompresur etiketi

Bir kompresur etiketi aracLnLzLn 
donanLmlL oldu:u kompresur tipi 
konusunda model, tedarikfi parfa 
numarasL, {retim numarasL, so:u-
tucu (1) ve so:utucu ya:L (2) gibi 
konularda size bilgi verir.

So:utucu etiketi (e:er varsa)

So:utucu akLzkan etiketinin bulun-
du:u yerler:

A Tipi: Kaputun alt tarafL
B Tipi: Motor odasLnLn un{.

OYB086004 OCDW049077
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Uygunluk beyanL

Uygunluk beyanL

AracLn radyo frekans bilezenleri, 
Yunerge 1995/5/EC gereksinimleri 
ve di:er ilgili h{k{mlerine uygundur.

[reticinin uygunluk beyanL dahil daha 
fazla bilgi Kia internet sitesinde 
mevcuttur.

http://www.kia-hotline.com

YakLt etiketi (e:er varsa)

Benzinli (Petrol) Motor

YakLt etiketi, yakLt deposu kapa:Lna 
yapLztLrLlmLztLr.

A. Kurzunsuz Benzinin (Petrol) 
Oktan Derecesi 
1. RON/ROZ: Sefilebilir Oktan 

NumarasL
2. (R+M)/2, AKI: Vuruntuya 

Direnme Endeksi
B. Petrol tipi yakLtlar ifin tanLmla-
yLcLlar
* Bu sembol kullanLlabilir yakLt 
anlamLna gelir Bazka bir benzin 
kullanmayLn.

C. Daha fazla bilgi ifin, bu bul{me 
"YakLt gereksinimleri" sayfa: 1-2 
bakLnLz.

CE0678

OTM048455L
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Uzellikler, T{ketici bilgisi ve G{venlik hatalarLnLn  
bildirimi

Uygunluk beyanL

Dizel motor

YakLt etiketi, yakLt deposu kapa:Lna 
yapLztLrLlmLztLr.

A. YakLt Dizel
B. Dizel tipi yakLtlar iferen FAME 
(ya: asidi metil ester) tanLmlayLcLlarL
* Bu sembol kullanLlabilir yakLt 
anlamLna gelir Bazka bir benzin 
kullanmayLn.

C. Daha fazla bilgi ifin, bu bul{me 
"YakLt gereksinimleri" sayfa: 1-2 
bakLnLz.

OTM048456L
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KISALTMA
ABS

Kilitlenmeyen Fren Sistemi

ACC

Aksesuar

AGM

So:urulmuz Cam Kefe

AKI

Vuruntuya Direnme Endeksi

AVN

M{zik Video Navigasyon

BCW

Kur Nokta FarpLzma UyarLsL

CC

Sabit HLz Kontrol{

CO

Karbon Monoksit

CRS

Focuk G{venlik Sistemi

DAW

S{r{c{ Dikkati UyarLsL

DCT

Fift kavramalL zanzLman

DPF

Dizel Partik{l Filtresi

DRL

G{nd{z Seyir LambasL

EBD

Elektronik Fren Kuvveti Da:LtLmL

ECM

Elektronik Ayna

EPB

Elektronik El Freni EPB

EPS

Elektronik hidrolik direksiyon

ESC

Elektronik Stabilite Kontrol{

ESS

Acil Stop Sinyali

FAME

Ya: Asidi Metil Esteri

FCA

Un FarpLzma Engelleme YardLmL

GAW

Br{t Aks A:LrlL:L

GAWR

Toplam Aks A:LrlL:L

GPF

Benzin Partik{l Filtresi

GPS

K{resel KonumlandLrma D{zeni

GVW

Br{t Araf A:LrlL:L

GVWR

Toplam Araf A:LrlL:L

HAC

Yokuzta KalkLz Deste:i Kontrol{

HID

Y{ksek Yo:unluklu Dezarj
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KLsaltma

ISG

Rulanti Dur ve Kalk

ISLA

AkLllL HLz SLnLrL YardLmL

LFA

yeritte Kalma YardLmL

LKA

yerit Koruma YardLmL:

LNT

ZayLf NOx Tutma

MIL

ArLza Gusterge LambasL

MPI

Foklu Nokta Enjeksiyon

MSLA

Man{el HLz SLnLrL AsistanL

MTBE

Metil TertiarL B{til Eter

ODO

Kilometre sayacL

PCSV

Tahliye Kontrol Selenoid Valfi

PDW

Park mesafesi uyarLsL

RCCW

Arka Fapraz-Trafik FarpLzma 
UyarLsL

RME

Kolza Metil Ester

RON

Benzin Oktan SayLsL

RVM

Arka Gur{z KamerasL

SCC

AkLllL Sabit HLz Kontrol{

SCR

Sefimli Katalik Kndirgeme

SRS

YardLmcL G{venlik Sistemi

SRSCM

YardLmcL G{venlik Sistemi Kontrol 
Mod{l{

TMK

Lastik Tamir Kiti

TPMS

Lastik BasLnf Kzleme Sistemi

VIN

Araf TanLmlama NumarasL

VME

Bitkisel Ya: Metil Ester

VSM

Araf Stabilite Yunetimi





IDizin

Dizin
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A
AB ifin CE RED                          5-39
ABS fren sistemi                       6-56
Acil durum gerefleri                  7-45
Acil durumda fekme                 7-41
Acil durumlarda bagaj kapa:L afma 
kolu                                              4-27
AfLlLr tavan afLk uyarLsL            4-52
AfLlLr tavana e:im verilmesi    4-49
AfLlLr tavanL kapatmak             4-50
AfLlLr tavanLn afLlmasL              4-49
AfLlLr tavanLn sLfLrlanmasL        4-52
A:LrlLk/Hacim                              9-8
AkLllL anahtar fonksiyonlarL      4-13
AkLllL anahtar uyarLlarL              4-15
AkLllL anahtar                            4-13
AkLllL bagaj kapa:L                     4-33
AkLllL HLz SLnLrL AsistanL (ISLA)  6-101
AkLllL HLz SLnLrL YardLmLnL                 
etkinleztirme/ devre dLzL         
bLrakma                                  6-102
AkLllL Sabit HLz Kontrol{                 
(Dur & Kalk sistemi ile SCC)   6-107
AkLllL sabit hLz kontrol{                 
hassasiyetini ayarlama          6-118
Ak{ de:izimi                              4-12
Ak{ kapasite etiketi                 8-43
Ak{ takviyesiyle falLztLrma       7-6
Ak{ tasarruf fonksiyonu       4-130
Ak{                                            8-41
Ak{n{n sorunsuz falLzmasL ifin 8-41
Ak{n{n zarj edilmesi                8-43
Ak{y{ ve kablolarL kontrol ediniz  6-176
AlLztLrma (rodaj) dunemi            1-7
Ampul de:iztirme unlemleri    8-73
Ampul pozisyonu (Arka)          8-77
Ampul pozisyonu (Un)              8-75
Ampul pozisyonu (Yan)           8-79

Ampul vat g{c{                         9-5
Ampuller                                   8-73
Anahtar izlemleri                       4-7
Anahtar konumlarL                    6-10
Anahtar numaranLzL kaydediniz   4-7
Anahtarlar                                  4-7
Anten                                          5-3
Araca binmeden unce                6-8
AracL park ederken veya            
durdururken yanma riski           1-7
AracLn acil durumda falLztLrLlmasL    7-6
AracLn Fekilmesi                       7-39
AracLn dLzLndayken kapL kilitlerinin 
kontrol{                                      4-19
AracLn yaylandLrLlmasL           6-169
AracLnLzLn alt tarafLnda buz veya kar 
birikmesine izin vermeyiniz      6-177
AracLnLzLn el freninin donmasLna 
izin vermeyiniz                       6-177
Araf  a:LrlL:L                           6-188
Araf denge yunetimi (VSM)    6-62
Araf Kimlik NumarasL                   
(yasi NumarasL) (VIN)              9-16
Araf sahibinin alabilece:i bakLm 
unlemleri                                    8-9
Araf sahibinin sorumluluklarL    8-9
Araf sahibinin yapabilece:i bakLm 
izlemleri programL                    8-11
Araf sahibinin yapabilece:i bakLm 
izlemleri                                      8-11
Araf sertifika etiketi                9-17
Araflar arasL mesafe ayarL   6-113
Araftaki de:iziklikler                  1-6
Arazi s{r{z{                           6-171
Arka cam buz fuz{c{             4-147
Arka cam silecek ve yLkayLcL        
d{:mesi                                 4-142
Arka Fapraz-Trafik FarpLzma  
UyarLsL (RCCW)                        6-152
arka dun{z sinyal lambasL,   
SUKME VE TAKMA                     8-87
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Arka gur{z kamerasL             4-128
Arka kapL focuk kilidi                4-23
Arka koltu:un ayarlanmasL     3-15
Arka lamba (if) (ampul tipi) ampul 
de:izimi- 5 KapLlL ifin arka lamba 
grubu (tip A,B)                         8-90
Arka park mesafesi uyarLsLnLn 
falLzmadL:L durumlar              4-101
Arka sinyal lambasL (ampul tipi) 
ampul{ de:izimi- 5 KapLlL (tip A,B), 
Vagon (tip A,) ifin arka lamba 
grubu                                        8-86
Arka sinyal lambasL (LED tipi) 
ampul{n{n de:iztirilmesi - Vagon 
(tip B) ifin arka lamba grubu  8-93
Arka sis lambasL (ampul tipi) 
ampul{ de:izimi- 5 KapLlL (tip A), 
Vagon (tip A,B) ifin arka lamba 
grubu                                         8-91
Arka sis lambasL (LED tipi) ampul{ 
de:izimi- 5 KapLlL (tip B), steyzLn 
vagon ifin arka lamba grubu  8-94
Arka sis lambasL                      4-136
AzLrL y{kleme                         6-189
AUTO HOLD                              6-53
Ayarlar bilgilendirme ve e:lence 
d{zeni ayarlar                           5-33
AydLnlatma kontrol{              4-131
AydLnlatmalar                         4-130
Aynalar                                    4-56

B
Bagaj alanL genizletme           4-177
Bagaj ampul{n{n de:iztirilmesi    
8-99
Bagaj bulme lambasL             4-145
Bagaj bulmesi kapa:L             4-190
Bagaj bulmesi                         4-177
Bagaj filesi                              4-192

Bagaj g{venlik perdesi           4-193
Bagaj kapa:L                             4-24
Bagaj kapa:LnLn kapatLlmasL    4-25
Bagaj kutusu                          4-178
Bagaj ray sistemi                   4-195
Bagaj yan bulmesi                 4-179
BakLm hizmetleri                       8-9
Bardak tutucu                       4-180
Baz deste:i - Un koltuk ifin    3-12
BCW (Kur Nokta FarpLzma              
UyarLsL)                                      6-145
Belarus ifin STB                        5-40
Benzinli (Petrol) Motor             9-20
Benzinli motoru/dizel motoru         
durdurulmasL (D{z yanzLman)   6-13
Benzinli motorun/dizel motorun 
durdurulmasL (D{z yanzLman)   6-21
Bilgilendirme ve e:lence d{zeni 
teknik uzellikleri                       5-36
Bluetooth cihazlarLnL ba:lama   5-23
Bluetooth ses cihazLnL kullanma5-26
Bluetooth telefon kullanma    5-27
Bluetooth                                  5-23
Bluetooth                                 5-34
Bluetooth                                  5-38
Boyutlar                                      9-3
Br{t araf a:LrlL:L                    6-188
Bu:u fuzme (Rezistans)            
mantL:L                                    4-172
Buhar hortumu (benzinli motorlar 
ifin) ve yakLt deposu kapa:L    8-18
Bujiler (Benzinli motorlar ifin)   8-19
Bujileri ve atezleme sistemini 
kontrol ediniz                           6-176
Buz fuz{c{                             4-147

C
Cam suyu seviyesinin kontrol 
edilmesi              8-33
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Cam Suyu                                    8-33 
Camlar                                       4-37

F
FalLzma kozullarL                     6-153
FalLzma kozulu                       4-110
FalLzmadL:L kozullar                4-111
Fanta askLsL                            4-191
Fekme hizmeti                         7-39
FLkarLlabilir fekme kancasL       7-40
Fift KavramalL yanzLman (DCT)     6-32
Fift kavramalL zanzLman hidroli:i  8-20
Fift kavramalL zanzLmanLn              
falLzmasL                                   6-32
Focuk emniyet (kemeri)              
sistemi (CRS)                            3-34
Focuk Koltu:u Sistemi (CRS) 
Sefimi                                       3-35
Focuk Koltu:u Sisteminin            
TakLlmasL (CRS)                        3-37
Focuklar ifin ISOFIX sabitleme  
parfasL ve {st ba:lantL            
sabitleme (ISOFIX sabitleme          
sistemi) parfasL                        3-38

D                                                         

Darbeye duyarlL kapL afma            

uzelli:i                                      4-23
Devre dLzL olma azamasL         4-18
DLz bakLm                                8-112
DLz Dikiz AynasL                         4-58
DLz Gur{n{z bakLmL                8-112
DLz Gur{n{z                                2-2
DLz uzellikler                          4-196
Direksiyon dizli kutusu, ba:lantL & 
kur{k/alt kol bilyalL mafsalL     8-21
Direksiyon simidi                     4-53

Dizel Motor Ya:L                       8-25
Dizel motor                              9-21
Dun{z ve zerit de:iztirme          
sinyalleri                                  4-135
DRL LambasL (Ampul tipi) ampul 
de:izimi - 5 KapLlL, Vagon       8-84
D{z{k lastik hava basLncL          
gusterge lambasL                       7-20
D{z{k Lastik hava basLncL          
gusterge lambasL                      7-12
D{z{k seri lastikler                   8-55
D{z zanzLman ya:L                   8-20
D{z zanzLmanLn kullanLlmasL   6-21
D{z Vites                                  6-21

E                                                                   
E:imli & teleskopik direksiyon   4-54
Ek talimatlar (mesajlar)         4-121
Ek talimatlar (mesajlar)         4-127
Ekonomik kullanLm                 6-166
Ekran                                         5-33
Ekran                                       6-103
EkranL afma veya kapama      5-12
El freninin kontrol edilmesi     8-34
Elbise askLsL                             4-190
Elektrik ayarlL un koltuk            3-7
Elektrikli bagaj kapa:L               4-28
Elektrikli camlar                       4-38
Elektronik el freni (EPB)         6-49
Elektronik hidrolik direksiyon  
(EPS)                                        4-53
Elektronik Stabilite Kontrol{         
(ESC)                                        6-58
Emisyon kontrol sistemi        8-120
Emniyet kemeri gericisi          3-28
Emniyet kemeri ile ilgili                  
unlemler                                      3-31
Emniyet kemeri sistemi           3-21
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Emniyet kemerleri                   3-21
Emniyet kemerlerinin bakLmL  3-33
Emniyet zincirleri                    6-180
ESS: Acil Stop Sinyali                6-63

F
Far ve un sis farL hizalama        
(Avrupa ifin)                             8-100
Far y{ksekli:i ayarlama cihazL    4-137
FarLn eskort fonksiyonu         4-130
FCA un kamera sensur{          6-70
FCA uyarL mesajL ve sistem       
kontrol{                                    6-67
FCA uyarL mesajL ve sistem         
kontrol{                                     6-80
FLskiyeli yLkayLcL memesi       4-142
Filtre de:iztirilmesi                  8-35
Filtrenin kontrol edilmesi         8-37
Fren hortumlarL ve hatlarL       8-20
Fren Sistemi                              6-45
Fren ve arka lamba (LED tipi) 
ampul{ de:izimi- 5 KapLlL  (tip B), 
Vagon (tip B), SteyzLn Vagon, CUV 
ifin arka lamba grubu              8-92
Fren/debriyaj hidroli:i seviyesinin 
kontrol{                                     8-31
Fren/debriyaj hidroli:i             8-20
Fren/debriyaj hidroli:i              8-31
Frenlerin falLzmasL                   6-69
Frenlerin falLzmasL                   6-82

G
GAW (Br{t aks a:LrlL:L)          6-189 
GAWR (Br{t aks a:LrlL:L  
kapasitesi)           6-189

Gece s{r{z                              6-170
Genel bakLz                               4-71
Gerekiyorsa kLz kozullarLna  
uygun ya: kullanLnLz               6-176
Gerekli kontroller                       6-8
Geri vites lambasL (lamba tipi) 
lamba de:izimi- 5 KapLlL ifin arka 
lamba grubu (tip A,B)               8-89
Geri vites lambasL (lamba tipi) 
lamba de:izimi- SteyzLn Vagon ifin 
arka lamba grubu (tip A,B)      8-90
Geri vites lambasL (lamba tipi) 
lamba de:izimi- Vagon ifin arka 
lamba grubu (tip A,B)              8-89
Giriz                                          7-32
Gulgelik                                      4-48
Gusterge LzLklarL                        4-95
Gusterge paneli kontrol{         4-63
Gusterge paneli                         4-67
Gusterge panelinin gur{n{z{  2-10
Guzl{k bulmesi                        4-176
G{f frenleri                             6-45
G{mr{k Bilgisi Uygunluk                 
Belgesi                                         5-40
G{nd{z seyir lambasL             4-137
G{nezlikler                               4-181
GVW (Br{t araf a:LrlL:L)        6-189
GVWR (Br{t araf a:LrlL:L             
kapasitesi)                              6-189

H
Harita lambasL (Ampul tipi) ampul{ 
de:izimi             8-96 
Harita lambasL (Ampul tipi) ampul{ 
de:izimi           8-97

Harita lambasL (LED t{r{) ampul{ 
de:izimi                                    8-97
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Hava filtresi                              8-19
Hava filtresi                               8-35
Hava yastL:L - yardLmcL g{venlik 
sistemi                                      3-45
Hava yastL:L sisteminin                   
izleyizi                                         3-46
Hava yastL:L uyarL etiketi        3-72
Hava yastL:L uyarL lambasL      3-49
HazLr olma azamasL                 4-16
HLrsLz alarm sistemi                 4-16
HLrsLz alarmL azamasL               4-17
HLz ayarL                                 6-108
HLz limitini ayarlamak              6-98
HLza duyarlL kapL kilitleme               
sistemi                                       4-23

I                                                                               
ISG (Rulanti Dur ve Kalk)                   

sistemi                                   6-124
ISG sistem arLzasL                    6-128
ISG sistemi falLzma kozullarL 6-127
ISG sistemini devre dLzL               
bLrakma                                  6-127
IsLtma ve klima                       4-149
IsLtmalL direksiyon                     4-55

K
Kf aydLnlatma                           4-143
Kf bakLm                                     8-117
Kf dikiz aynasL                            4-56
Kf gur{n{z                                     2-8
Kf lamba (LED tipi) ampul{              
de:izimi                                       8-98
Kf lamba                                   4-144
Kf uzellikler                              4-179

Kf paneldeki sigortalarLn                
de:iztirilmesi                              8-59
Klave g{venlik unlemleri            3-71
Klk YardLm Kiti                            7-45
Kmmobilizer durumlar                4-8
iPOD modunun kullanLlmasL     5-19
Kzlev izlemi                                6-93
Kzleyiz                                      6-102
Kterek falLztLrma                           7-8
Kyi frenlemeye yunelik uneriler 6-64
Kyi s{r{z uygulamalarL             6-23
Kyi s{r{z uygulamalarL             6-30
Kyi s{r{z uygulamalarL             6-44

K 
Kablosuz akLllL telefon zarj              
sistemi                                   4-186
KapL kilitleri                               4-19
KapL kilitlerinin araf ifinden        
kontrol{                                    4-20
 Kaput afLk uyarLsL                   4-43
Kaput                                       4-42
Kaputun afLlmasL                      4-42
Kaputun kapatLlmasL               4-43
KarlL veya buzlu yollarda              
kullanLm                                    6-173
Kayar kol dayana:L                4-175
Kaydedilmiz radyo                         
istasyonlarLnL dinleme              5-15
Kendi kendine arLza tezhisi   4-102
Kendi kendine arLza tezhisi   4-108
KLsLtlamalar                              6-94
KLz kozullarLnda s{r{z            6-173
Kilitlerin donmasLnL unlemek       
ifin                                            6-176
Klima kompresur etiketi         9-19
Klima kontrol{ hava filtresi  4-155
Klima kontrol{ hava filtresi  4-167
Klima kontrol{ hava filtresi    8-37
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Klima sistemi                           9-10
Klima So:utma gazL etiketi  4-156
Klima So:utma gazL etiketi  4-168
Klima so:utucusu                    8-21
KlimanLn so:utucu gazLnLn ve           
kompresur ya:LnLn kontrol               
edilmesi                                     4-157
KlimanLn so:utucu gazLnLn ve  
kompresur ya:LnLn kontrol          
edilmesi                                   4-168
Koltuk arkalL:L cebi                    3-15
Koltuk LsLtLcL ( HavalandLrmalL          
koltuk)                                       4-183
Koltuk LsLtLcLsL                          4-181
Koltuklar                                     3-2
Kontak anahtarL konumu        6-10
Korna                                        4-55
Kur Nokta FarpLzma UyarLsL        
(BCW)                                      6-144
Kriko etiketi                              7-29
Kriko ifin EC Uygunluk BeyanL   7-30
Kriko ve aletler                          7-22
KullanLcL ayarlarL modu KullanLcL 
ayarlarL modu                            4-78
K{l tablasL                                4-179

L 
Lastik BasLnf Gustergesi         7-45
Lasti:in Fekizi                          8-51
Lasti:in yanak kLsmLndaki  izaret-
ler                                      8-51
Lastik bakLmL                             8-45
Lastik bakLmL                            8-51
Lastik basLncL izleme sistemi  7-18
Lastik BasLnf Kzleme Sistemi gus-
tergesi (TPMS) (A Tipi)      7-10
Lastik BasLnf Kzleme Sistemi gus-
tergesi (TPMS) (B Tipi)      7-16
Lastik de:izimi                         8-49

Lastik de:iztirme                     7-23
Lastik hava basLncLnL                     
kontrol etme                            8-47
Lastik hava basLncLnL                  
kontrol etme                              7-36
Lastik uzellikleri ve basLnf              
etiketi                                         9-17
Lastik patlarsa (lastik tamir     
takLmL ile)                                   7-31
Lastik rotasyonu                     8-48
Lastik Tamir Kitini Kullanma   7-35
Lastik Tamir Kitinin (TMK)            
ParfalarL                                   7-34
Lastikler Lastikler ve                 
tekerlekler (CUV)                         9-7
Lastikler ve tekerlekler                     
(5 KapLlL, Vagon,                            
SteyzLn vagon)                           9-6
Lastikler Ve tekerlekler           8-45
LCD Cam Kontrol{                   4-64
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LCD Mod                                   4-76
LFA sistem arLzasL                  6-133
LFA sistem falLzmasL              6-131
LKA sistem arLzasL                6-143
LKA sistem falLzmasL              6-138
LKA sistem izlev de:izikli:i    6-143

M 
Makyaj aynasL lambasL ampul{n{n 
de:iztirilmesi                           8-98
Makyaj aynasL lambasL           4-146
Manuel LsLtma ve klima                 
sistemi                                    4-160
Man{el bagaj kapa:L                4-24
Man{el HLz SLnLrL AsistanL            
(MSLA)                                      6-98
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Man{el klima kontrol                       
sistemi                                    4-148
Man{el klima kontrol sistemi   4-170
Medya oynatLcL                          5-16
Medya oynatLcLyL kullanma      5-16
Menzil                                       4-72
Mevcut radyo istasyonlarL            
tarama                                      5-14
Motor bir durt yol a:zL ya da        
kavzakta g{ften d{zerse           7-4
Motor bulmesi                          2-12
Motor bulmesi                            8-6
Motor bulmesindeki                     
sigortalarLn de:iztirilmesi        8-60
Motor falLzmazsa                        7-5
Motor falLztLrma/durdurma         
d{:mesi konumu                     6-14
Motor falLztLrma/durdurma           
d{:mesi                                    6-14
Motor dunmezse veya yavaz 
dunerse                                      7-5
Motor normal bir zekilde duner 
fakat falLzmazsa                        7-5
Motor numarasL                       9-18
Motor so:utma suyu                8-27
Motor ya:L (Benzinli)               8-22
Motor ya:L seviyesinin kontrol 
edilmesi                                     8-22
Motor ya:L seviyesinin kontrol 
edilmesi                                    8-25
Motor ya:L ve filtresinin                  
de:iztirilmesi                            8-24
Motor ya:L ve filtresinin                   
de:iztirilmesi                            8-26
Motor ya:L ve ya: filtresi         8-17
Motor                                          9-2
Motoru falLztLrmadan unce       6-8
Motorun falLztLrLlmasL              6-11
Motorun falLztLrLlmasL              6-17
M{zik Sistemi (Dokunmatik  
EkransLz)                                      5-7

M{zik sistemi                              5-3

O
Orta konsol saklama                       
bulmesi                                     4-175
Otomatik falLztLrma               6-126
Otomatik durma                     6-125
otomatik geri gitme                 4-50
Otomatik LsLtma ve klima               
sistemi                                     4-159
Otomatik klima kontrol                
sistemi                                      4-158
Otomatik klima kontrol               
sistemi                                      4-171
Otomatik zanzLman ya:L          8-20
Otomatik zanzLmanLn izleyizi  6-25
Otomatik Vites                          6-25
Otoyolda araf kullanLmL         6-171

U 
Ulf{ aletleri                              4-64
Un cam buz ve bu:u fuz{c{ 4-170
Un cam Silecekleri                 4-138
Un cam Silecekleri                 4-140
UN FARPIyMA ENGELEME         
YARDIMI (FCA) (Sensur                  
F{zyon)                                       6-78
Un farpLzma engelleme yardLmL 
(FCA)(Un gur{z kamerasL)       6-65
Un Far (LED tipi) de:izimi - 5 
KapLlL, Vagon, SteyzLn Vagon             
(Tip C) ifin un far                     8-83
Un Far (Uzun ampul) ampul              
de:izimi - 5 KapLlL, Vagon, SteyzLn 
Vagon (Tip A.B) ifin un far       8-81
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Un Far (Uzun) ampul de:izimi - 5 
KapLlL, Vagon, SteyzLn Vagon           
(Tip A.B) ifin un far                  8-80
Un koltu:un ayarlanmasL - elle 3-6
Un sinyal lambasL (ampul tipi) 
ampul de:izimi - 5 KapLlL,              
Vagon, SteyzLn Vagon (Tip A.B)        
ifin un far                                   8-82
Un sis farL ampul{n{n                 
de:iztirilmesi                              8-84
Un sis lambasL                          4-136
Unde Gelen Araf KalkLz               
UyarLsL                                       6-165
Undeki arafla olan mesafeyi          
algLlayan sensur  (un radar)    6-83
Unemli - k{f{k stepnenin          
kullanLmL                                     7-27
Unerimiz: Focuklar her zaman 
arkada oturmalLdLr                   3-34
Uzel s{r{z kozullarL                6-168

P
Panoramik afLlLr tavan            4-48
Park freni                                  8-20
Park freni                                  8-34
Park freni, el tipi                       6-47
Park mesafesi uyarLsL - arka  4-99
Park mesafesi uyarLsL arka           
ile ilgili unlemler                       4-101
Park mesafesi uyarLsL            4-103
Park mesafesi uyarLsLnLn              
falLzmadL:L durumlar             4-106
Park mesafesi uyarLsLnLn             
izleyizi arka                            4-100
Park mesafesi uyarLsLnLn            
izleyizi                                    4-104
Park yardLmL                           4-108
Perde hava yastL:L                   3-61

Periyodik bakLm hizmeti          8-12
Periyodik bakLm maddelerinin 
afLklamasL                                8-17
Periyodik bakLm servis           
unlemleri                                   8-12
Plaka lambasL ampul{n{n           
de:iztirilmesi                            8-95
Portbagaj                                  4-196
Pozisyon lambasL (ampul tipi) 
ampul de:izimi - 5 KapLlL,              
Vagon, SteyzLn Vagon (Tip A)             
ifin un far                                    8-82
Pozisyon lambasL / G{nd{z           
seyir lambasL (LED tipi) ampul 
de:izimi - 5 KapLlL, Vagon,             
SteyzLn Vagon (Tip B) ifin un          
far                                              8-83
Priz                                         4-184
 

R                                                               
Radyo istasyonlarLnL arama    5-15
Radyo istasyonu kaydetme    5-15
RADYO modunu de:iztirme    5-14
Radyo                                       5-13
Radyoyu afma                          5-13
Rot Balans AyarL                      8-48
RUMORK FEKME                    
(AVRUPA KFKN)                         6-178
Rumork fekme esnasLnda             
bakLm                                      6-184
Rumork fekmeye karar             
verirseniz                                6-185
Rumork frenleri                     6-180
Rumork kancalarL                   6-180
Rumorkla s{r{z                     6-181
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S                                                        
Sabit hLz kontrol anahtarL         6-
95
Sabit hLz kontrol moduna          
gefmek ifin                            6-119
Sabit hLz kontrol sistemi falLzLr 
durumdayken gefici olarak           
hLzlanma                                     6-97
Sabit HLz Kontrol sistemi         6-94
Sabit hLz kontrol{ hLzLnL               
artLrmak ifin                             6-96
Sabit hLz kontrol{ hLzLnL                      
ayarlamak                                  6-95
Sabit hLz kontrol{n{ devreden 
fLkarmak ifin aza:Ldakilerden      
birisini yapLnLz                            6-98
Sabit hLz kontrol{n{ iptal                
etmek ifin aza:Ldakilerden              
birisini yapLnLz                           6-97
Sabit hLzL azaltmak ifin            6-96
Saklama bulmeleri                  4-174
Sefimli Katalik Kndirgeme      8-124
Servis modu                             4-77
Ses                                            5-33
SLvL contanLn da:LtLlmasL          7-36
Sigorta/rule paneli uzellikleri   8-62
Sigortalar                                  8-56
Silecek lastikleri                       8-38
Silecek lastiklerinin                          
de:iztirilmesi                            8-39
Silecek lastiklerinin kontrol            
edilmesi                                     8-38
Silecekler ve yLkayLcLlar          4-138
Sistem arLzasL                          4-122
Sistem arLzasL                          4-127
Sistem arLzasL                         6-163
Sistem arLzasL                           6-71
Sistem arLzasL                           6-85
Sistem ayarlarL ve falLzma           
kozullarL                                    6-165

Sistem ayarlarL ve                       
etkinleztirme                          6-161
Sistem ayarlarL ve                         
etkinleztirme                           6-66
Sistem ayarlarL ve                           
etkinleztirme                             6-78
Sistem devre dLzL                    6-163
Sistem d{zeni - kontrol paneli  5-7
Sistem d{zeni - tekli direksiyon 
simidi kumandasL                        5-9
Sistem kLsLtlamalarL                6-119
Sistem kLsLtlamalarL               6-134
Sistem kLsLtlamalarL               6-157
Sistem kLsLtlamalarL                  6-72
Sistem kLsLtlamalarL                 6-86
Sistem konumu                        5-35
Sistem nasLl falLzLr                           
(FLkLz modu)                             4-123
Sistem nasLl falLzLr                     
(Park etme modu)                   4-114
Sistem                                       5-35
Sistemde, onaylanmLz cam yLkama 
suyu antifrizi kullanLnLz          6-176
Sistemi afma veya kapama    5-11
Sistemi sLfLrlama                     6-162
Sistemin falLzmasL                 4-153
Sistemin falLzmasL                  4-164
Sistemin yaya ve bisikletliyi          
do:ru bir zekilde tanLmadL:L 
durumlar                                  6-91
So:utma sistemi                     8-19
So:utma suyu seviyesinin        
kontrol edilmesi                         8-27
So:utma suyu                          8-19
So:utma suyunun                     
de:iztirilmesi                              8-31
So:utucu etiketi                       9-19
Sport sistemi                           6-129
SRS BakLmL                               3-69
SRS parfalarL ve izlevleri          3-51
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Stepnenin fLkarLlmasL ve               
saklanmasL                              7-23
Stop ve bagaj lambasL (ampul tipi) 
ampul{ de:izimi- 5 KapLlL (tip A), 
Vagon (tip A) ifin arka lamba 
grubu                                        8-87
Su baskLnLna u:ramLz                   
alanlarda s{r{z                      6-171
Supap bozlu:u                        8-19
S{r{c{ Dikkati UyarLsL (DAW) 6-161
S[R[C[ DKKKATK                   6-106
S{r{c{ konumu hafLza sistemi 
(elektrikli koltuk ifin)                  3-9
S{r{c{ ve yolcu un hava                 
yastL:L                                       3-54
S{r{z esnasLnda motor hararet 
yapLyorsa                                    7-4
S{r{z esnasLnda motor stop 
ederse                                        7-8
S{r{z sLrasLnda acil durumda 
yapLlmasL gerekenler                 7-4
S{r{z sLrasLnda lastik patlarsa  7-4
S{r{z sLrasLnda lastik patlarsa 
(stepne ile birlikte)                    7-21
S{spansiyon montaj                   
cLvatalarL                                   8-21

y
yanzLman ve uyarL mesajL ifin         
LCD ekran                                 6-34
yerit de:iztirme yaklazmakta olan 
izlevi                                          6-93
yerit Koruma YardLmL Sistemi 
(LKA)                                       6-136
yeritte Kalma YardLmL (LFA) 6-130

T
Tahrik kayLzlarL                          8-17
Tahrik milleri ve kur{kleri        8-21
Tarih/Zaman                            5-34
Tarih/Zaman                            5-36
Tavan lambasL                        4-143
Tavsiye edilen SAE viskozite   
de:eri                                       9-13
Tavsiye edilen so:uk lastik           
hava basLncL                               8-45
Tavsiye edilen ya:lar ve kapasiteleri    9-11
Tehlikeli s{r{z kozullarL         6-168
Tekerleklerin de:iztirilmesi     8-51
Teknik Veriler                           7-38
Temel izlemleri tanLma            5-12
Tespit sensur{                       6-155
Ticari markalar                        5-38
TireMobilityKitin g{venli bir zekilde 
kullanLmLna yunelik notlar Lastik Lastik 
Tamir Kitini Kullanma                     7-37
Torpido guz{ lambasL ampul{n{n 
de:iztirilmesi                            8-99
Torpido guz{ lambasL            4-146
Torpido guz{                          4-175
TPMS (Lastik Hava BasLncL           
Kzleme Sistemi) arLza gusterge 
lambasL                                     7-13
TPMS ile Lastik de:iztirme     7-14
TPMS resetleme prosed{r{   7-17

U
USB modunun kullanLlmasL      5-17
USB portu                                   5-4
USB yarjL                                  4-185
UyarL flazur{                              7-3
UyarL LzLklarL                             4-86
UyarL mesajL ve izlev kontrol{ 6-93
UyarL mesajL                           6-156
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UyarL tipi                                 6-153
UyarL ve izaret lambalarL          4-86
Uygunluk BeyanL                     5-39
Uygunluk beyanL                      9-20
Uzaktan cam kapatma             4-41
Uzaktan kumandalL anahtarsLz 
giriz sisteminin falLzmasL         4-10
Uzaktan kumandalL anahtarsLz 
giriz                                           4-10
Uzun Far YardLmL                   4-133
Uzun farlarLn falLzmasL          4-132

[
[fgen reflektur                        7-45
[f{nc{ fren lambasL (LED tipi) 
ampul{n{n de:izimi                8-95

V
Vakum ve karter havalandLrma 
hortumlarL                                8-19
Verici ile ilgili unlemler              4-11
Vites De:iztirme Gustergesi   4-68
Vites kilit sistemi                     6-29

Y
Ya:murlu havalarda s{r{z    6-170
YakLt doldurma kapa:L             4-45
YakLt doldurma kapa:LnLn              
afLlmasL                                     4-45
YakLt etiketi                             9-20
YakLt filtresi                                         
(Benzinli araflar ifin)                8-18

YakLt filtresi                                  
(dizel motorlu araflar ifin)       8-34
YakLt filtresi kartuzu                       
(dizel motorlar ifin)                   8-17
YakLt filtresi kartuzunun                
de:iztirilmesi                            8-35
YakLt filtresindeki suyun                 
bozaltLlmasL                              8-34
YakLt gereksinimleri                   1-2
YakLt hatlarL, hortumlarL ve         
ba:lantLlarL                               8-18
YaklazLk 30 km/s'i azan bir hLzla 
hareket halindeyken, belirlenmiz 
olan sabit hLza dunmek ifin     6-97
YalLt doldurma kapa:LnLn            
kapatLlmasL                               4-46
Yan hava yastL:L                       3-59
Yan sinyal lamba (ampul t{r{) 
ampul{ de:izimi                      8-85
Yan sinyal lamba (LED tipi)   
ampul{ de:izimi                       8-85
Yanan MOTOR FALIyTIRMA/          
DURDURMA d{:mesi                6-14
YangLn sund{r{c{                     7-45
YanLnLzda acil durum ekipmanL 
bulundurunuz                         6-177
Yeniden ayarlanacak parfalar 8-44
Yokuzta KalkLz Deste:i (HAC) 6-62
Yol bilgileri (Yol bilgisayarL)     4-72
Yol uyarLsL                                    7-3
Yola fLkmadan unce                   6-8
Yumuzak viraj alma               6-169
Y{k a:LrlL:L                              6-188
Y{k sabitleme filesi kancasL  4-176
Y{ksek kalitede etilen glikol 
so:utma suyu  kullanLnLz       6-175
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Z
ZayLf NOx Tutma                     8-124
Zemin paspasL ba:lantLsL            
(ba:lantLlarL)                             4-189
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	EGZOZ GAZI TEHLİKELİ OLABİLİR!
	EGZOZ GAZI TEHLİKELİ OLABİLİR!
	EGZOZ GAZI TEHLİKELİ OLABİLİR!
	Egzoz gazı son derece zararlı olabilir. Aracınızın içerisinde egzoz gazı kokusu hissederseniz derhal camları açınız.
	• Egzoz gazını solumayınız.
	• Egzoz gazını solumayınız.
	• Egzoz gazını solumayınız.
	• Egzoz gazını solumayınız.

	Karbon monoksit içeren egzoz gazlarına, renksiz, kokusuz gazlara maruz kalmak bilinç kaybına ve nefessiz kalarak ölüme neden olabilir.

	• Egzoz sisteminde kaçak olmadığından emin olunuz.
	• Egzoz sisteminde kaçak olmadığından emin olunuz.
	• Egzoz sisteminde kaçak olmadığından emin olunuz.

	Araç yağ değişimi veya başka bir amaçla kaldırıldığında, egzoz sistemi de kontrol edilmelidir. Egzozdan farklı bir ses geldiğini duyarsanız veya sürüş esnasında aracınızın altına bir şey çarparsa, mümkün olan kısa süre iç...

	• Kapalı bir alanda aracınızın motorunu çalıştırmayınız.
	• Kapalı bir alanda aracınızın motorunu çalıştırmayınız.
	• Kapalı bir alanda aracınızın motorunu çalıştırmayınız.

	Garajınızın kapısı açık olsa bile, garajın içindeyken motoru rölantide çalıştırmak oldukça tehlikeli olabilir. Garajın içindeyken motoru asla uzun süre çalıştırmayınız. Motor marş alır almaz aracınızı garajdan çıkarınız.

	• Aracın içinde insanlar varken, motoru uzun süre rölantide çalıştırmaktan kaçınınız.
	• Aracın içinde insanlar varken, motoru uzun süre rölantide çalıştırmaktan kaçınınız.
	• Aracın içinde insanlar varken, motoru uzun süre rölantide çalıştırmaktan kaçınınız.

	Aracın içinde insanlar varken, motoru uzun süre rölantide çalıştırmanız gerekiyorsa, aracınızın açık bir alanda olduğundan ve aracın içine temiz hava girişi sağlamak üzere hava giriş sisteminin "Temiz" hava moduna, fanın ise yü...


	Bagaja sığmayacak büyüklükte nesneler taşıdığınız için bagaj kapağı açık bir şekilde yolculuk yapmak zorunda kalırsanız:
	1. Tüm camları kapatınız.
	1. Tüm camları kapatınız.
	1. Tüm camları kapatınız.

	2. Yan havalandırma kanallarını açınız.
	2. Yan havalandırma kanallarını açınız.

	3. Hava giriş kontrol düğmesini "Temiz" hava moduna, hava akış kontrol düğmesini "Zemin" veya "Yüz" moduna ve fanı da yüksek hızlardan birine ayarlayınız.
	3. Hava giriş kontrol düğmesini "Temiz" hava moduna, hava akış kontrol düğmesini "Zemin" veya "Yüz" moduna ve fanı da yüksek hızlardan birine ayarlayınız.


	Havalandırma sisteminin düzgün bir şekilde çalışması için, ön camın hemen ön tarafında bulunan havalandırma sistemi hava giriş kanallarının kar, buz, yaprak veya benzeri nedenlerden ötürü tıkanmamasına dikkat ediniz. 



	Yola çıkmadan önce
	Yola çıkmadan önce
	Yola çıkmadan önce
	Yola çıkmadan önce


	Araca binmeden önce
	Araca binmeden önce
	Araca binmeden önce
	• Tüm camların, aynaların ve dış aydınlatmaların temiz olduğundan emin olunuz.
	• Tüm camların, aynaların ve dış aydınlatmaların temiz olduğundan emin olunuz.
	• Tüm camların, aynaların ve dış aydınlatmaların temiz olduğundan emin olunuz.
	• Tüm camların, aynaların ve dış aydınlatmaların temiz olduğundan emin olunuz.

	• Lastiklerin durumunu kontrol ediniz. 
	• Lastiklerin durumunu kontrol ediniz. 

	• Aracın altından herhangi bir sızıntı ya da kaçak olup olmadığını kontrol ediniz.
	• Aracın altından herhangi bir sızıntı ya da kaçak olup olmadığını kontrol ediniz.

	• Aracınızı geri alacaksanız, arkada hiçbir engel olmadığından emin olunuz.
	• Aracınızı geri alacaksanız, arkada hiçbir engel olmadığından emin olunuz.





	Gerekli kontroller
	Gerekli kontroller
	Gerekli kontroller
	Yağ/sıvı seviyelerinin (örneğin motor yağı, motor soğutma suyu, fren hidroliği ve cam suyu) düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Kesin kontrol periyotları yağ/sıvı tipine göre değişir. 
	Yağ/sıvı seviyelerinin (örneğin motor yağı, motor soğutma suyu, fren hidroliği ve cam suyu) düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Kesin kontrol periyotları yağ/sıvı tipine göre değişir. 
	"Periyodik bakım hizmeti" sayfa: 8-13

	Dikkatiniz dağılmışken sürmek, kaza, ciddi kişisel yaralanma ve ölüme sebebiyet verebilecek araç kontrolünde kayıp ile sonuçlanabilir. Sürücünün birinci sorumluluğu aracın güvenli ve kuralına uygun sürüşündedir ve sürücünü...
	Dikkatiniz dağılmışken sürmek, kaza, ciddi kişisel yaralanma ve ölüme sebebiyet verebilecek araç kontrolünde kayıp ile sonuçlanabilir. Sürücünün birinci sorumluluğu aracın güvenli ve kuralına uygun sürüşündedir ve sürücünü...




	Motoru çalıştırmadan önce
	Motoru çalıştırmadan önce
	Motoru çalıştırmadan önce
	• Tüm kapıları kapatınız ve kilitleyiniz.
	• Tüm kapıları kapatınız ve kilitleyiniz.
	• Tüm kapıları kapatınız ve kilitleyiniz.
	• Tüm kapıları kapatınız ve kilitleyiniz.

	• Koltuğunuzu tüm kumandalara rahatça erişmenize olanak sağlayacak şekilde ayarlayınız.
	• Koltuğunuzu tüm kumandalara rahatça erişmenize olanak sağlayacak şekilde ayarlayınız.

	• İç ve dış aynaları ayarlayınız.
	• İç ve dış aynaları ayarlayınız.

	• Tüm aydınlatmaların çalıştığından emin olunuz.
	• Tüm aydınlatmaların çalıştığından emin olunuz.

	• Tüm göstergeleri kontrol ediniz.
	• Tüm göstergeleri kontrol ediniz.

	• Kontak anahtarı ON konumuna alındığında uyarı lambalarının yanıp yanmadığını kontrol ediniz.
	• Kontak anahtarı ON konumuna alındığında uyarı lambalarının yanıp yanmadığını kontrol ediniz.

	• El frenini serbest bırakınız ve fren uyarı lambasının söndüğünden emin olunuz.
	• El frenini serbest bırakınız ve fren uyarı lambasının söndüğünden emin olunuz.


	Emniyetli kullanım için aracınızı ve aracınızın donanım özelliklerini iyi tanımanız gerekir.
	Araç hareket halindeyken tüm yolcuların emniyet kemerleri düzgün bir şekilde takılı olmalıdır. Bunların doğru kullanımı hakkında daha fazla bilgi için 
	Araç hareket halindeyken tüm yolcuların emniyet kemerleri düzgün bir şekilde takılı olmalıdır. Bunların doğru kullanımı hakkında daha fazla bilgi için 
	"Emniyet kemerleri" sayfa: 3-21


	Vites kolunu D (Sürüş) veya R (Geri) konumuna almadan önce, aracınızın etrafında herhangi biri, özellikle de çocuklar olup olmadığını kontrol ediniz.
	Vites kolunu D (Sürüş) veya R (Geri) konumuna almadan önce, aracınızın etrafında herhangi biri, özellikle de çocuklar olup olmadığını kontrol ediniz.

	Alkol veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanımı
	Alkol veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanımı
	Alkollü araç kullanmak son derece tehlikelidir. Alkollü araç kullanımı trafik kazalarının en önemli nedenlerinden biridir. Küçük bir miktar alkol bile sürücünün reflekslerini, algı durumunu ve karar alma yeteneğini olumsuz yönde et...
	Alkol veya uyarıcı madde almış bir durumda araç kullanırken kaza yapma riskiniz oldukça artar.
	Eğer alkol ve uyuşturucu aldıysanız araç kullanmayınız. Alkol ve uyuşturucu kullanan bir sürücünün kullandığı araca binmeyin. Alkol veya uyarıcı madde almamış birinin direksiyona geçmesini sağlayınız veya taksi çağırınız.

	• Aracı motor çalışır durumda park etmek veya durdurmak istiyorsanız, uzun süre boyunca gaz pedalını basılı tutmamaya dikkat ediniz. Motor veya egzoz sistemi aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir.
	• Aracı motor çalışır durumda park etmek veya durdurmak istiyorsanız, uzun süre boyunca gaz pedalını basılı tutmamaya dikkat ediniz. Motor veya egzoz sistemi aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir.
	• Aracı motor çalışır durumda park etmek veya durdurmak istiyorsanız, uzun süre boyunca gaz pedalını basılı tutmamaya dikkat ediniz. Motor veya egzoz sistemi aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir.
	• Aracı motor çalışır durumda park etmek veya durdurmak istiyorsanız, uzun süre boyunca gaz pedalını basılı tutmamaya dikkat ediniz. Motor veya egzoz sistemi aşırı ısınabilir ve yangına neden olabilir.

	• Ani bir duruş yaptığınızda veya direksiyon simidini hızlı çevirdiğinizde, sabitlenmemiş nesneler yere düşebilir ve ayak pedallarının işlemesine engel oluşturarak muhtemel bir kazaya sebep verebilir. Araç içindeki her şeyi güve...
	• Ani bir duruş yaptığınızda veya direksiyon simidini hızlı çevirdiğinizde, sabitlenmemiş nesneler yere düşebilir ve ayak pedallarının işlemesine engel oluşturarak muhtemel bir kazaya sebep verebilir. Araç içindeki her şeyi güve...

	• Eğer sürüşe odaklanmazsanız, bir kaza meydana gelebilir. Sürüşü engelleyebilecek ses veya ısıtıcı gibi şeyleri çalıştırırken dikkatli olunuz. Güvenli sürmek sürücünün sorumluluğundadır.
	• Eğer sürüşe odaklanmazsanız, bir kaza meydana gelebilir. Sürüşü engelleyebilecek ses veya ısıtıcı gibi şeyleri çalıştırırken dikkatli olunuz. Güvenli sürmek sürücünün sorumluluğundadır.







	Anahtar konumları
	Anahtar konumları
	Anahtar konumları

	Kontak anahtarı konumu
	Kontak anahtarı konumu
	Kontak anahtarı konumu
	Anahtar konumları:Kontak anahtarı konumu

	LOCK
	LOCK
	LOCK
	Tip A
	Tip A
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	Tip B
	Tip B
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	Hırsızlığa karşı bir tedbir olarak direksiyon kilitlenir. Anahtar kontaktan sadece LOCK konumunda çıkarılabilir.

	ACC (Aksesuar)
	ACC (Aksesuar)
	Bu konumda direksiyon kilidi açılmıştır ve elektrikli aksesuarlar kullanılabilir durumdadır.
	Eğer kontak anahtarını ACC konumuna çevirirken bir zorluk yaşıyorsanız gerilimi azaltmak için anahtarı direksiyonu sağ ve sol tarafa çevirirken çevirin. 
	Eğer kontak anahtarını ACC konumuna çevirirken bir zorluk yaşıyorsanız gerilimi azaltmak için anahtarı direksiyonu sağ ve sol tarafa çevirirken çevirin. 


	ON (AÇIK):
	ON (AÇIK):
	Motor çalıştırılmadan önce uyarı lambaları kontrol edilebilir. Motorun çalıştırılmasının ardından kontak anahtarının bulunması gereken normal çalışma konumu budur.
	Akünün boşalmasını önlemek için motor çalışmıyorken kontak anahtarını ON (AÇIK) konumunda bırakmayınız.

	MARŞ
	MARŞ
	Motoru çalıştırmak için kontak anahtarını START (MARŞ) konumuna alınız. Marş motoru, siz anahtarı bu konumda tuttuğunuz sürece çalışacaktır; daha sonra anahtar ON (AÇIK) konumuna dönecektir. Bu konumda fren uyarı lambası kontrol...
	Kontak anahtarı
	Kontak anahtarı
	• Araç hareket halindeyken kontak anahtarını LOCK (KİLİTLİ) ya da ACC konuma asla getirmeyin. 
	• Araç hareket halindeyken kontak anahtarını LOCK (KİLİTLİ) ya da ACC konuma asla getirmeyin. 
	• Araç hareket halindeyken kontak anahtarını LOCK (KİLİTLİ) ya da ACC konuma asla getirmeyin. 

	• Hırsızlığa karşı direksiyon kilidi park freninin yerini tutmaz. Sürücü koltuğundan kalkmadan önce, manuel vitesli araçlarda vites kolunu daima 1. vites konumuna alınız, daha sonra el frenine sonuna kadar basınız ve motoru durdurun...
	• Hırsızlığa karşı direksiyon kilidi park freninin yerini tutmaz. Sürücü koltuğundan kalkmadan önce, manuel vitesli araçlarda vites kolunu daima 1. vites konumuna alınız, daha sonra el frenine sonuna kadar basınız ve motoru durdurun...

	• Araç hareket halindeyken kesinlikle elinizi direksiyon simidinden geçirerek kontak anahtarına ya da diğer kontrollere uzanmaya çalışmayınız. 
	• Araç hareket halindeyken kesinlikle elinizi direksiyon simidinden geçirerek kontak anahtarına ya da diğer kontrollere uzanmaya çalışmayınız. 

	• Sürücü koltuğunun etrafına hareket edebilecek nesneler yerleştirmeyiniz, sürüş esnasında bu nesneler kayabilir. 
	• Sürücü koltuğunun etrafına hareket edebilecek nesneler yerleştirmeyiniz, sürüş esnasında bu nesneler kayabilir. 







	Motorun çalıştırılması
	Motorun çalıştırılması
	Motorun çalıştırılması
	Anahtar konumları:Motoru çalıştırma

	• Aracınızı kullanırken uygun ayakkabılar giyiniz. Yüksek topuklu ayakkabılar ve kayak botları gibi ayakkabılar fren, gaz ve debriyaj pedallarını kullanmanıza engel olabilir.
	• Aracınızı kullanırken uygun ayakkabılar giyiniz. Yüksek topuklu ayakkabılar ve kayak botları gibi ayakkabılar fren, gaz ve debriyaj pedallarını kullanmanıza engel olabilir.
	• Aracınızı kullanırken uygun ayakkabılar giyiniz. Yüksek topuklu ayakkabılar ve kayak botları gibi ayakkabılar fren, gaz ve debriyaj pedallarını kullanmanıza engel olabilir.
	• Aracınızı kullanırken uygun ayakkabılar giyiniz. Yüksek topuklu ayakkabılar ve kayak botları gibi ayakkabılar fren, gaz ve debriyaj pedallarını kullanmanıza engel olabilir.
	• Aracınızı kullanırken uygun ayakkabılar giyiniz. Yüksek topuklu ayakkabılar ve kayak botları gibi ayakkabılar fren, gaz ve debriyaj pedallarını kullanmanıza engel olabilir.

	• Aracı gaz pedalı basılı haldeyken çalıştırmayınız. Araç hareket edebilir ve bir kazaya yol açabilir.
	• Aracı gaz pedalı basılı haldeyken çalıştırmayınız. Araç hareket edebilir ve bir kazaya yol açabilir.

	• Motor devri normale dönene kadar bekleyiniz. Devir yüksekken fren pedalı bırakıldığında araç aniden hareket edebilir.
	• Motor devri normale dönene kadar bekleyiniz. Devir yüksekken fren pedalı bırakıldığında araç aniden hareket edebilir.





	Benzinli motoru çalıştırma 
	Benzinli motoru çalıştırma 
	Benzinli motoru çalıştırma 
	1. El freninin çekili olduğundan emin olunuz.
	1. El freninin çekili olduğundan emin olunuz.
	1. El freninin çekili olduğundan emin olunuz.
	1. El freninin çekili olduğundan emin olunuz.

	2. Manüel Şanzıman Düz Şanzıman - Debriyaj pedalına sonuna kadar basınız ve vitesi boşa alınız. Kontak anahtarını çevirirken debriyaj pedalını ve fren pedalını basılı tutunuz. 
	2. Manüel Şanzıman Düz Şanzıman - Debriyaj pedalına sonuna kadar basınız ve vitesi boşa alınız. Kontak anahtarını çevirirken debriyaj pedalını ve fren pedalını basılı tutunuz. 
	2. Manüel Şanzıman

	Otomatik şanzıman / Çift kavramalı şanzıman 3. Vites kolunu P (Park) konumuna alınız. Fren pedalına sonuna kadar basınız.
	Otomatik şanzıman / Çift kavramalı şanzıman

	Motoru vites kolu N (Boş) konumundayken de çalıştırabilirsiniz.

	3. Kontak anahtarını START konumuna alınız ve motor çalışana kadar bu konumda tutunuz (en fazla 10 saniye), daha sonra anahtarı bırakınız.
	3. Kontak anahtarını START konumuna alınız ve motor çalışana kadar bu konumda tutunuz (en fazla 10 saniye), daha sonra anahtarı bırakınız.
	Gaz pedalına basmadan çalıştırılmalıdır. 

	4. Araç dururken motorun ısınmasını beklemeyin. 
	4. Araç dururken motorun ısınmasını beklemeyin. 





	Dizel motorlu aracın çalıştırılması
	Dizel motorlu aracın çalıştırılması
	Dizel motorlu aracın çalıştırılması
	Soğuk dizel motorun, çalıştırılmadan önce ve yola çıkılmadan önce ısıtılması gerekir.
	Soğuk dizel motorun, çalıştırılmadan önce ve yola çıkılmadan önce ısıtılması gerekir.
	1. El freninin çekili olduğundan emin olunuz.
	1. El freninin çekili olduğundan emin olunuz.
	1. El freninin çekili olduğundan emin olunuz.

	2. Manüel Şanzıman Düz Şanzıman - Debriyaj pedalına sonuna kadar basınız ve vitesi boşa alınız. MOTOR START/STOP düğmesini START konumuna getirmek için basarken debriyaj pedalını ve fren pedalını basılı tutunuz. 
	2. Manüel Şanzıman Düz Şanzıman - Debriyaj pedalına sonuna kadar basınız ve vitesi boşa alınız. MOTOR START/STOP düğmesini START konumuna getirmek için basarken debriyaj pedalını ve fren pedalını basılı tutunuz. 
	2. Manüel Şanzıman

	Otomatik şanzıman / Çift kavramalı şanzıman 3. Vites kolunu P (Park) konumuna alınız. Fren pedalına sonuna kadar basınız.
	Otomatik şanzıman / Çift kavramalı şanzıman

	Motoru vites kolu N (Boş) konumundayken de çalıştırabilirsiniz.
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	3. Motoru ısıtmak için kontak anahtarını ON (AÇIK) konumuna alınız. Kızdırma bujisi gösterge lambası yanacaktır.
	3. Motoru ısıtmak için kontak anahtarını ON (AÇIK) konumuna alınız. Kızdırma bujisi gösterge lambası yanacaktır.

	4. Kızdırma bujisi gösterge lambası sönerse, kontak anahtarını START konumuna alınız ve motor çalışana kadar bu konumda tutunuz (en fazla 10 saniye), daha sonra kontak anahtarını bırakınız.
	4. Kızdırma bujisi gösterge lambası sönerse, kontak anahtarını START konumuna alınız ve motor çalışana kadar bu konumda tutunuz (en fazla 10 saniye), daha sonra kontak anahtarını bırakınız.


	Ön ısıtmanın sona ermesinin ardından geçen 10 saniye içinde motor çalıştırılamamışsa, kontak anahtarını önce 10 saniye için LOCK (KİLİTLİ) konumuna, daha sonra yeniden ısıtma için ON (AÇIK) konumuna alınız.
	Ön ısıtmanın sona ermesinin ardından geçen 10 saniye içinde motor çalıştırılamamışsa, kontak anahtarını önce 10 saniye için LOCK (KİLİTLİ) konumuna, daha sonra yeniden ısıtma için ON (AÇIK) konumuna alınız.




	1. Motor çalışmaya başladıktan hemen sonra gaz pedalına ya da motora yüklenmeyiniz.
	1. Motor çalışmaya başladıktan hemen sonra gaz pedalına ya da motora yüklenmeyiniz.
	1. Motor çalışmaya başladıktan hemen sonra gaz pedalına ya da motora yüklenmeyiniz.
	1. Motor çalışmaya başladıktan hemen sonra gaz pedalına ya da motora yüklenmeyiniz.
	1. Motor çalışmaya başladıktan hemen sonra gaz pedalına ya da motora yüklenmeyiniz.
	1. Motor çalışmaya başladıktan hemen sonra gaz pedalına ya da motora yüklenmeyiniz.
	1. Motor çalışmaya başladıktan hemen sonra gaz pedalına ya da motora yüklenmeyiniz.
	Motor soğuksa, turbo kompresör ünitesindeki yağlama yeterli seviyeye ulaşana kadar motoru birkaç saniye rölantide çalıştırınız.

	2. Aracın motorun aşırı yüke maruz kalmasına neden olacak şekilde yüksek hızda ya da uzun süre kullanılması durumunda, motoru durdurmadan önce yaklaşık 1 dakika rölantide çalıştırınız.
	2. Aracın motorun aşırı yüke maruz kalmasına neden olacak şekilde yüksek hızda ya da uzun süre kullanılması durumunda, motoru durdurmadan önce yaklaşık 1 dakika rölantide çalıştırınız.
	Uygulanan rölanti süresi, turbo kompresörün motor stop edilmeden önce soğumasına imkan tanır.


	Aşırı yüke maruz kalmış motoru hemen durdurmayınız. Bu, motorda ya da turbo şarjda ciddi hasar meydana gelmesine neden olabilir.
	Aşırı yüke maruz kalmış motoru hemen durdurmayınız. Bu, motorda ya da turbo şarjda ciddi hasar meydana gelmesine neden olabilir.

	Motor araç hareket halindeyken hararet yaparsa, vites kolunu P (Park) konumuna almaya çalışmayınız. Trafik ve yol koşullarının izin vermesi durumunda, araç hareket halindeyken vites kolunu boşa (N konumuna) alabilirsiniz ve motoru tekrar ...
	Motor araç hareket halindeyken hararet yaparsa, vites kolunu P (Park) konumuna almaya çalışmayınız. Trafik ve yol koşullarının izin vermesi durumunda, araç hareket halindeyken vites kolunu boşa (N konumuna) alabilirsiniz ve motoru tekrar ...

	• Marşa 10 saniyeden daha uzun süre basmayınız. Motor stop ederse ya da çalışmazsa, marşa yeniden basmadan önce 5-10 saniye bekleyiniz. Marş motorunun hatalı bir şekilde kullanılması hasar görmesine neden olabilir.
	• Marşa 10 saniyeden daha uzun süre basmayınız. Motor stop ederse ya da çalışmazsa, marşa yeniden basmadan önce 5-10 saniye bekleyiniz. Marş motorunun hatalı bir şekilde kullanılması hasar görmesine neden olabilir.
	• Marşa 10 saniyeden daha uzun süre basmayınız. Motor stop ederse ya da çalışmazsa, marşa yeniden basmadan önce 5-10 saniye bekleyiniz. Marş motorunun hatalı bir şekilde kullanılması hasar görmesine neden olabilir.
	• Marşa 10 saniyeden daha uzun süre basmayınız. Motor stop ederse ya da çalışmazsa, marşa yeniden basmadan önce 5-10 saniye bekleyiniz. Marş motorunun hatalı bir şekilde kullanılması hasar görmesine neden olabilir.

	• Motor çalışır haldeyken kontak anahtarını START konumuna çevirmeyiniz. Marş motoruna hasar verebilir.
	• Motor çalışır haldeyken kontak anahtarını START konumuna çevirmeyiniz. Marş motoruna hasar verebilir.







	Benzinli motoru/dizel motoru durdurulması (Düz Şanzıman)
	Benzinli motoru/dizel motoru durdurulması (Düz Şanzıman)
	Benzinli motoru/dizel motoru durdurulması (Düz Şanzıman)
	Anahtar konumları:Benzinli motor / dizel motorun durdurulması (Düz Şanzıman)

	1. Aracın tamamen durduğundan emin olun ve debriyaj ile fren pedalını basılı tutun.
	1. Aracın tamamen durduğundan emin olun ve debriyaj ile fren pedalını basılı tutun.
	1. Aracın tamamen durduğundan emin olun ve debriyaj ile fren pedalını basılı tutun.
	1. Aracın tamamen durduğundan emin olun ve debriyaj ile fren pedalını basılı tutun.

	2. 2. Debriyaj pedalını ve fren pedalını basılı tutarken vitesi boşa alın.
	2. 2. Debriyaj pedalını ve fren pedalını basılı tutarken vitesi boşa alın.
	2. 


	3. 3. Fren pedalına basarken park frenine basın.
	3. 3. Fren pedalına basarken park frenine basın.
	3. 


	4. Kontak anahtarını LOCK (KİLİTLİ) konumuna getirin ve anahtarı çıkartın.
	4. Kontak anahtarını LOCK (KİLİTLİ) konumuna getirin ve anahtarı çıkartın.






	Motor çalıştırma/durdurma düğmesi (eğer varsa)
	Motor çalıştırma/durdurma düğmesi (eğer varsa)
	Yanan MOTOR ÇALIŞTIRMA/ DURDURMA düğmesi
	Yanan MOTOR ÇALIŞTIRMA/ DURDURMA düğmesi
	Yanan MOTOR ÇALIŞTIRMA/ DURDURMA düğmesi
	aydınlatmalı motor start/stop düğmesi
	motor start/stop düğmesi:aydınlatmalı motor start/stop düğmesi
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	Ön kapı açıldığında MOTOR ÇALIŞTIR/ DURDUR düğmesi rahatlığınız için yanar. Kapı kapandıktan yaklaşık 30 saniye sonra söner. Hırsızlık önleme sistemi devreye girdiğinde de hemen söner.



	Motor çalıştırma/durdurma düğmesi konumu
	Motor çalıştırma/durdurma düğmesi konumu
	Motor çalıştırma/durdurma düğmesi konumu
	motor start/stop düğmesi:konum

	OFF (KAPALI)
	OFF (KAPALI)
	OFF (KAPALI)
	Düz Vites
	Düz Vites
	Motoru kapatmak ya da aracın gücünü kesmek için aracı durdurun ve MOTOR ÇALIŞTIRMA/DURDURMA düğmesine basınız.

	Otomatik şanzıman / çift kavramalı şanzımanlı
	Otomatik şanzıman / çift kavramalı şanzımanlı
	Motoru kapatmak ya da aracın gücünü kesmek için vites kolu P (Park) konumunda iken MOTOR ÇALIŞTIR/DURDUR düğmesine basınız. Vites kolu P(Park) konumunda değilken MOTOR ÇALIŞTIR /DURDUR düğmesine bastığınızda MOTOR ÇALIŞTIR/DURDU...

	Hırsızlığa karşı direksiyon kilidi bulunan araçlar
	Hırsızlığa karşı direksiyon kilidi bulunan araçlar
	Sizi hırsızlığa karşı korumak için ENGINE START/STOP (motor çalıştır/ durdur) düğmesi OFF (KAPALI) konumda iken direksiyon simidi kilitlenir. Kapı açıldığında kilitlenir.
	Sürücü kapısını açtığınızda direksiyon simidi tam olarak kilitlenmezse, uyarı sesi duyulur. Direksiyon simidini tekrar kilitlemeyi deneyiniz. Problem çözülmezse, sistemi profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia...
	Ek olarak sürücü kapısı açıldıktan sonra MOTOR ÇALIŞTIR/DURDUR düğmesi KAPALI konumda ise direksiyon simidi kilitlenmez ve uyarı sesi duyulur. Bu durumda kapıyı kapatınız. Ardından direksiyon simidi kilitlenir ve uyarı sesi kesilir.
	Direksiyon simidi tam olarak kilitlenmezse, MOTOR ÇALIŞTIR/DURDUR düğmesi çalışmaz. Düzeltmek için direksiyon simidini sağa ve sola çevirirken ENGINE START/STOP (MOTOR ÇALIŞTIRMA/DURDURMA) düğmesine basınız. 
	Direksiyon simidi tam olarak kilitlenmezse, MOTOR ÇALIŞTIR/DURDUR düğmesi çalışmaz. Düzeltmek için direksiyon simidini sağa ve sola çevirirken ENGINE START/STOP (MOTOR ÇALIŞTIRMA/DURDURMA) düğmesine basınız. 

	Yalnızca araç hareket halinde olmadığında motoru durdurabilir (START/ RUN) ya da aracın gücünü (ON) kesebilirsiniz.
	Yalnızca araç hareket halinde olmadığında motoru durdurabilir (START/ RUN) ya da aracın gücünü (ON) kesebilirsiniz.

	 Araç hareket halinde iken acil bir durumda ENGINE START/STOP (MOTOR ÇALIŞTIR/DURDUR) düğmesine 2 saniyeden fazla ya da 3 saniye içerisinde art arda 3 kez basarak motoru durdurabilir ve ACC konumuna getirebilirsiniz.
	 Araç hareket halinde iken acil bir durumda ENGINE START/STOP (MOTOR ÇALIŞTIR/DURDUR) düğmesine 2 saniyeden fazla ya da 3 saniye içerisinde art arda 3 kez basarak motoru durdurabilir ve ACC konumuna getirebilirsiniz.
	Araç halen hareket ediyorsa, aracı yeniden başlatmak için;
	• Manüel şanzıman - vites boşta ve debriyaj pedalına basılıyken ENGINE START/STOP (MOTOR START/STOP) düğmesine basınız.
	• Manüel şanzıman - vites boşta ve debriyaj pedalına basılıyken ENGINE START/STOP (MOTOR START/STOP) düğmesine basınız.
	• Manüel şanzıman - vites boşta ve debriyaj pedalına basılıyken ENGINE START/STOP (MOTOR START/STOP) düğmesine basınız.

	• Otomatik şanzıman / çift kavramalı şanzıman - araç hızı 5 km/s ve üzerindeyken ENGINE START/ STOP (MOTOR START/STOP) düğmesine basınız
	• Otomatik şanzıman / çift kavramalı şanzıman - araç hızı 5 km/s ve üzerindeyken ENGINE START/ STOP (MOTOR START/STOP) düğmesine basınız





	ACC (Aksesuar)
	ACC (Aksesuar)
	Düz Vites
	Düz Vites
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	Debriyaj pedalına basmadan düğme KAPALI konumda iken MOTOR ÇALIŞTIR/DURDUR düğmesine basınız.

	Otomatik şanzıman / çift kavramalı şanzımanlı
	Otomatik şanzıman / çift kavramalı şanzımanlı
	OFF konumdayken fren pedalına basmadan ENGINE START/STOP (MOTOR ÇALIŞTIRMA/DURDURMA) düğmesine basınız. 
	Bu konumda direksiyon kilidi açılmıştır ve elektrikli aksesuarlar kullanılabilir durumdadır.
	MOTOR ÇALIŞTIR/DURDUR düğmesi ACC konumunda 1 saatten fazla kalırsa düğme akünün boşalmasını önlemek için otomatik olarak kapanır.


	ON (AÇIK):
	ON (AÇIK):
	Düz Şanzıman
	Düz Şanzıman
	Debriyaj pedalına basmadan düğme ACC konumunda iken MOTOR ÇALIŞTIR/DURDUR düğmesine basınız.

	Otomatik şanzıman / çift kavramalı şanzımanlı
	Otomatik şanzıman / çift kavramalı şanzımanlı
	ACC konumdayken fren pedalına basmadan ENGINE START/STOP (MOTOR ÇALIŞTIRMA/DURDURMA) düğmesine basınız. 
	Motor çalıştırılmadan önce uyarı lambaları kontrol edilebilir. MOTOR ÇALIŞTIR/DURDUR düğmesini uzun süre AÇIK konumda bırakmayınız. Motor çalışmadığından akü boşalabilir.


	START/RUN
	START/RUN
	Düz Şanzıman
	Düz Şanzıman
	Motoru çalıştırmak için debriyaj ve fren pedalına basınız ve ardından vites kolu N (Boş) konumunda iken MOTOR ÇALIŞTIR/DURDUR düğmesine basınız.

	Otomatik şanzıman / çift kavramalı şanzımanlı
	Otomatik şanzıman / çift kavramalı şanzımanlı
	Motoru çalıştırmak için fren pedalına basınız ve vites kolu P (Park) ya da N (Boş) konumunda iken MOTOR ÇALIŞTIR/DURDUR düğmesine basınız. Güvenliğiniz için motoru vites kolu P (Park) konumunda iken çalıştırınız.
	Düz şanzımanlı araçlarda debriyaj pedalına veya otomatik şanzımanlı / çift kavramalı şanzımanlı araçlarda fren pedalına basmadan ENGINE START/STOP (motor çalıştır/durdur) düğmesine basmanız halinde motor çalışmaz ve motor ç...
	Düz şanzımanlı araçlarda debriyaj pedalına veya otomatik şanzımanlı / çift kavramalı şanzımanlı araçlarda fren pedalına basmadan ENGINE START/STOP (motor çalıştır/durdur) düğmesine basmanız halinde motor çalışmaz ve motor ç...

	MOTOR ÇALIŞTIR/DURDUR düğmesini ACC ya da ON konumda uzun süre bırakırsanız, akü boşalır.
	MOTOR ÇALIŞTIR/DURDUR düğmesini ACC ya da ON konumda uzun süre bırakırsanız, akü boşalır.

	• Araç hareket halindeyken asla ENGINE START/STOP (MOTOR ÇALIŞTIRMA/DURDURMA) düğmesine basmayın. 
	• Araç hareket halindeyken asla ENGINE START/STOP (MOTOR ÇALIŞTIRMA/DURDURMA) düğmesine basmayın. 
	• Araç hareket halindeyken asla ENGINE START/STOP (MOTOR ÇALIŞTIRMA/DURDURMA) düğmesine basmayın. 
	• Araç hareket halindeyken asla ENGINE START/STOP (MOTOR ÇALIŞTIRMA/DURDURMA) düğmesine basmayın. 

	• Hırsızlığa karşı direksiyon kilidi park freninin yerini tutmaz. Sürücü koltuğundan kalkmadan önce, vites kolunu daima P (Park) konumuna alınız, daha sonra el frenine sonuna kadar basınız ve motoru durdurunuz. Bu tedbirlerin alınma...
	• Hırsızlığa karşı direksiyon kilidi park freninin yerini tutmaz. Sürücü koltuğundan kalkmadan önce, vites kolunu daima P (Park) konumuna alınız, daha sonra el frenine sonuna kadar basınız ve motoru durdurunuz. Bu tedbirlerin alınma...

	• Araç hareket halindeyken direksiyon simidi aracılığıyla motor start/ stop düğmesine ya da diğer kontrollere uzanmaya asla çalışmayın. 
	• Araç hareket halindeyken direksiyon simidi aracılığıyla motor start/ stop düğmesine ya da diğer kontrollere uzanmaya asla çalışmayın. 

	• Sürücü koltuğunun etrafına hareket edebilecek nesneler yerleştirmeyiniz, sürüş esnasında bu nesneler kayabilir, 
	• Sürücü koltuğunun etrafına hareket edebilecek nesneler yerleştirmeyiniz, sürüş esnasında bu nesneler kayabilir, 








	Motorun çalıştırılması
	Motorun çalıştırılması
	Motorun çalıştırılması
	Motoru çalıştırma
	motor start/stop düğmesi:Motoru çalıştırma

	• Aracınızı kullanırken uygun ayakkabılar giyiniz. Yüksek topuklu ayakkabılar ve kayak botları gibi uygun olmayan ayakkabılar fren, gaz ve debriyaj pedallarını kullanmanıza engel olabilir.
	• Aracınızı kullanırken uygun ayakkabılar giyiniz. Yüksek topuklu ayakkabılar ve kayak botları gibi uygun olmayan ayakkabılar fren, gaz ve debriyaj pedallarını kullanmanıza engel olabilir.
	• Aracınızı kullanırken uygun ayakkabılar giyiniz. Yüksek topuklu ayakkabılar ve kayak botları gibi uygun olmayan ayakkabılar fren, gaz ve debriyaj pedallarını kullanmanıza engel olabilir.
	• Aracınızı kullanırken uygun ayakkabılar giyiniz. Yüksek topuklu ayakkabılar ve kayak botları gibi uygun olmayan ayakkabılar fren, gaz ve debriyaj pedallarını kullanmanıza engel olabilir.
	• Aracınızı kullanırken uygun ayakkabılar giyiniz. Yüksek topuklu ayakkabılar ve kayak botları gibi uygun olmayan ayakkabılar fren, gaz ve debriyaj pedallarını kullanmanıza engel olabilir.

	• Aracı gaz pedalı basılı haldeyken çalıştırmayınız. Araç hareket edebilir ve bir kazaya yol açabilir.
	• Aracı gaz pedalı basılı haldeyken çalıştırmayınız. Araç hareket edebilir ve bir kazaya yol açabilir.

	• Motor devri normale dönene kadar bekleyiniz. Devir yüksekken fren pedalı bırakıldığında araç aniden hareket edebilir.
	• Motor devri normale dönene kadar bekleyiniz. Devir yüksekken fren pedalı bırakıldığında araç aniden hareket edebilir.



	Kick down anahtarı
	Kick down anahtarı
	Maksimum hızlanma için kick down mekanizmasını kullanın. Gaz pedalına basınç noktasını geçecek şekilde basın. Otomatik şanzıman, motor hızına bağlı olarak daha düşük bir vitese geçecektir.



	Benzinli motoru çalıştırma 
	Benzinli motoru çalıştırma 
	Benzinli motoru çalıştırma 
	1. Akıllı anahtarı yanınıza alınız ya da aracın içinde bırakınız.
	1. Akıllı anahtarı yanınıza alınız ya da aracın içinde bırakınız.
	1. Akıllı anahtarı yanınıza alınız ya da aracın içinde bırakınız.
	1. Akıllı anahtarı yanınıza alınız ya da aracın içinde bırakınız.

	2. El freninin sağlam bir şekilde çekildiğinden emin olunuz.
	2. El freninin sağlam bir şekilde çekildiğinden emin olunuz.

	3. Manüel Şanzıman Düz Şanzıman - Debriyaj pedalına sonuna kadar basınız ve vitesi boşa alınız. Motoru çalıştırırken debriyaj pedalını ve fren pedalını basılı tutunuz. 
	3. Manüel Şanzıman Düz Şanzıman - Debriyaj pedalına sonuna kadar basınız ve vitesi boşa alınız. Motoru çalıştırırken debriyaj pedalını ve fren pedalını basılı tutunuz. 
	3. Manüel Şanzıman

	Otomatik şanzıman / Çift kavramalı şanzıman 3. Vites kolunu P (Park) konumuna alınız. Fren pedalına sonuna kadar basınız. Motoru vites kolu N (Boş) konumundayken de çalıştırabilirsiniz.
	Otomatik şanzıman / Çift kavramalı şanzıman


	4. MOTOR ÇALIŞTIRMA/DURDURMA düğmesine basınız.
	4. MOTOR ÇALIŞTIRMA/DURDURMA düğmesine basınız.
	Gaz pedalına basılmadan çalışmalıdır.

	5. Araç dururken motorun ısınmasını beklemeyin. 
	5. Araç dururken motorun ısınmasını beklemeyin. 





	Dizel motorlu aracın çalıştırılması
	Dizel motorlu aracın çalıştırılması
	Dizel motorlu aracın çalıştırılması
	Soğuk dizel motorun, çalıştırılmadan önce ve yola çıkılmadan önce ısıtılması gerekir.
	Soğuk dizel motorun, çalıştırılmadan önce ve yola çıkılmadan önce ısıtılması gerekir.
	1. El freninin çekili olduğundan emin olunuz.
	1. El freninin çekili olduğundan emin olunuz.
	1. El freninin çekili olduğundan emin olunuz.

	2. Manüel Şanzıman Düz Şanzıman - Debriyaj pedalına sonuna kadar basınız ve vitesi boşa alınız. MOTOR START/STOP düğmesini START pozisyonuna getirmek için basarken debriyaj pedalını ve fren pedalını basılı tutunuz. 
	2. Manüel Şanzıman Düz Şanzıman - Debriyaj pedalına sonuna kadar basınız ve vitesi boşa alınız. MOTOR START/STOP düğmesini START pozisyonuna getirmek için basarken debriyaj pedalını ve fren pedalını basılı tutunuz. 
	2. Manüel Şanzıman

	Otomatik şanzıman / Çift kavramalı şanzıman 3. Vites kolunu P (Park) konumuna alınız. Fren pedalına sonuna kadar basınız.
	Otomatik şanzıman / Çift kavramalı şanzıman

	Motoru vites kolu N (Boş) konumundayken de çalıştırabilirsiniz.
	Kızdırma bujisi gösterge lambası
	Kızdırma bujisi gösterge lambası
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	3. Fren pedalına basarken MOTOR START/STOP (ÇALIŞTIRMA/ DURDURMA) düğmesine basınız. 
	3. Fren pedalına basarken MOTOR START/STOP (ÇALIŞTIRMA/ DURDURMA) düğmesine basınız. 

	4. Yanan kızdırma bujisi gösterge lambası sönünceye kadar fren pedalına basmaya devam ediniz. (yaklaşık 5 saniye)
	4. Yanan kızdırma bujisi gösterge lambası sönünceye kadar fren pedalına basmaya devam ediniz. (yaklaşık 5 saniye)

	5. Kızdırma bujisi gösterge lambası söndüğünde motor çalışmaya başlar.
	5. Kızdırma bujisi gösterge lambası söndüğünde motor çalışmaya başlar.


	• Kışın dizel motorlu araçlarda araç dururken motorun ısınmasını bekleyip sürmeniz tavsiye edilir. 
	• Kışın dizel motorlu araçlarda araç dururken motorun ısınmasını bekleyip sürmeniz tavsiye edilir. 
	• Kışın dizel motorlu araçlarda araç dururken motorun ısınmasını bekleyip sürmeniz tavsiye edilir. 
	• Kışın dizel motorlu araçlarda araç dururken motorun ısınmasını bekleyip sürmeniz tavsiye edilir. 

	• Dizel yakıtı kışın ziyaret ettiğiniz yüksek rakımlı bir dağda veya ülkede kullanmanızı tavsiye ederiz
	• Dizel yakıtı kışın ziyaret ettiğiniz yüksek rakımlı bir dağda veya ülkede kullanmanızı tavsiye ederiz



	Eğer ENGINE START/STOP düğmesine motor ısınmadan önce bir kere daha basılırsa motor çalışmaya başlayabilir.
	Eğer ENGINE START/STOP düğmesine motor ısınmadan önce bir kere daha basılırsa motor çalışmaya başlayabilir.




	Turbo kompresör ara soğutucusu (intercooler) bulunan motorun çalıştırılması ve durdurulması
	Turbo kompresör ara soğutucusu (intercooler) bulunan motorun çalıştırılması ve durdurulması
	Turbo kompresör ara soğutucusu (intercooler) bulunan motorun çalıştırılması ve durdurulması
	1. Motor çalışmaya başladıktan hemen sonra gaz pedalına ya da motora yüklenmeyiniz. Motor soğuksa, turbo kompresör ünitesindeki yağlama yeterli seviyeye ulaşana kadar motoru birkaç saniye rölantide çalıştırınız.
	1. Motor çalışmaya başladıktan hemen sonra gaz pedalına ya da motora yüklenmeyiniz. Motor soğuksa, turbo kompresör ünitesindeki yağlama yeterli seviyeye ulaşana kadar motoru birkaç saniye rölantide çalıştırınız.
	1. Motor çalışmaya başladıktan hemen sonra gaz pedalına ya da motora yüklenmeyiniz. Motor soğuksa, turbo kompresör ünitesindeki yağlama yeterli seviyeye ulaşana kadar motoru birkaç saniye rölantide çalıştırınız.
	1. Motor çalışmaya başladıktan hemen sonra gaz pedalına ya da motora yüklenmeyiniz. Motor soğuksa, turbo kompresör ünitesindeki yağlama yeterli seviyeye ulaşana kadar motoru birkaç saniye rölantide çalıştırınız.

	2. Aracın motorun aşırı yüke maruz kalmasına neden olacak şekilde yüksek hızda ya da uzun süre kullanılması durumunda, motoru durdurmadan önce yaklaşık 1 dakika rölantide çalıştırınız.
	2. Aracın motorun aşırı yüke maruz kalmasına neden olacak şekilde yüksek hızda ya da uzun süre kullanılması durumunda, motoru durdurmadan önce yaklaşık 1 dakika rölantide çalıştırınız.
	Uygulanan rölanti süresi, turbo kompresörün motor stop edilmeden önce soğumasına imkan tanır.


	Aşırı yüke maruz kalmış motoru hemen durdurmayınız. Bu, motorda ya da turbo şarjda ciddi hasar meydana gelmesine neden olabilir.
	Aşırı yüke maruz kalmış motoru hemen durdurmayınız. Bu, motorda ya da turbo şarjda ciddi hasar meydana gelmesine neden olabilir.




	Akıllı anahtar ile motorun çalıştırılması
	Akıllı anahtar ile motorun çalıştırılması
	Akıllı anahtar ile motorun çalıştırılması
	• Anahtar araçta olsa bile, sizden uzakta ise motor çalışmayabilir.
	• Anahtar araçta olsa bile, sizden uzakta ise motor çalışmayabilir.
	• Anahtar araçta olsa bile, sizden uzakta ise motor çalışmayabilir.
	• Anahtar araçta olsa bile, sizden uzakta ise motor çalışmayabilir.

	• MOTOR ÇALIŞTIR/DURDUR düğmesi ACC ya da üst konumda olduğunda bir kapı açılırsa sistem akıllı anahtar sorgular. Akıllı anahtar araçta değil ise, “ “ göstergesi ve "Anahtar araçta değil" uyarısı gösterge panelinde ve LCD ...
	• MOTOR ÇALIŞTIR/DURDUR düğmesi ACC ya da üst konumda olduğunda bir kapı açılırsa sistem akıllı anahtar sorgular. Akıllı anahtar araçta değil ise, “ “ göstergesi ve "Anahtar araçta değil" uyarısı gösterge panelinde ve LCD ...


	Motor, yalnızca akıllı anahtar araçta olduğunda çalışır.
	Motor, yalnızca akıllı anahtar araçta olduğunda çalışır.
	Çocukların ya da aracın bu özelliğini bilmeyen kişilerin MOTOR ÇALIŞTIR/ DURDUR düğmesine ya da ilgili parçalara dokunmasına asla izin vermeyiniz.

	Motor araç hareket halindeyken hararet yaparsa, vites kolunu P (Park) konumuna almaya çalışmayınız. Trafik ve yol koşullarının izin vermesi durumunda, araç hala hareket halindeyken vites kolunu boşa (N konumuna) alabilirsiniz ve motoru yen...
	Motor araç hareket halindeyken hararet yaparsa, vites kolunu P (Park) konumuna almaya çalışmayınız. Trafik ve yol koşullarının izin vermesi durumunda, araç hala hareket halindeyken vites kolunu boşa (N konumuna) alabilirsiniz ve motoru yen...
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	<GRAPHIC>


	• Pil zayıfsa ya da akıllı anahtar düzgün çalışmıyorsa MOTOR START/STOP düğmesine akıllı anahtar ile basarak motoru çalıştırabilirsiniz.
	• Pil zayıfsa ya da akıllı anahtar düzgün çalışmıyorsa MOTOR START/STOP düğmesine akıllı anahtar ile basarak motoru çalıştırabilirsiniz.
	• Pil zayıfsa ya da akıllı anahtar düzgün çalışmıyorsa MOTOR START/STOP düğmesine akıllı anahtar ile basarak motoru çalıştırabilirsiniz.
	• Pil zayıfsa ya da akıllı anahtar düzgün çalışmıyorsa MOTOR START/STOP düğmesine akıllı anahtar ile basarak motoru çalıştırabilirsiniz.
	• Pil zayıfsa ya da akıllı anahtar düzgün çalışmıyorsa MOTOR START/STOP düğmesine akıllı anahtar ile basarak motoru çalıştırabilirsiniz.
	Kilit düğmesinin bulunduğu taraf MOTOR START/STOP düğmesi ile doğrudan temas etmelidir. MOTOR START/STOP düğmesine doğrudan akıllı anahtar ile basarsanız akıllı anahtar düğme ile dik açıda temas etmelidir.

	• Fren lambası sigortası yanarsa motoru normal olarak çalıştıramazsınız.
	• Fren lambası sigortası yanarsa motoru normal olarak çalıştıramazsınız.
	Sigortayı yenisiyle değiştiriniz. Eğer bu mümkün değilse, ACC konumundayken MOTOR START/ STOP düğmesine 10 saniye basarak motoru çalıştırabilirsiniz. 



	• Stop lambası sigortası yanmadığı sürece MOTOR START/STOP düğmesine 10 saniyeden fazla basmayınız.
	• Stop lambası sigortası yanmadığı sürece MOTOR START/STOP düğmesine 10 saniyeden fazla basmayınız.
	• Stop lambası sigortası yanmadığı sürece MOTOR START/STOP düğmesine 10 saniyeden fazla basmayınız.
	• Stop lambası sigortası yanmadığı sürece MOTOR START/STOP düğmesine 10 saniyeden fazla basmayınız.

	• Motor çalışır haldeyken kontak anahtarını START konumuna çevirmeyiniz. Marş motoruna hasar verebilir.
	• Motor çalışır haldeyken kontak anahtarını START konumuna çevirmeyiniz. Marş motoruna hasar verebilir.







	 Benzinli motorun/dizel motorun durdurulması (Düz Şanzıman)
	 Benzinli motorun/dizel motorun durdurulması (Düz Şanzıman)
	 Benzinli motorun/dizel motorun durdurulması (Düz Şanzıman)
	1. Aracın tamamen durduğundan emin olun ve debriyaj ile fren pedalını basılı tutun.
	1. Aracın tamamen durduğundan emin olun ve debriyaj ile fren pedalını basılı tutun.
	1. Aracın tamamen durduğundan emin olun ve debriyaj ile fren pedalını basılı tutun.
	1. Aracın tamamen durduğundan emin olun ve debriyaj ile fren pedalını basılı tutun.

	2. 2. Debriyaj pedalını ve fren pedalını basılı tutarken vitesi boşa alın.
	2. 2. Debriyaj pedalını ve fren pedalını basılı tutarken vitesi boşa alın.
	2. 


	3. 3. Fren pedalına basarken park frenine basın.
	3. 3. Fren pedalına basarken park frenine basın.
	3. 


	4. Kontak anahtarını LOCK (KİLİTLİ) konumuna getirin ve anahtarı çıkartın.
	4. Kontak anahtarını LOCK (KİLİTLİ) konumuna getirin ve anahtarı çıkartın.






	Düz Vites
	Düz Vites
	Düz Vites
	Düz Vites


	Düz şanzımanın kullanılması
	Düz şanzımanın kullanılması
	Düz şanzımanın kullanılması
	Düz Vites:Normal çalışma
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	<GRAPHIC> Vites kolu düğme (1) çekilmeden hareket ettirilebilir.
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC> Vites kolu geri vitese alınırken butona (1) basılmalıdır.
	<GRAPHIC>

	Düz şanzıman 5 (veya 6) ileri vites konumuna sahiptir.
	Vites konumları vites kolundaki topuzun üzerinde gösterilmektedir. Şanzıman tüm ileri viteslerle tamamen senkronize olduğundan, vites kolaylıkla küçültülür veya büyütülür.
	Vites değiştirirken debriyaj pedalına basınız, daha sonra yavaşça bırakınız. 
	Vites kolunun R (Geri) konumuna alınmadan önce boşa alınması gerekir.
	Vites düğmesinin hemen altında bulunan düğmeye basınız ve vites kolunu yeterince sola doğru çekiniz, ardından vitesi geri (R) konuma geçiriniz.
	Vitesi R (Geri) konumuna almadan önce aracın tamamen durduğundan emin olunuz.
	Motoru asla devir göstergesi ibresinin kırmızı tehlike bölgesine girmesine yol açacak bir şekilde kullanmayınız.
	• Beşinci vitesten dördüncü vitese geçerken, yanlışlıkla vites değiştirme kolunun yan taraflarına bastırmamaya dikkat edilmelidir, bu aracın ikinci vitese alınmasına neden olabilir. Vitesin böyle ani bir şekilde küçültülmesi mo...
	• Beşinci vitesten dördüncü vitese geçerken, yanlışlıkla vites değiştirme kolunun yan taraflarına bastırmamaya dikkat edilmelidir, bu aracın ikinci vitese alınmasına neden olabilir. Vitesin böyle ani bir şekilde küçültülmesi mo...
	• Beşinci vitesten dördüncü vitese geçerken, yanlışlıkla vites değiştirme kolunun yan taraflarına bastırmamaya dikkat edilmelidir, bu aracın ikinci vitese alınmasına neden olabilir. Vitesin böyle ani bir şekilde küçültülmesi mo...
	• Beşinci vitesten dördüncü vitese geçerken, yanlışlıkla vites değiştirme kolunun yan taraflarına bastırmamaya dikkat edilmelidir, bu aracın ikinci vitese alınmasına neden olabilir. Vitesin böyle ani bir şekilde küçültülmesi mo...

	• Vites konumunu bir seferde 2 vitesten fazla küçültmeyiniz veya aracınız yüksek bir devirdeyken (5.000 dev/dak veya daha fazla) vites düşürmeyiniz. Bu şekilde vites küçültmek motor, debriyaj ve şanzımana zarar verebilir.
	• Vites konumunu bir seferde 2 vitesten fazla küçültmeyiniz veya aracınız yüksek bir devirdeyken (5.000 dev/dak veya daha fazla) vites düşürmeyiniz. Bu şekilde vites küçültmek motor, debriyaj ve şanzımana zarar verebilir.



	• Soğuk havalarda, şanzıman yağı ısınana kadar vites değiştirmek zor olabilir. Bu, normal bir durumdur, şanzımana zarar vermez.
	• Soğuk havalarda, şanzıman yağı ısınana kadar vites değiştirmek zor olabilir. Bu, normal bir durumdur, şanzımana zarar vermez.
	• Soğuk havalarda, şanzıman yağı ısınana kadar vites değiştirmek zor olabilir. Bu, normal bir durumdur, şanzımana zarar vermez.

	• Aracınız tamamen durduysa ve vitesi 1. veya R (Geri) konumuna almakta zorlanıyorsanız, vites kolunu N (Boş) konumuna getiriniz ve ayağınızı debriyaj pedalından çekiniz. Tekrar debriyaj pedalına basınız ve ardından vites kolunu 1. v...
	• Aracınız tamamen durduysa ve vitesi 1. veya R (Geri) konumuna almakta zorlanıyorsanız, vites kolunu N (Boş) konumuna getiriniz ve ayağınızı debriyaj pedalından çekiniz. Tekrar debriyaj pedalına basınız ve ardından vites kolunu 1. v...


	• Debriyajın vaktinden önce aşınmasını ve hasar görmesini önlemek için ayağınızı debriyaj pedalı üzerinde tutmayınız. Ayrıca, trafik ışığı v.b beklerken aracın yokuş yukarı bir seviyede durması için debriyajı kullanmayın.
	• Debriyajın vaktinden önce aşınmasını ve hasar görmesini önlemek için ayağınızı debriyaj pedalı üzerinde tutmayınız. Ayrıca, trafik ışığı v.b beklerken aracın yokuş yukarı bir seviyede durması için debriyajı kullanmayın.
	• Debriyajın vaktinden önce aşınmasını ve hasar görmesini önlemek için ayağınızı debriyaj pedalı üzerinde tutmayınız. Ayrıca, trafik ışığı v.b beklerken aracın yokuş yukarı bir seviyede durması için debriyajı kullanmayın.
	• Debriyajın vaktinden önce aşınmasını ve hasar görmesini önlemek için ayağınızı debriyaj pedalı üzerinde tutmayınız. Ayrıca, trafik ışığı v.b beklerken aracın yokuş yukarı bir seviyede durması için debriyajı kullanmayın.

	• Sürüş esnasında elinizi vites kolu üzerinde tutmayınız. Bu, şanzıman vites çatallarının erken aşınmasına neden olabilir.
	• Sürüş esnasında elinizi vites kolu üzerinde tutmayınız. Bu, şanzıman vites çatallarının erken aşınmasına neden olabilir.

	• Debriyaj sistemine muhtemel hasarı önlemek için, kaygan yollar hariç 2. (ikinci) viteste çalıştırmayınız.
	• Debriyaj sistemine muhtemel hasarı önlemek için, kaygan yollar hariç 2. (ikinci) viteste çalıştırmayınız.



	• Sürücü koltuğundan kalkmadan önce, el frenini tam olarak çektiğinizden ve motoru kapattığınızdan emin olunuz. Daha sonra aracınız düz veya yokuş yukarı bir pozisyonda park halindeyse vitesi 1'e; yokuş aşağı bir pozisyonda ise ...
	• Sürücü koltuğundan kalkmadan önce, el frenini tam olarak çektiğinizden ve motoru kapattığınızdan emin olunuz. Daha sonra aracınız düz veya yokuş yukarı bir pozisyonda park halindeyse vitesi 1'e; yokuş aşağı bir pozisyonda ise ...
	• Sürücü koltuğundan kalkmadan önce, el frenini tam olarak çektiğinizden ve motoru kapattığınızdan emin olunuz. Daha sonra aracınız düz veya yokuş yukarı bir pozisyonda park halindeyse vitesi 1'e; yokuş aşağı bir pozisyonda ise ...
	• Sürücü koltuğundan kalkmadan önce, el frenini tam olarak çektiğinizden ve motoru kapattığınızdan emin olunuz. Daha sonra aracınız düz veya yokuş yukarı bir pozisyonda park halindeyse vitesi 1'e; yokuş aşağı bir pozisyonda ise ...

	• Kaygan yollarda motor frenini (yüksek vitesten düşük vitese geçiş) hızlı kullanmayınız.
	• Kaygan yollarda motor frenini (yüksek vitesten düşük vitese geçiş) hızlı kullanmayınız.
	Araç kayarak bir kazaya sebep verebilir.





	Debriyaj kullanımı
	Debriyaj kullanımı
	Debriyaj kullanımı
	Vites değiştirmeden önce debriyaj pedalına tamamen basılmalı, ardından pedal yavaş yavaş bırakılmalıdır. Sürüş esnasında debriyaj pedalına basılmamalıdır. 
	Vites değiştirmeden önce debriyaj pedalına tamamen basılmalı, ardından pedal yavaş yavaş bırakılmalıdır. Sürüş esnasında debriyaj pedalına basılmamalıdır. 
	Debriyaj pedalını kullanırken pedala tamamen basınız. Eğer debriyaj pedalına tamamen basmazsanız debriyaj zarar görebilir veya ses meydana gelebilir.
	Debriyaj pedalını kullanırken pedala tamamen basınız. Eğer debriyaj pedalına tamamen basmazsanız debriyaj zarar görebilir veya ses meydana gelebilir.




	Vites Küçültme
	Vites Küçültme
	Vites Küçültme
	Sıkışık trafikte yavaşlamanız gerektiğinde ya da dik yokuşlardan geçtiğinizde motor çalışmaya başlamadan önce vites küçültün 
	Sıkışık trafikte yavaşlamanız gerektiğinde ya da dik yokuşlardan geçtiğinizde motor çalışmaya başlamadan önce vites küçültün 




	İyi sürüş uygulamaları
	İyi sürüş uygulamaları
	İyi sürüş uygulamaları
	• Asla vitesi boşa alıp yokuş aşağı sürüş yapmayınız. Bu, oldukça tehlikelidir. Aracınızı daima vitesi takılı konumda bırakınız.
	• Asla vitesi boşa alıp yokuş aşağı sürüş yapmayınız. Bu, oldukça tehlikelidir. Aracınızı daima vitesi takılı konumda bırakınız.
	• Asla vitesi boşa alıp yokuş aşağı sürüş yapmayınız. Bu, oldukça tehlikelidir. Aracınızı daima vitesi takılı konumda bırakınız.
	• Asla vitesi boşa alıp yokuş aşağı sürüş yapmayınız. Bu, oldukça tehlikelidir. Aracınızı daima vitesi takılı konumda bırakınız.

	• Fren pedalları basılı bir şekilde yol almayınız. Bu, frenlerin aşırı ısınmasına veya arızalanmasına neden olabilir. Bunun yerine, uzun bir rampadan aşağı inerken vitesi küçültünüz. Bunu yaptığınızda motor freni aracın y...
	• Fren pedalları basılı bir şekilde yol almayınız. Bu, frenlerin aşırı ısınmasına veya arızalanmasına neden olabilir. Bunun yerine, uzun bir rampadan aşağı inerken vitesi küçültünüz. Bunu yaptığınızda motor freni aracın y...

	• Vites küçültmeden önce aracın hızını düşürünüz. Bu, motor devrinin aşırı yükselmesini ve motorun zarar görmesini engellemenize yardımcı olacaktır.
	• Vites küçültmeden önce aracın hızını düşürünüz. Bu, motor devrinin aşırı yükselmesini ve motorun zarar görmesini engellemenize yardımcı olacaktır.

	• Çapraz rüzgarlarla karşılaşmanız durumunda aracınızın hızını düşürünüz. Bu, aracınızı daha iyi kontrol etmenizi sağlayacaktır.
	• Çapraz rüzgarlarla karşılaşmanız durumunda aracınızın hızını düşürünüz. Bu, aracınızı daha iyi kontrol etmenizi sağlayacaktır.

	• Vitesi geri konumuna almadan önce aracın tamamen durduğundan emin olunuz. Aksi takdirde, şanzıman zarar görebilir.
	• Vitesi geri konumuna almadan önce aracın tamamen durduğundan emin olunuz. Aksi takdirde, şanzıman zarar görebilir.

	• Kaygan zeminlerde sürüş yaparken aşırı derecede dikkatli olunuz. Özellikle de fren yaparken, hızlanırken ve vites değiştirirken dikkatli olunuz. Kaygan zeminlerde, aracın hızında ani bir değişimin olması durumunda tahrik tekerlek...
	• Kaygan zeminlerde sürüş yaparken aşırı derecede dikkatli olunuz. Özellikle de fren yaparken, hızlanırken ve vites değiştirirken dikkatli olunuz. Kaygan zeminlerde, aracın hızında ani bir değişimin olması durumunda tahrik tekerlek...


	• Daima emniyet kemerinizi takınız! Çarpışma esnasında, emniyet kemerini takmamış olan yolcu, emniyet kemerini takmış olan yolcuya kıyasla çok daha ağır bir şekilde yaralanma riski taşımaktadır.
	• Daima emniyet kemerinizi takınız! Çarpışma esnasında, emniyet kemerini takmamış olan yolcu, emniyet kemerini takmış olan yolcuya kıyasla çok daha ağır bir şekilde yaralanma riski taşımaktadır.
	• Daima emniyet kemerinizi takınız! Çarpışma esnasında, emniyet kemerini takmamış olan yolcu, emniyet kemerini takmış olan yolcuya kıyasla çok daha ağır bir şekilde yaralanma riski taşımaktadır.
	• Daima emniyet kemerinizi takınız! Çarpışma esnasında, emniyet kemerini takmamış olan yolcu, emniyet kemerini takmış olan yolcuya kıyasla çok daha ağır bir şekilde yaralanma riski taşımaktadır.

	• Virajlarda ve dönüşlerde aşırı hız yapmaktan kaçınınız.
	• Virajlarda ve dönüşlerde aşırı hız yapmaktan kaçınınız.

	• Sert bir şekilde şerit değiştirme ya da hızlı ve keskin dönüşler gibi ani direksiyon manevraları yapmayınız.
	• Sert bir şekilde şerit değiştirme ya da hızlı ve keskin dönüşler gibi ani direksiyon manevraları yapmayınız.

	• Yüksek hızlarda aracınızın kontrolünü kaybetmeniz durumunda, devrilme riski büyük oranda artar.
	• Yüksek hızlarda aracınızın kontrolünü kaybetmeniz durumunda, devrilme riski büyük oranda artar.

	• İki ya da daha fazla tekerleğin yoldan çıkması durumunda sürücü aracı tekrar yola sokmak üzere direksiyonu sert bir şekilde çevirirse direksiyon hakimiyeti kaybedilebilir.
	• İki ya da daha fazla tekerleğin yoldan çıkması durumunda sürücü aracı tekrar yola sokmak üzere direksiyonu sert bir şekilde çevirirse direksiyon hakimiyeti kaybedilebilir.

	• Aracınızın yoldan çıkması durumunda, sert direksiyon manevraları yapmayınız. Bunun yerine, aracı tekrar yola sokmaya çalışmadan önce yavaşlayın.
	• Aracınızın yoldan çıkması durumunda, sert direksiyon manevraları yapmayınız. Bunun yerine, aracı tekrar yola sokmaya çalışmadan önce yavaşlayın.

	• Hız sınırı levhalarında gösterilen hız sınırlarını asla aşmayınız.
	• Hız sınırı levhalarında gösterilen hız sınırlarını asla aşmayınız.







	Otomatik şanzımanın işleyişi
	Otomatik şanzımanın işleyişi
	Otomatik Vites (eğer varsa) 
	Otomatik Vites (eğer varsa) 
	Otomatik Vites (eğer varsa) 
	Otomatik Vites (eğer varsa) 
	Otomatik Vites (eğer varsa) 
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC> Önce fren pedalına ve vites değiştirirken de düğmeye basınız.
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC> Vites değiştirirken kilit serbest bırakma düğmesine basınız.
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC> Vites kolu rahatlıkla vites değiştirebilir.
	<GRAPHIC>



	Otomatik şanzımanın işleyişi
	Otomatik şanzımanın işleyişi
	Otomatik şanzımanın işleyişi
	Otomatik Vites:Normal çalışma

	Otomatik şanzıman, 6 adet ileri ve bir adet geri vitese sahiptir. Vites kolunun konumuna göre viteslerin her biri otomatik olarak seçilir.
	Otomatik şanzıman, 6 adet ileri ve bir adet geri vitese sahiptir. Vites kolunun konumuna göre viteslerin her biri otomatik olarak seçilir.
	Akü bağlantısı kesilmiş ise, yeni bir araçtaki ilk birkaç vites değişimi biraz ani olabilir. Bu, normal bir durumdur ve vitesler TCM (Şanzıman Kontrol Modülü) veya PCM (Güç Aktarma Kontrol Modülü) tarafından bir kaç kez değiştiri...
	Akü bağlantısı kesilmiş ise, yeni bir araçtaki ilk birkaç vites değişimi biraz ani olabilir. Bu, normal bir durumdur ve vitesler TCM (Şanzıman Kontrol Modülü) veya PCM (Güç Aktarma Kontrol Modülü) tarafından bir kaç kez değiştiri...

	Sorunsuz kullanım için vites kolunu N (Boş) konumundan herhangi bir ileri ya da geri vites konumuna almadan önce fren pedalına basınız.
	Otomatik Vites
	Otomatik Vites
	• Vites kolunu D (Sürüş) veya R (Geri) konumuna almadan önce, aracınızın etrafında herhangi biri, özellikle de çocuklar olup olmadığını kontrol ediniz.
	• Vites kolunu D (Sürüş) veya R (Geri) konumuna almadan önce, aracınızın etrafında herhangi biri, özellikle de çocuklar olup olmadığını kontrol ediniz.
	• Vites kolunu D (Sürüş) veya R (Geri) konumuna almadan önce, aracınızın etrafında herhangi biri, özellikle de çocuklar olup olmadığını kontrol ediniz.

	• Sürücü koltuğundan kalkmadan önce, vites kolunu daima P (Park) konumuna alınız, daha sonra park frenine sonuna kadar basınız ve motoru durdurunuz. Bu tedbirlerin verilen sıraya uygun bir şekilde uygulanmaması durumunda araç aniden ve...
	• Sürücü koltuğundan kalkmadan önce, vites kolunu daima P (Park) konumuna alınız, daha sonra park frenine sonuna kadar basınız ve motoru durdurunuz. Bu tedbirlerin verilen sıraya uygun bir şekilde uygulanmaması durumunda araç aniden ve...

	• Kaygan yollarda motor frenini (yüksek vitesten düşük vitese geçiş) hızlı kullanmayınız. Araç kayarak bir kazaya sebep verebilir.
	• Kaygan yollarda motor frenini (yüksek vitesten düşük vitese geçiş) hızlı kullanmayınız. Araç kayarak bir kazaya sebep verebilir.



	• Şanzımana zarar vermemek için, vites kolu R (Geri) konumundayken ya da ileri vites konumlarından herhangi birindeyken ve frenler basılı haldeyken gaza basmayınız.
	• Şanzımana zarar vermemek için, vites kolu R (Geri) konumundayken ya da ileri vites konumlarından herhangi birindeyken ve frenler basılı haldeyken gaza basmayınız.
	• Şanzımana zarar vermemek için, vites kolu R (Geri) konumundayken ya da ileri vites konumlarından herhangi birindeyken ve frenler basılı haldeyken gaza basmayınız.
	• Şanzımana zarar vermemek için, vites kolu R (Geri) konumundayken ya da ileri vites konumlarından herhangi birindeyken ve frenler basılı haldeyken gaza basmayınız.

	• Yokuş yukarı durduğunuzda, aracı motor gücü kullanarak sabit tutmaya çalışmayınız. Fren pedalını ya da park frenini kullanın.
	• Yokuş yukarı durduğunuzda, aracı motor gücü kullanarak sabit tutmaya çalışmayınız. Fren pedalını ya da park frenini kullanın.

	• Motor devri rölanti devrinin üzerindeyken vites kolunu N (Boş) ya da P (Park) konumundan D (Sürüş) ya da R (Geri) konumuna almayınız.
	• Motor devri rölanti devrinin üzerindeyken vites kolunu N (Boş) ya da P (Park) konumundan D (Sürüş) ya da R (Geri) konumuna almayınız.





	Vites konumları
	Vites konumları
	Vites konumları
	Gösterge panelindeki gösterge, kontak anahtarı ON konumuna getirildiğinde vites kolunun konumunu gösterir.
	P (Park)
	P (Park)
	P (Park)
	Vites kolu P (Park) konumuna alınmadan önce aracın mutlaka tamamen durmuş olması gerekir. Vites kolu bu konumdayken şanzıman kilitlenir ve ön tekerleklerin dönmesini önler.
	• • Araç hareket halindeyken vites kolunu P (Park) konumuna almanız, motor gücü aktarılan tekerleklerin kilitlenmesine ve buna bağlı olarak direksiyon hakimiyetini yitirmenize neden olacaktır.
	• • Araç hareket halindeyken vites kolunu P (Park) konumuna almanız, motor gücü aktarılan tekerleklerin kilitlenmesine ve buna bağlı olarak direksiyon hakimiyetini yitirmenize neden olacaktır.
	• • Araç hareket halindeyken vites kolunu P (Park) konumuna almanız, motor gücü aktarılan tekerleklerin kilitlenmesine ve buna bağlı olarak direksiyon hakimiyetini yitirmenize neden olacaktır.
	• • Araç hareket halindeyken vites kolunu P (Park) konumuna almanız, motor gücü aktarılan tekerleklerin kilitlenmesine ve buna bağlı olarak direksiyon hakimiyetini yitirmenize neden olacaktır.
	• 


	• P (Park) konumunu el freninin yerine kullanmayınız. Vites kolunu daima P (Park) konumuna alınız ve park frenine sonuna kadar basınız.
	• P (Park) konumunu el freninin yerine kullanmayınız. Vites kolunu daima P (Park) konumuna alınız ve park frenine sonuna kadar basınız.

	• Çocukları asla araçta yalnız bırakmayınız.
	• Çocukları asla araçta yalnız bırakmayınız.



	Araç hareket halindeyken vites kolunu P (Park) konumuna alırsanız şanzıman hasar görebilir. 
	Araç hareket halindeyken vites kolunu P (Park) konumuna alırsanız şanzıman hasar görebilir. 


	R (Geri)
	R (Geri)
	Aracı geriye doğru sürmek için bu vites konumunu kullanınız.
	Bu bölümde yer alan “Aracın Yaylandırılması” konusunda açıklanan durumların haricinde, vitesi R konumuna (Geri vites) almadan ve R konumundan çıkartmadan önce aracın tamamen durmuş olması gerekir; araç hareket halindeyken vitesi (...
	Bu bölümde yer alan “Aracın Yaylandırılması” konusunda açıklanan durumların haricinde, vitesi R konumuna (Geri vites) almadan ve R konumundan çıkartmadan önce aracın tamamen durmuş olması gerekir; araç hareket halindeyken vitesi (...


	N (Boş)
	N (Boş)
	Tekerlekler ve şanzıman kavranmış halde değildir. Park freni uygulanmamışsa ya da fren pedalı basılı değilse, araç en ufak bir eğimde dahi kendi kendine hareket etmeye başlayacaktır.
	Vites N (Boşta) iken sürmeyiniz.
	Vites N (Boşta) iken sürmeyiniz.
	Motor freni çalışmayacaktır ve bir kazaya sebep olacaktır.

	Vites N (Boşta) konumunda park etme
	Vites N (Boşta) konumunda park etme
	Park ettikten sonra aracı iterek hareket ettirmek istediğinizde aşağıdaki adımları takip edin.
	1. Aracınızı park ettikten sonra fren pedalına basın ve kontak düğmesi [ON/AÇIK] durumda veya motor çalışırken vitesi P konumuna getirin. 
	1. Aracınızı park ettikten sonra fren pedalına basın ve kontak düğmesi [ON/AÇIK] durumda veya motor çalışırken vitesi P konumuna getirin. 
	1. Aracınızı park ettikten sonra fren pedalına basın ve kontak düğmesi [ON/AÇIK] durumda veya motor çalışırken vitesi P konumuna getirin. 

	2. Park freni basılıysa, freni kaldırın.
	2. Park freni basılıysa, freni kaldırın.
	- EPB (Elektronik Park Freni) olanlar araçlar için, el frenini devre dışı bırakmak için kontak düğmesi [ON/AÇIK] durumda veya motor çalışıyor iken fren pedalına basın. 

	3. 3. Fren pedalına basılı iken kontak düğmesini [OFF/KAPALI] duruma getirin.
	3. 3. Fren pedalına basılı iken kontak düğmesini [OFF/KAPALI] duruma getirin.
	3. 

	• Akıllı anahtarlı araçlarda kontak düğmesi sadece vitesi konumu “P” durumunda iken kapatılabilir.
	• Akıllı anahtarlı araçlarda kontak düğmesi sadece vitesi konumu “P” durumunda iken kapatılabilir.
	• Akıllı anahtarlı araçlarda kontak düğmesi sadece vitesi konumu “P” durumunda iken kapatılabilir.



	4. 4. Fren pedalına ve [VİTES KİLİDİNİ AÇMA] düğmesine basarken veya bir alet ile [VİTES KİLİDİNİ AÇMA] girişine (örn: düz uçlu tornavida) aynı anda aşağı doğru bastırırken vitesi N (Boş) konumuna alınız. Artık araç dışa
	4. 4. Fren pedalına ve [VİTES KİLİDİNİ AÇMA] düğmesine basarken veya bir alet ile [VİTES KİLİDİNİ AÇMA] girişine (örn: düz uçlu tornavida) aynı anda aşağı doğru bastırırken vitesi N (Boş) konumuna alınız. Artık araç dışa
	4. 



	• Boş viteste park etme haricinde güvenliğiniz için aracı daima “P” (Park) konumunda park edin ve park pedalını kullanın.
	• Boş viteste park etme haricinde güvenliğiniz için aracı daima “P” (Park) konumunda park edin ve park pedalını kullanın.
	• Boş viteste park etme haricinde güvenliğiniz için aracı daima “P” (Park) konumunda park edin ve park pedalını kullanın.
	• Boş viteste park etme haricinde güvenliğiniz için aracı daima “P” (Park) konumunda park edin ve park pedalını kullanın.

	• “N” (Boş) vites konumunda park etmeden önce park edilen zeminin eğimsiz ve düz olduğundan emin olun. Eğimli veya engebeli yerlerde “N” vites konumunda park etmeyin.
	• “N” (Boş) vites konumunda park etmeden önce park edilen zeminin eğimsiz ve düz olduğundan emin olun. Eğimli veya engebeli yerlerde “N” vites konumunda park etmeyin.
	Vites “N” konumunda park edildiğinde aracınız hareket ederek ciddi hasar ve yaralanmalara neden olabilir.

	• Kontak anahtarı kapatıldıktan sonra, elektronik park freni devre dışı bırakılamaz.
	• Kontak anahtarı kapatıldıktan sonra, elektronik park freni devre dışı bırakılamaz.

	• EPB (Elektronik Park Freni) olan araçlar için sürüş esnasında [AUTO HOLD] fonksiyonu kullanılırken 
	• EPB (Elektronik Park Freni) olan araçlar için sürüş esnasında [AUTO HOLD] fonksiyonu kullanılırken 





	D (Sürüş)
	D (Sürüş)
	Bu konum, normal sürüş (ileri hareket) konumudur. Şanzıman otomatik olarak 6 vitesten birini seçerek en iyi yakıt tasarrufunu ve gücünü sağlayacaktır.
	Başka bir aracı sollarken veya rampa tırmanırken ihtiyaç duyduğunuz ekstra güç için, gaz pedalına tamamen basınız, şanzıman otomatik olarak vites düşürecektir.
	Vites kolu D (Sürüş) konumuna alınmadan önce aracın mutlaka tamamen durmuş olması gerekir.
	Vites kolu D (Sürüş) konumuna alınmadan önce aracın mutlaka tamamen durmuş olması gerekir.

	Spor modu
	Spor modu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Araç ister duruyor ister hareket ediyor olsun, spor modunu seçmek için vites kolunu D (Sürüş) konumundan manüel konumuna getirmek gerekir. Aracınızı tekrar D (Sürüş) konumda çalıştırabilmek için, vites kolunu ana konumuna getiriniz.
	Spor modunda, vites kolunu ileriye ve geriye hareket ettirmek vites değişikliklerini hızlı bir şekilde yapmanızı sağlayacaktır. Düz şanzımanın tersine, spor modu gaz pedalı basılı konumdayken vites değişikliği yapılmasına olanak ...
	• Yukarı- Up (+): Bir vites büyütmek için kolu ileriye doğru itiniz.
	• Yukarı- Up (+): Bir vites büyütmek için kolu ileriye doğru itiniz.
	• Yukarı- Up (+): Bir vites büyütmek için kolu ileriye doğru itiniz.

	• Aşağı- Down (-): Bir vites küçültmek için kolu geriye doğru çekiniz.
	• Aşağı- Down (-): Bir vites küçültmek için kolu geriye doğru çekiniz.


	• Spor modunda, sürücü motor devrini kırmızı tehlike bölgesinin sınırlarının altında tutmaya özen göstererek, vitesi ne zaman değiştireceğini yol koşullarına göre kendisi ayarlamalıdır.
	• Spor modunda, sürücü motor devrini kırmızı tehlike bölgesinin sınırlarının altında tutmaya özen göstererek, vitesi ne zaman değiştireceğini yol koşullarına göre kendisi ayarlamalıdır.
	• Spor modunda, sürücü motor devrini kırmızı tehlike bölgesinin sınırlarının altında tutmaya özen göstererek, vitesi ne zaman değiştireceğini yol koşullarına göre kendisi ayarlamalıdır.
	• Spor modunda, sürücü motor devrini kırmızı tehlike bölgesinin sınırlarının altında tutmaya özen göstererek, vitesi ne zaman değiştireceğini yol koşullarına göre kendisi ayarlamalıdır.

	• Spor modunda, sadece 6 ileri vites konumu seçilebilir. Aracı geri geri sürmek veya park etmek için, vites kolunu gerektiği şekilde R (Geri) veya P (Park) konumuna getiriniz.
	• Spor modunda, sadece 6 ileri vites konumu seçilebilir. Aracı geri geri sürmek veya park etmek için, vites kolunu gerektiği şekilde R (Geri) veya P (Park) konumuna getiriniz.

	• Spor modunda, araç yavaşladığında vites değişimi otomatik olarak gerçekleştirilir. Araç durduğunda, otomatik olarak 1. vites seçilir.
	• Spor modunda, araç yavaşladığında vites değişimi otomatik olarak gerçekleştirilir. Araç durduğunda, otomatik olarak 1. vites seçilir.

	• Spor modunda, motor devri kırmızı tehlike bölgesi sınırını aştığında vites otomatik olarak büyütülür.
	• Spor modunda, motor devri kırmızı tehlike bölgesi sınırını aştığında vites otomatik olarak büyütülür.

	• Sistem, aracın performansı ve güvenliği için gerekli olan seviyeleri korumak için, bazı vites değişikliklerini onaylamayabilir.
	• Sistem, aracın performansı ve güvenliği için gerekli olan seviyeleri korumak için, bazı vites değişikliklerini onaylamayabilir.

	• Aracınızı kaygan bir yolda kullanırken, vites kolunu ileriye doğru + (yukarı) konumuna itiniz. Bu sayede aracınız, kaygan bir yolda yumuşak bir sürüş için daha uygun bir vites olan 2. vitese geçecektir. Tekrar birinci vitese almak i...
	• Aracınızı kaygan bir yolda kullanırken, vites kolunu ileriye doğru + (yukarı) konumuna itiniz. Bu sayede aracınız, kaygan bir yolda yumuşak bir sürüş için daha uygun bir vites olan 2. vitese geçecektir. Tekrar birinci vitese almak i...









	Vites kilit sistemi
	Vites kilit sistemi
	Vites kilit sistemi
	Otomatik Vites:Vites kilit sistemi

	Otomatik şanzıman, güvenliğiniz açısından, fren pedalına basılmadığı müddetçe vitesin P (Park konumundan R (Geri) konumuna geçmesini engelleyen bir kilit sistemine sahiptir.
	Otomatik şanzıman, güvenliğiniz açısından, fren pedalına basılmadığı müddetçe vitesin P (Park konumundan R (Geri) konumuna geçmesini engelleyen bir kilit sistemine sahiptir.
	Otomatik şanzıman, güvenliğiniz açısından, fren pedalına basılmadığı müddetçe vitesin P (Park konumundan R (Geri) konumuna geçmesini engelleyen bir kilit sistemine sahiptir.
	Vitesi P (Park) konumundan R (Geri) konumuna almak için:

	1. Fren pedalına basınız ve basılı tutunuz.
	1. Fren pedalına basınız ve basılı tutunuz.
	1. Fren pedalına basınız ve basılı tutunuz.

	2. Motoru çalıştırınız ve kontak anahtarını ON (AÇIK) konumuna getiriniz.
	2. Motoru çalıştırınız ve kontak anahtarını ON (AÇIK) konumuna getiriniz.

	3. Vites kolunu hareket ettiriniz.
	3. Vites kolunu hareket ettiriniz.


	Vites kolu P (Park ) konumundayken fren pedalına sürekli basılıp bırakılırsa, vites kolunun yakınlarından çatırdama sesi gelebilir. Bu normal bir durumdur.
	Vites kolu P (Park ) konumundayken fren pedalına sürekli basılıp bırakılırsa, vites kolunun yakınlarından çatırdama sesi gelebilir. Bu normal bir durumdur.
	Aracın beklenmedik bir şekilde hareket etmesini ve etraftaki insanlara ve diğer araçlara zarar vermesini engellemek için vitesi P (Park) konumundan başka bir konuma getirmeden önce ve getirirken mutlaka fren pedalına iyice basınız.
	Aracın beklenmedik bir şekilde hareket etmesini ve etraftaki insanlara ve diğer araçlara zarar vermesini engellemek için vitesi P (Park) konumundan başka bir konuma getirmeden önce ve getirirken mutlaka fren pedalına iyice basınız.




	Vites kilidinin devre dışı bırakılması
	Vites kilidinin devre dışı bırakılması
	Vites kilidinin devre dışı bırakılması
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Fren pedalına basılı olduğu halde, vites kolu P (Park) konumundan R (Geri) konuma alınamıyorsa, fren pedalına basmaya devam ediniz ve aşağıdakileri uygulayınız:

	1. Kontağı LOCK/OFF (KİLİT/KAPALI) konumuna alınız.
	1. Kontağı LOCK/OFF (KİLİT/KAPALI) konumuna alınız.
	1. Kontağı LOCK/OFF (KİLİT/KAPALI) konumuna alınız.

	2. El frenini çekiniz.
	2. El frenini çekiniz.

	3. Vites kilidi ayırma düğmesine basınız.
	3. Vites kilidi ayırma düğmesine basınız.

	4. Vites kolunu hareket ettiriniz.
	4. Vites kolunu hareket ettiriniz.

	5. Sistemi profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 
	5. Sistemi profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 






	İyi sürüş uygulamaları
	İyi sürüş uygulamaları
	İyi sürüş uygulamaları
	• Gaz pedalı basılı konumdayken, asla vites kolunu P (Park) veya N (Boş) konumundan başka bir konuma almayınız.
	• Gaz pedalı basılı konumdayken, asla vites kolunu P (Park) veya N (Boş) konumundan başka bir konuma almayınız.
	• Gaz pedalı basılı konumdayken, asla vites kolunu P (Park) veya N (Boş) konumundan başka bir konuma almayınız.
	• Gaz pedalı basılı konumdayken, asla vites kolunu P (Park) veya N (Boş) konumundan başka bir konuma almayınız.

	• Araç hareket halindeyken asla vites kolunu P (Park) konumuna almayınız.
	• Araç hareket halindeyken asla vites kolunu P (Park) konumuna almayınız.

	• Vitesi R (Geri) ya da D (Sürüş) konumuna almadan önce aracın tamamen durduğundan emin olunuz.
	• Vitesi R (Geri) ya da D (Sürüş) konumuna almadan önce aracın tamamen durduğundan emin olunuz.

	• Asla vitesi boşa alıp yokuş aşağı sürüş yapmayınız. Bu, oldukça tehlikeli olabilir. Araç hareket halindeyken daima vitesi takılı konumda tutunuz.
	• Asla vitesi boşa alıp yokuş aşağı sürüş yapmayınız. Bu, oldukça tehlikeli olabilir. Araç hareket halindeyken daima vitesi takılı konumda tutunuz.

	• Fren pedalları basılı bir şekilde yol almayınız. Bu, frenlerin aşırı ısınmasına veya arızalanmasına neden olabilir. Uzun bir rampadan aşağı inerken, yavaşlamayı ve vitesi küçültmeyi tercih ediniz. Bunu yaptığınızda, moto...
	• Fren pedalları basılı bir şekilde yol almayınız. Bu, frenlerin aşırı ısınmasına veya arızalanmasına neden olabilir. Uzun bir rampadan aşağı inerken, yavaşlamayı ve vitesi küçültmeyi tercih ediniz. Bunu yaptığınızda, moto...

	• Vites küçültmeden önce aracın hızını düşürünüz. Aksi takdirde, vites küçültmeniz mümkün olmayabilir.
	• Vites küçültmeden önce aracın hızını düşürünüz. Aksi takdirde, vites küçültmeniz mümkün olmayabilir.

	• Daima el frenini kullanınız. Aracınızın hareket etmesini önlemek için sadece vitesi P (Park) konumuna getirmekle yetinmeyiniz.
	• Daima el frenini kullanınız. Aracınızın hareket etmesini önlemek için sadece vitesi P (Park) konumuna getirmekle yetinmeyiniz.

	• Kaygan zeminlerde sürüş yaparken aşırı derecede dikkatli olunuz. Özellikle de fren yaparken, hızlanırken ve vites değiştirirken dikkatli olunuz. Kaygan zeminlerde, aracın hızında ani bir değişimin olması durumunda tahrik tekerlek...
	• Kaygan zeminlerde sürüş yaparken aşırı derecede dikkatli olunuz. Özellikle de fren yaparken, hızlanırken ve vites değiştirirken dikkatli olunuz. Kaygan zeminlerde, aracın hızında ani bir değişimin olması durumunda tahrik tekerlek...

	• Gaz pedalına yumuşak bir şekilde basmak ve ayağınızı gaz pedalından aynı şekilde çekmek suretiyle aracınızdan üst seviyede performans ve ekonomi sağlarsınız.
	• Gaz pedalına yumuşak bir şekilde basmak ve ayağınızı gaz pedalından aynı şekilde çekmek suretiyle aracınızdan üst seviyede performans ve ekonomi sağlarsınız.


	• Daima emniyet kemerinizi takınız! Çarpışma esnasında, emniyet kemerini takmamış olan yolcu, emniyet kemerini takmış olan yolcuya kıyasla çok daha ağır bir şekilde yaralanma riski taşımaktadır.
	• Daima emniyet kemerinizi takınız! Çarpışma esnasında, emniyet kemerini takmamış olan yolcu, emniyet kemerini takmış olan yolcuya kıyasla çok daha ağır bir şekilde yaralanma riski taşımaktadır.
	• Daima emniyet kemerinizi takınız! Çarpışma esnasında, emniyet kemerini takmamış olan yolcu, emniyet kemerini takmış olan yolcuya kıyasla çok daha ağır bir şekilde yaralanma riski taşımaktadır.
	• Daima emniyet kemerinizi takınız! Çarpışma esnasında, emniyet kemerini takmamış olan yolcu, emniyet kemerini takmış olan yolcuya kıyasla çok daha ağır bir şekilde yaralanma riski taşımaktadır.

	• Virajlarda ve dönüşlerde aşırı hız yapmaktan kaçınınız.
	• Virajlarda ve dönüşlerde aşırı hız yapmaktan kaçınınız.

	• Sert bir şekilde şerit değiştirme ya da hızlı ve keskin dönüşler gibi ani direksiyon manevraları yapmayınız.
	• Sert bir şekilde şerit değiştirme ya da hızlı ve keskin dönüşler gibi ani direksiyon manevraları yapmayınız.

	• Yüksek hızlarda aracınızın kontrolünü kaybetmeniz durumunda, devrilme riski büyük oranda artar.
	• Yüksek hızlarda aracınızın kontrolünü kaybetmeniz durumunda, devrilme riski büyük oranda artar.

	• İki ya da daha fazla tekerleğin yoldan çıkması ve sürücünün aracı tekrar yola sokmak için direksiyonu sert bir şekilde çevirmesi durumunda direksiyon hakimiyeti kaybedilebilir.
	• İki ya da daha fazla tekerleğin yoldan çıkması ve sürücünün aracı tekrar yola sokmak için direksiyonu sert bir şekilde çevirmesi durumunda direksiyon hakimiyeti kaybedilebilir.

	• Aracınızın yoldan çıkması durumunda, sert direksiyon manevraları yapmayınız. Bunun yerine, aracı tekrar yola sokmaya çalışmadan önce yavaşlayın.
	• Aracınızın yoldan çıkması durumunda, sert direksiyon manevraları yapmayınız. Bunun yerine, aracı tekrar yola sokmaya çalışmadan önce yavaşlayın.

	• Hız sınırı levhalarında gösterilen hız sınırlarını asla aşmayınız.
	• Hız sınırı levhalarında gösterilen hız sınırlarını asla aşmayınız.



	Aracınız kara, çamura veya kuma saplanırsa, aracınızı saplandığı yerden çıkarmak için ileri geri hareket ettiriniz. Aracın yakınında insanlar veya nesneler varsa bu işlemi gerçekleştirmeyiniz. Aracı saplandığı yerden çıkarmak...
	Aracınız kara, çamura veya kuma saplanırsa, aracınızı saplandığı yerden çıkarmak için ileri geri hareket ettiriniz. Aracın yakınında insanlar veya nesneler varsa bu işlemi gerçekleştirmeyiniz. Aracı saplandığı yerden çıkarmak...



	Dik yokuşta kalkış
	Dik yokuşta kalkış
	Dik yokuşta kalkış
	Dik yokuşta kalkış
	Dik yokuşta kalkış
	Dik yokuşta kalkış

	• Fren pedalına basın, vites kolunu D(Sürüş) konumuna çekin.
	• Fren pedalına basın, vites kolunu D(Sürüş) konumuna çekin.
	• Fren pedalına basın, vites kolunu D(Sürüş) konumuna çekin.
	Aracın yük durumuna ve yokuşun eğimine bağlı olarak uygun bir vites seçiniz ve ayağınızı fren pedalından çekiniz. Park frenini serbest bırakırken gaz pedalına yavaş yavaş basınız. 
	Aracın yük durumuna ve yokuşun eğimine bağlı olarak uygun bir vites seçiniz ve ayağınızı fren pedalından çekiniz. Park frenini serbest bırakırken gaz pedalına yavaş yavaş basınız. 



	Dik bir yokuşta kalkıştan sonra hızlanırken, araç geriye doğru kayma eğilimi gösterebilir. Vitesi 2. vites konumuna almak, aracın geriye doğru kaymasını önleyecektir.
	Dik bir yokuşta kalkıştan sonra hızlanırken, araç geriye doğru kayma eğilimi gösterebilir. Vitesi 2. vites konumuna almak, aracın geriye doğru kaymasını önleyecektir.
	Dik bir yokuşta kalkıştan sonra hızlanırken, araç geriye doğru kayma eğilimi gösterebilir. Vitesi 2. vites konumuna almak, aracın geriye doğru kaymasını önleyecektir.







	Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) (eğer varsa) 
	Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) (eğer varsa) 
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC> Önce fren pedalına ve vites değiştirirken de düğmeye basınız.
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC> Vites değiştirirken kilit serbest bırakma düğmesine basınız.
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC> Vites kolu rahatlıkla vites değiştirebilir.
	<GRAPHIC>



	Çift kavramalı şanzımanın çalışması
	Çift kavramalı şanzımanın çalışması
	Çift kavramalı şanzımanın çalışması
	Çift Kavramalı Şanzıman (DCT):Normal çalışma

	Çift kavramalı şanzıman yedi ileri ve bir geri vitese sahiptir.
	Vitesler, vites kolu D (Sürüş) pozisyonundayken otomatik olarak seçilir.
	Vitesler, vites kolu D (Sürüş) pozisyonundayken otomatik olarak seçilir.
	Ciddi yaralanma veya ölüm riskini azaltmak için:
	Ciddi yaralanma veya ölüm riskini azaltmak için:
	• HER ZAMAN İÇİN, vites kolunu D (Sürüş) veya R (Geri) konumuna almadan önce, aracınızın etrafında herhangi biri, özellikle de çocuklar olup olmadığını kontrol ediniz.
	• HER ZAMAN İÇİN, vites kolunu D (Sürüş) veya R (Geri) konumuna almadan önce, aracınızın etrafında herhangi biri, özellikle de çocuklar olup olmadığını kontrol ediniz.
	• HER ZAMAN İÇİN, vites kolunu D (Sürüş) veya R (Geri) konumuna almadan önce, aracınızın etrafında herhangi biri, özellikle de çocuklar olup olmadığını kontrol ediniz.

	• Sürücü koltuğundan kalkmadan önce, vites kolunu daima P (Park) konumuna alınız, daha sonra el frenini çekiniz ve motoru LOCK/ OFF konumuna alınız.
	• Sürücü koltuğundan kalkmadan önce, vites kolunu daima P (Park) konumuna alınız, daha sonra el frenini çekiniz ve motoru LOCK/ OFF konumuna alınız.
	Bu tedbirlerin alınmaması durumunda araç beklenmedik ve ani bir şekilde hareket edebilir.

	• Kaygan yollarda motor frenini (yüksek vitesten düşük vitese geçiş) hızlı şekilde kullanmayınız. Araç kayarak bir kazaya sebep verebilir.
	• Kaygan yollarda motor frenini (yüksek vitesten düşük vitese geçiş) hızlı şekilde kullanmayınız. Araç kayarak bir kazaya sebep verebilir.



	• Şanzımana zarar vermemek için, vites kolu R (Geri) konumundayken ya da ileri vites konumlarından herhangi birindeyken ve frenler basılı haldeyken vites kolu ile hızlanmaya çalışmayın.
	• Şanzımana zarar vermemek için, vites kolu R (Geri) konumundayken ya da ileri vites konumlarından herhangi birindeyken ve frenler basılı haldeyken vites kolu ile hızlanmaya çalışmayın.
	• Şanzımana zarar vermemek için, vites kolu R (Geri) konumundayken ya da ileri vites konumlarından herhangi birindeyken ve frenler basılı haldeyken vites kolu ile hızlanmaya çalışmayın.
	• Şanzımana zarar vermemek için, vites kolu R (Geri) konumundayken ya da ileri vites konumlarından herhangi birindeyken ve frenler basılı haldeyken vites kolu ile hızlanmaya çalışmayın.

	• Yokuş yukarı durduğunuzda, aracı gaz vererek yokuşta tutmayın. Fren pedalını ya da park frenini kullanın.
	• Yokuş yukarı durduğunuzda, aracı gaz vererek yokuşta tutmayın. Fren pedalını ya da park frenini kullanın.



	• Çift kavramalı şanzıman, otomatik vites değiştiren düz şanzıman olarak düşünülebilir. Çift kavramalı şanzıman düz şanzımanın sürüş hissini verir ve aynı zamanda tam otomatik şanzıman kolaylığı da sağlar.
	• Çift kavramalı şanzıman, otomatik vites değiştiren düz şanzıman olarak düşünülebilir. Çift kavramalı şanzıman düz şanzımanın sürüş hissini verir ve aynı zamanda tam otomatik şanzıman kolaylığı da sağlar.
	• Çift kavramalı şanzıman, otomatik vites değiştiren düz şanzıman olarak düşünülebilir. Çift kavramalı şanzıman düz şanzımanın sürüş hissini verir ve aynı zamanda tam otomatik şanzıman kolaylığı da sağlar.

	• D (Sürüş) seçildiğinde, şanzıman konvansiyonel bir otomatik şanzımana benzer şekilde otomatik olarak vitesler arası geçiş yapacaktır.
	• D (Sürüş) seçildiğinde, şanzıman konvansiyonel bir otomatik şanzımana benzer şekilde otomatik olarak vitesler arası geçiş yapacaktır.
	Klasik otomatik şanzımanın aksine, çift kavramalı şanzımanda vites değiştirildiğinde dişlilerin kavramaya geçmesi ile vites değişimi hissedilebilir ve duyulabilir.

	• Çift kavramalı şanzımanda otomatik şanzıman tork konvertöründen farklı olarak kuru tip kavrama bulunur. Sürüş esnasında daha iyi hızlanma performansı sağlar 
	• Çift kavramalı şanzımanda otomatik şanzıman tork konvertöründen farklı olarak kuru tip kavrama bulunur. Sürüş esnasında daha iyi hızlanma performansı sağlar 
	Sonuç olarak, geleneksel otomatik şanzımana nazaran vites değiştirmeler daha çok fark edilir, ve şanzıman mili hızı motor mili hızıyla eşitlendiğinde hafif bir sarsıntı hissedilebilir. Bu çift kavramalı şanzımanlar için normal bi...

	• Kuru tip kavrama, tork konventörlü konvansiyonel bir otomatik şanzımandan biraz daha farklı bir his verebilecek şekilde tork iletir ve doğrudan sürüş hissi sunar. Bu da aracın duruş anından kalkarken veya düşük, dur-kalk hızları...
	• Kuru tip kavrama, tork konventörlü konvansiyonel bir otomatik şanzımandan biraz daha farklı bir his verebilecek şekilde tork iletir ve doğrudan sürüş hissi sunar. Bu da aracın duruş anından kalkarken veya düşük, dur-kalk hızları...

	• Düşük hızda ani hızlanmalarda, araç sürüş koşullarına bağlı olarak motor yüksek devirlere ulaşabilir.
	• Düşük hızda ani hızlanmalarda, araç sürüş koşullarına bağlı olarak motor yüksek devirlere ulaşabilir.

	• Yokuşta sorunsuz kalkış için, araç sürüş koşullarına bağlı olarak gaz pedalına uygun biçimde basınız.
	• Yokuşta sorunsuz kalkış için, araç sürüş koşullarına bağlı olarak gaz pedalına uygun biçimde basınız.

	• Düşük hızda ayağınızı gaz pedalından çekerseniz, manüel şanzımana benzeyen sert motor frenini hissedebilirsiniz.
	• Düşük hızda ayağınızı gaz pedalından çekerseniz, manüel şanzımana benzeyen sert motor frenini hissedebilirsiniz.

	• Yokuş aşağı sürüşlerde, fren pedalına aşırı şekilde basmadan hızınızı kontrol etmek için daha düşük vitese geçmek adına Sports Modunu kullanabilir ya da direksiyondan vitese basabilirsiniz.
	• Yokuş aşağı sürüşlerde, fren pedalına aşırı şekilde basmadan hızınızı kontrol etmek için daha düşük vitese geçmek adına Sports Modunu kullanabilir ya da direksiyondan vitese basabilirsiniz.

	• Motoru açıp kapattığınızda, sistemin kendini test etmesi nedeniyle klik seslerini duyabilirsiniz. Bu Çift Kavrama Şanzımanda normal bir sestir.
	• Motoru açıp kapattığınızda, sistemin kendini test etmesi nedeniyle klik seslerini duyabilirsiniz. Bu Çift Kavrama Şanzımanda normal bir sestir.

	• İlk 1.500 km boyunca, aracın düşük hızda kolay hızlanmadığını hissedebilirsiniz. Bu alıştırma süresinde, yeni aracınızın vites kalitesi ve performansı sürekli olarak optimize edilir.
	• İlk 1.500 km boyunca, aracın düşük hızda kolay hızlanmadığını hissedebilirsiniz. Bu alıştırma süresinde, yeni aracınızın vites kalitesi ve performansı sürekli olarak optimize edilir.


	• Vitesi D (Sürüş) veya R (Geri) konumuna almadan önce aracı her zaman tamamen durdurun.
	• Vitesi D (Sürüş) veya R (Geri) konumuna almadan önce aracı her zaman tamamen durdurun.
	• Vitesi D (Sürüş) veya R (Geri) konumuna almadan önce aracı her zaman tamamen durdurun.
	• Vitesi D (Sürüş) veya R (Geri) konumuna almadan önce aracı her zaman tamamen durdurun.

	• Sürüş sırasında vitesi N (Boş) konuma almayın. 
	• Sürüş sırasında vitesi N (Boş) konuma almayın. 



	Şanzıman arızası nedeniyle araç hareket etmeyebilir ve panel üzerindeki konum göstergesi (D,R) yanıp söner. Bu durumda, sistemi profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 
	Şanzıman arızası nedeniyle araç hareket etmeyebilir ve panel üzerindeki konum göstergesi (D,R) yanıp söner. Bu durumda, sistemi profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 




	Şanzıman sıcaklık göstergesi
	Şanzıman sıcaklık göstergesi
	Çift Kavramalı Şanzıman (DCT):sıcaklık ve uyarı mesajı
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	• LCD ekranda yol bilgisayı modunu seçin ve çift kavramalı şansımanın sıcaklığını görmek için şanzıman sıcaklığı ekranına gidin. 
	• Şanzıman sıcaklığı göstergesindeki artış (yüksek sıcaklık) genelde araç yokuşta fren pedalına basmadan uzun süre gaz pedalına basılarak çalışınca gerçekleşir.
	• Şanzıman sıcaklığı göstergesindeki artış (yüksek sıcaklık) genelde araç yokuşta fren pedalına basmadan uzun süre gaz pedalına basılarak çalışınca gerçekleşir.
	• Şanzıman sıcaklığı göstergesindeki artış (yüksek sıcaklık) genelde araç yokuşta fren pedalına basmadan uzun süre gaz pedalına basılarak çalışınca gerçekleşir.
	• Şanzıman sıcaklığı göstergesindeki artış (yüksek sıcaklık) genelde araç yokuşta fren pedalına basmadan uzun süre gaz pedalına basılarak çalışınca gerçekleşir.

	• Optimal şanzıman performansını sürdürmek için, beyaz göstergenin aşılmaması için sürüşe devam edin.





	DCT uyarı mesajları
	DCT uyarı mesajları
	DCT uyarı mesajları
	Tip A
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	Bu uyarı mesajı araç yavaş sürüldüğünde ve araç fren pedalına basılmadığı tespit edildiğinde görüntülenir.
	Dik yokuş
	Dik yokuş
	Yokuş yukarı veya dik alanlarda sürüş:
	• Aracı yokuşta tutmak için, ayak frenini veya el frenini kullanınız.
	• Aracı yokuşta tutmak için, ayak frenini veya el frenini kullanınız.
	• Aracı yokuşta tutmak için, ayak frenini veya el frenini kullanınız.

	• Bir yokuşta dur-kalk trafiğindeyken, aracı ileri doğru hareket ettirmeden önce biraz mesafe bırakın. Aracınızı fren pedalına basarak yokuşta sabit tutunuz.
	• Bir yokuşta dur-kalk trafiğindeyken, aracı ileri doğru hareket ettirmeden önce biraz mesafe bırakın. Aracınızı fren pedalına basarak yokuşta sabit tutunuz.

	• Araç gaz pedalına basılarak veya fren pedalının devreden çıkarılmasıyla bir tepe üzerinde tutuluyorsa, debriyaj ve şanzıman aşırı ısınabilir ve bu da hasara neden olabilir. Bu durumda, LCD ekranında bir uyarı mesajı görüntü...
	• Araç gaz pedalına basılarak veya fren pedalının devreden çıkarılmasıyla bir tepe üzerinde tutuluyorsa, debriyaj ve şanzıman aşırı ısınabilir ve bu da hasara neden olabilir. Bu durumda, LCD ekranında bir uyarı mesajı görüntü...

	• LCD uyarısı varsa, fren pedalına basılmalıdır.
	• LCD uyarısı varsa, fren pedalına basılmalıdır.

	• Uyarıların dikkate alınmaması, şanzımanın hasar görmesine neden olabilir.
	• Uyarıların dikkate alınmaması, şanzımanın hasar görmesine neden olabilir.



	Şanzıman yüksek sıcaklığı
	Şanzıman yüksek sıcaklığı
	Tip A
	Tip A
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	Tip A
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	• Dik derecelerde tekrarlanan dur- kalk hareketleri, ani kalkış ve hızlanma veya diğer zorlu sürüş koşulları gibi belirli koşullar altında, şanzıman kavraması sıcaklıkları aşırı artacaktır. Nihayetinde şanzıman kavraması aş...
	• Dik derecelerde tekrarlanan dur- kalk hareketleri, ani kalkış ve hızlanma veya diğer zorlu sürüş koşulları gibi belirli koşullar altında, şanzıman kavraması sıcaklıkları aşırı artacaktır. Nihayetinde şanzıman kavraması aş...
	• Dik derecelerde tekrarlanan dur- kalk hareketleri, ani kalkış ve hızlanma veya diğer zorlu sürüş koşulları gibi belirli koşullar altında, şanzıman kavraması sıcaklıkları aşırı artacaktır. Nihayetinde şanzıman kavraması aş...

	• Debriyaj aşırı ısındığında, güvenli koruma modu devreye girer, bir sesli uyarıyla birlikte gösterge panelindeki vites konum göstergesi yanıp sönecektir. Bu durumda (“Şanzıman sıcaklığı yüksek! Güvenli bir şekilde durun”...
	• Debriyaj aşırı ısındığında, güvenli koruma modu devreye girer, bir sesli uyarıyla birlikte gösterge panelindeki vites konum göstergesi yanıp sönecektir. Bu durumda (“Şanzıman sıcaklığı yüksek! Güvenli bir şekilde durun”...

	• Böyle bir durumda aracı güvenli bir yere çekin, motor çalışırken aracı durdurun, frene basın ve vitesi P(Park) konumuna alın ve şanzımanın soğuması içinizin verin.
	• Böyle bir durumda aracı güvenli bir yere çekin, motor çalışırken aracı durdurun, frene basın ve vitesi P(Park) konumuna alın ve şanzımanın soğuması içinizin verin.

	• Bu uyarıyı dikkate almamanız durumunda, sürüş koşulları daha kötü olabilir. Ani kaymalar, sık kaymalar veya sarsıntılar yaşayabilirsiniz. Normal sürüş durumuna dönmek için, aracı durdurunuz ve fren pedalına basın ya da vites...
	• Bu uyarıyı dikkate almamanız durumunda, sürüş koşulları daha kötü olabilir. Ani kaymalar, sık kaymalar veya sarsıntılar yaşayabilirsiniz. Normal sürüş durumuna dönmek için, aracı durdurunuz ve fren pedalına basın ya da vites...
	Sürüşe başlamadan önce motor çalışır konumdayken şanzımanın soğuması için birkaç dakika izin verin.

	• Mümkünse aracı sakin ve yumuşak bir şekilde sürün.
	• Mümkünse aracı sakin ve yumuşak bir şekilde sürün.



	Şanzıman aşırı ısındı
	Şanzıman aşırı ısındı
	Tip A
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	• Bu uyarı şanzımanın soğumasını beklemeniz için bir zaman görüntüler.
	• Bu uyarı şanzımanın soğumasını beklemeniz için bir zaman görüntüler.
	• Eğer araç sürülmeye devam ediliyorsa ve şanzıman sıcaklığı maksimum sıcaklık limitine ulaşıyorsa, “Şanzıman Sıcak! Motor açıkken park et” uyarısı görüntülenecektir. Bu durumda, debriyaj normal sıcaklığına geri dön...

	• Bu uyarı şanzımanın soğumasını beklemeniz için bir zaman görüntüler.
	• Bu uyarı şanzımanın soğumasını beklemeniz için bir zaman görüntüler.

	• Böyle bir durumda aracı güvenli bir yere çekin, motor çalışırken aracı durdurun, frene basın ve vitesi P(Park) konumuna alın ve şanzımanın soğuması içinizin verin.
	• Böyle bir durumda aracı güvenli bir yere çekin, motor çalışırken aracı durdurun, frene basın ve vitesi P(Park) konumuna alın ve şanzımanın soğuması içinizin verin.

	• “Şanzıman soğudu. Sürmeye devam edin.” mesajı görüntülendiğinde aracınızı sürmeye devam edebilirsiniz.
	• “Şanzıman soğudu. Sürmeye devam edin.” mesajı görüntülendiğinde aracınızı sürmeye devam edebilirsiniz.

	• Mümkünse aracı sakin ve yumuşak bir şekilde sürün.
	• Mümkünse aracı sakin ve yumuşak bir şekilde sürün.


	Eğer bu uyarı mesajlarından herhangi birisi LCD ekranında yanıp sönmeye devam ederse, sisteminizi profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/ servisini ziyaret etmenizi tavsiye 




	Vites konumları
	Vites konumları
	Vites konumları
	Çift Kavramalı Şanzıman (DCT):Vites konumları

	Gösterge panelindeki gösterge, kontak anahtarı ON konumuna getirildiğinde vites kolunun konumunu gösterir.
	P (Park)
	P (Park)
	P (Park)
	Vites kolu P (Park) konumuna alınmadan önce aracın mutlaka tamamen durmuş olması gerekir.
	P (Park) konumundan vites değiştirmek için, fren pedalına sertçe basmalı ve gaz pedalından ayağınızı çektiğinizden emin olmalısınız.
	Yukarıdakilerin hepsini yaptıysanız ve halen vites kolunu P (Park) konumundan değiştiremiyorsanız, bu bölümdeki “Vites-Kilidi Açma) kısmına bakınız.
	Yukarıdakilerin hepsini yaptıysanız ve halen vites kolunu P (Park) konumundan değiştiremiyorsanız, bu bölümdeki “Vites-Kilidi Açma) kısmına bakınız.

	Motoru kapatmadan önce vites kolu P (Park) konumunda olmalıdır.
	• • Araç hareket halindeyken vitesin P (Park) konumuna alınması, araç kontrolünü kaybetmenize neden olabilir.
	• • Araç hareket halindeyken vitesin P (Park) konumuna alınması, araç kontrolünü kaybetmenize neden olabilir.
	• • Araç hareket halindeyken vitesin P (Park) konumuna alınması, araç kontrolünü kaybetmenize neden olabilir.
	• • Araç hareket halindeyken vitesin P (Park) konumuna alınması, araç kontrolünü kaybetmenize neden olabilir.
	• 


	• Araç durduktan sonra, her zaman için vites kolunun P (Park) konumunda olduğundan emin olunuz, el frenini çekiniz ve motoru kapatınız.
	• Araç durduktan sonra, her zaman için vites kolunun P (Park) konumunda olduğundan emin olunuz, el frenini çekiniz ve motoru kapatınız.

	• Yokuşta park ederken aracın kaymasını önlemek için tekerlekleri bloke edin.
	• Yokuşta park ederken aracın kaymasını önlemek için tekerlekleri bloke edin.

	• Güvenliğiniz için acil durumda park etme dışında her zaman el frenini vites kolu P (Park) konumunda iken çekin.
	• Güvenliğiniz için acil durumda park etme dışında her zaman el frenini vites kolu P (Park) konumunda iken çekin.

	• P (Park) konumunu el freninin yerine kullanmayınız.
	• P (Park) konumunu el freninin yerine kullanmayınız.




	R (Geri)
	R (Geri)
	Aracı geriye doğru sürmek için bu vites konumunu kullanınız.
	Vitesi R (Geri) konumuna almadan ve R konumundan çıkartmadan önce aracın tamamen durmuş olması gerekir; araç hareket halindeyken vitesi (R) konumuna alırsanız şanzımanın hasar görmesine neden olabilirsiniz. 
	Vitesi R (Geri) konumuna almadan ve R konumundan çıkartmadan önce aracın tamamen durmuş olması gerekir; araç hareket halindeyken vitesi (R) konumuna alırsanız şanzımanın hasar görmesine neden olabilirsiniz. 


	N (Boş)
	N (Boş)
	Tekerlekler ve şanzıman kavranmış halde değildir.
	Durmuş bir motoru yeniden başlatmak için veya motor ON konumundayken durdurmak zorundaysanız N (Boş) vites konumunu kullanınız. Aracınızdan herhangi bir sebeple çıkmak zorundaysanız vitesi P (Park) konumuna getiriniz.
	Vitesi N (Boş) konumundan başka bir vitese geçirirken her zaman için fren pedalına basınız.
	Fren pedalına sıkıca basmadan vites değiştirmeyiniz. Motor yüksek hızda çalışırken vites değiştirilmesi, aracın çok hızlı şekilde hareket etmesine sebep olabilir. Aracın hakimiyetinizi kaybederek kazaya sebep olabilir.
	Fren pedalına sıkıca basmadan vites değiştirmeyiniz. Motor yüksek hızda çalışırken vites değiştirilmesi, aracın çok hızlı şekilde hareket etmesine sebep olabilir. Aracın hakimiyetinizi kaybederek kazaya sebep olabilir.

	Vites N (Boşta) iken sürmeyiniz.
	Vites N (Boşta) iken sürmeyiniz.
	Motor freni çalışmayacaktır ve bir kazaya sebep olacaktır.

	Vites N (Boşta) konumunda park etme
	Vites N (Boşta) konumunda park etme
	Park ettikten sonra aracı iterek hareket ettirmek istediğinizde aşağıdaki adımları takip edin.
	1. Aracınızı park ettikten sonra fren pedalına basın ve kontak düğmesi [ON/AÇIK] durumda veya motor çalışırken vitesi P konumuna getirin. 
	1. Aracınızı park ettikten sonra fren pedalına basın ve kontak düğmesi [ON/AÇIK] durumda veya motor çalışırken vitesi P konumuna getirin. 
	1. Aracınızı park ettikten sonra fren pedalına basın ve kontak düğmesi [ON/AÇIK] durumda veya motor çalışırken vitesi P konumuna getirin. 

	2. Park freni basılıysa, freni kaldırın.
	2. Park freni basılıysa, freni kaldırın.
	• EPB (Elektronik Park Freni) olanlar araçlar için, el frenini devre dışı bırakmak için kontak düğmesi [ON/AÇIK] durumda veya motor çalışıyor iken fren pedalına basın. 
	• EPB (Elektronik Park Freni) olanlar araçlar için, el frenini devre dışı bırakmak için kontak düğmesi [ON/AÇIK] durumda veya motor çalışıyor iken fren pedalına basın. 
	• EPB (Elektronik Park Freni) olanlar araçlar için, el frenini devre dışı bırakmak için kontak düğmesi [ON/AÇIK] durumda veya motor çalışıyor iken fren pedalına basın. 
	[AUTO HOLD] düğmesine basın ve [AUTO HOLD] fonksiyonu devre dışı kalır.



	3. 3. Fren pedalına basılı iken kontak düğmesini [OFF/KAPALI] duruma getirin.
	3. 3. Fren pedalına basılı iken kontak düğmesini [OFF/KAPALI] duruma getirin.
	3. 

	• Akıllı anahtarlı araçlarda kontak düğmesi sadece vitesi konumu [P] durumunda iken kapatılabilir.
	• Akıllı anahtarlı araçlarda kontak düğmesi sadece vitesi konumu [P] durumunda iken kapatılabilir.
	• Akıllı anahtarlı araçlarda kontak düğmesi sadece vitesi konumu [P] durumunda iken kapatılabilir.



	4. Vitesi N (Boş) konumuna alınız. 
	4. Vitesi N (Boş) konumuna alınız. 


	• Boş viteste park etme haricinde aracınızı güvenliğiniz için daima [P] (Park] vites konumunda park edin ve fren el frenini çekin.
	• Boş viteste park etme haricinde aracınızı güvenliğiniz için daima [P] (Park] vites konumunda park edin ve fren el frenini çekin.
	• Boş viteste park etme haricinde aracınızı güvenliğiniz için daima [P] (Park] vites konumunda park edin ve fren el frenini çekin.
	• Boş viteste park etme haricinde aracınızı güvenliğiniz için daima [P] (Park] vites konumunda park edin ve fren el frenini çekin.

	• “N” (Boş) vites konumunda park etmeden önce park edilen zeminin eğimsiz ve düz olduğundan emin olun. Vites boşta [N] iken eğimli veya meyilli yerlerde park etmeyin.
	• “N” (Boş) vites konumunda park etmeden önce park edilen zeminin eğimsiz ve düz olduğundan emin olun. Vites boşta [N] iken eğimli veya meyilli yerlerde park etmeyin.
	[N] vites durumunda park edilip bırakılırsa aracınız kayabilir ve ciddi zarar ve yaralanmalara neden olabilir.

	• Kontak anahtarı kapatıldıktan sonra, elektronik park freni devre dışı bırakılamaz.
	• Kontak anahtarı kapatıldıktan sonra, elektronik park freni devre dışı bırakılamaz.

	• EPB (Elektronik Park Freni) olan araçlar için sürüş esnasında [AUTO HOLD] fonksiyonu kullanılırken 
	• EPB (Elektronik Park Freni) olan araçlar için sürüş esnasında [AUTO HOLD] fonksiyonu kullanılırken 





	D (Sürüş)
	D (Sürüş)
	Bu konum, normal sürüş konumudur. Şanzıman otomatik olarak 7 vitesten birini seçerek en iyi yakıt tasarrufunu ve gücünü sağlayacaktır.
	Başka bir aracı sollarken veya yokuş çıkarken ekstra güç için, şanzımanın vites küçülttüğünü hissedene kadar gaz pedalına basınız.
	• Fren pedalına sıkıca basmadan vites değiştirmeyiniz. Motor yüksek hızda çalışırken vites değiştirilmesi, aracın çok hızlı şekilde hareket etmesine sebep olabilir. Aracın kontrolünü kaybedebilir ve kazalara sebep olabilir.
	• Fren pedalına sıkıca basmadan vites değiştirmeyiniz. Motor yüksek hızda çalışırken vites değiştirilmesi, aracın çok hızlı şekilde hareket etmesine sebep olabilir. Aracın kontrolünü kaybedebilir ve kazalara sebep olabilir.
	• Fren pedalına sıkıca basmadan vites değiştirmeyiniz. Motor yüksek hızda çalışırken vites değiştirilmesi, aracın çok hızlı şekilde hareket etmesine sebep olabilir. Aracın kontrolünü kaybedebilir ve kazalara sebep olabilir.
	• Fren pedalına sıkıca basmadan vites değiştirmeyiniz. Motor yüksek hızda çalışırken vites değiştirilmesi, aracın çok hızlı şekilde hareket etmesine sebep olabilir. Aracın kontrolünü kaybedebilir ve kazalara sebep olabilir.

	• Vites N (Boşta) iken sürmeyiniz. Motor freni çalışmayacaktır ve bir kazaya sebep olabilir
	• Vites N (Boşta) iken sürmeyiniz. Motor freni çalışmayacaktır ve bir kazaya sebep olabilir



	D (Sürüş) modunu seçmeden önce aracın tam olarak durduğundan emin olunuz.
	D (Sürüş) modunu seçmeden önce aracın tam olarak durduğundan emin olunuz.

	Manüel Mod
	Manüel Mod
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Araç ister duruyor ister hareket ediyor olsun, manüel modunu seçmek için vites kolunu D (Sürüş) konumundan manüel konumuna getirmek gerekir. Aracınızı tekrar D (Sürüş) konumda çalıştırabilmek için, vites kolunu ana konumuna getiriniz.
	Manüel Modunda, vites kolunun ileri veya geri hareket ettirilmesi, mevcut sürüş koşulları için istediğiniz vites aralığını seçmenizi sağlayacaktır.
	• + (Yukarı): Bir vites büyütmek için kolu ileriye doğru itiniz.
	• + (Yukarı): Bir vites büyütmek için kolu ileriye doğru itiniz.
	• + (Yukarı): Bir vites büyütmek için kolu ileriye doğru itiniz.

	• - (Aşağı): Bir vites küçültmek için kolu geriye doğru çekiniz.
	• - (Aşağı): Bir vites küçültmek için kolu geriye doğru çekiniz.


	• Yalnızca yedi ileri vites seçilebilir. Aracı geri geri sürmek veya park etmek için, vites kolunu gerektiği şekilde R (Geri) veya P (Park) konumuna getiriniz.
	• Yalnızca yedi ileri vites seçilebilir. Aracı geri geri sürmek veya park etmek için, vites kolunu gerektiği şekilde R (Geri) veya P (Park) konumuna getiriniz.
	• Yalnızca yedi ileri vites seçilebilir. Aracı geri geri sürmek veya park etmek için, vites kolunu gerektiği şekilde R (Geri) veya P (Park) konumuna getiriniz.
	• Yalnızca yedi ileri vites seçilebilir. Aracı geri geri sürmek veya park etmek için, vites kolunu gerektiği şekilde R (Geri) veya P (Park) konumuna getiriniz.

	• Vites küçültmeler, araç yavaşladığında otomatik olarak yapılır. Araç durduğunda, otomatik olarak 1. vites seçilir.
	• Vites küçültmeler, araç yavaşladığında otomatik olarak yapılır. Araç durduğunda, otomatik olarak 1. vites seçilir.

	• Motor devri kırmızı alana yaklaştığında, şanzıman otomatik olarak vites büyütecektir.
	• Motor devri kırmızı alana yaklaştığında, şanzıman otomatik olarak vites büyütecektir.

	• Sürücünün vites için + (Yukarı) veya (Aşağı) konuma basması durumunda, bir sonraki vitesin izin verilen motor devri aralığında olmaması durumunda şanzıman istenen vites değişikliğini yapmayabilir. Sürücü motor devrini kırm...
	• Sürücünün vites için + (Yukarı) veya (Aşağı) konuma basması durumunda, bir sonraki vitesin izin verilen motor devri aralığında olmaması durumunda şanzıman istenen vites değişikliğini yapmayabilir. Sürücü motor devrini kırm...








	Vites kilit sistemi
	Çift Kavramalı Şanzıman (DCT):Direksiyondan vites
	Direksiyondan vites, vites kolu D (Sürüş) pozisyonundayken veya manüel moda iken kullanılabilir.
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	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Vites kolu D pozisyonundayken
	Vites kolu D pozisyonundayken
	Direksiyondan vites aracın hızı 10 km/sten fazla olduğu zaman çalışır.
	Bir vites ileri ya da geri almak için [+] ya da [-] direksiyondaki vitesi bir kere çekin; ve sistem otomatik moddan manüel moda geçecektir.
	Aracın hızı 10 km/s'den yavaşsa, gaz pedalına 5 saniyeden daha uzun süre basarsanız ya da vites kolunu D (Sürüş) pozisyonundan manüel moduna ve manüel modundan D (Sürüş) pozisyonuna getirdiğinizde, sistem manüel moddan otomatik moda ...

	Vites kolu manüel modda iken
	Vites kolu manüel modda iken
	Bir vites ileri ya da geri almak için[+] ya da [-] direksiyondan vitesi çekin.
	[+] ve [-] direksiyon vites kollarını aynı anda çekerseniz, vites değiştiremezseniz.
	[+] ve [-] direksiyon vites kollarını aynı anda çekerseniz, vites değiştiremezseniz.




	Vites kilit sistemi
	Vites kilit sistemi
	Vites kilit sistemi
	Çift Kavramalı Şanzıman (DCT):Vites kilit sistemi

	Çift kavramalı şanzıman, güvenliğiniz açısından, fren pedalına basılmadığı müddetçe vitesin P (Park) konumundan çıkıp R (Geri) konumuna geçmesini engelleyen bir kilit sistemine sahiptir.
	Vitesi P (Park) konumundan R (Geri) konumuna almak için:
	Vitesi P (Park) konumundan R (Geri) konumuna almak için:
	Vitesi P (Park) konumundan R (Geri) konumuna almak için:

	1. Fren pedalına basınız ve basılı tutunuz.
	1. Fren pedalına basınız ve basılı tutunuz.
	1. Fren pedalına basınız ve basılı tutunuz.

	2. Motoru çalıştırınız ve kontak anahtarını ON (AÇIK) konumuna getiriniz.
	2. Motoru çalıştırınız ve kontak anahtarını ON (AÇIK) konumuna getiriniz.

	3. Vites kolunu hareket ettiriniz.
	3. Vites kolunu hareket ettiriniz.


	Vites kolu P (Park ) konumundayken fren pedalına sürekli basılıp bırakılırsa, vites kolunun yakınlarından çatırdama sesi & titreşim gelebilir. Bu normal bir durumdur.
	Vites kolu P (Park ) konumundayken fren pedalına sürekli basılıp bırakılırsa, vites kolunun yakınlarından çatırdama sesi & titreşim gelebilir. Bu normal bir durumdur.
	Aracın beklenmedik bir şekilde hareket etmesini ve etraftaki insanlara ve diğer araçlara zarar vermesini engellemek için vitesi P (Park) konumundan başka bir konuma getirmeden önce ve getirirken mutlaka fren pedalına iyice basınız.
	Aracın beklenmedik bir şekilde hareket etmesini ve etraftaki insanlara ve diğer araçlara zarar vermesini engellemek için vitesi P (Park) konumundan başka bir konuma getirmeden önce ve getirirken mutlaka fren pedalına iyice basınız.




	Vites kilidinin devre dışı bırakılması
	Vites kilidinin devre dışı bırakılması
	Vites kilidinin devre dışı bırakılması
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	<GRAPHIC>


	Fren pedalına basılı olduğu halde, vites kolu P (Park) konumundan R (Geri) konuma alınamıyorsa, fren pedalına basmaya devam ediniz ve aşağıdakileri uygulayınız:

	1. Kontağı LOCK/OFF (KİLİT/KAPALI) konumuna alınız.
	1. Kontağı LOCK/OFF (KİLİT/KAPALI) konumuna alınız.
	1. Kontağı LOCK/OFF (KİLİT/KAPALI) konumuna alınız.

	2. El frenini çekiniz.
	2. El frenini çekiniz.

	3. Vites kilidi ayırma düğmesine basınız.
	3. Vites kilidi ayırma düğmesine basınız.

	4. Vites kolunu hareket ettiriniz.
	4. Vites kolunu hareket ettiriniz.

	5. Sistemi profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 
	5. Sistemi profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 







	İyi sürüş uygulamaları
	İyi sürüş uygulamaları
	İyi sürüş uygulamaları
	• Gaz pedalı basılı konumdayken, asla vites kolunu P (Park) veya N (Boş) konumundan başka bir konuma almayınız.
	• Gaz pedalı basılı konumdayken, asla vites kolunu P (Park) veya N (Boş) konumundan başka bir konuma almayınız.
	• Gaz pedalı basılı konumdayken, asla vites kolunu P (Park) veya N (Boş) konumundan başka bir konuma almayınız.
	• Gaz pedalı basılı konumdayken, asla vites kolunu P (Park) veya N (Boş) konumundan başka bir konuma almayınız.

	• Araç hareket halindeyken asla vites kolunu P (Park) konumuna almayınız.
	• Araç hareket halindeyken asla vites kolunu P (Park) konumuna almayınız.

	• Vitesi R (Geri) ya da D (Sürüş) konumuna almadan önce aracın tamamen durduğundan emin olunuz.
	• Vitesi R (Geri) ya da D (Sürüş) konumuna almadan önce aracın tamamen durduğundan emin olunuz.

	• Asla vitesi boşa alıp yokuş aşağı sürüş yapmayınız. Bu, oldukça tehlikeli olabilir. Araç hareket halindeyken daima vitesi takılı konumda tutunuz.
	• Asla vitesi boşa alıp yokuş aşağı sürüş yapmayınız. Bu, oldukça tehlikeli olabilir. Araç hareket halindeyken daima vitesi takılı konumda tutunuz.

	• Fren pedalları basılı bir şekilde yol almayınız. Bu, frenlerin aşırı ısınmasına veya arızalanmasına neden olabilir. Uzun bir rampadan aşağı inerken, yavaşlamayı ve vitesi küçültmeyi tercih ediniz. Bunu yaptığınızda, moto...
	• Fren pedalları basılı bir şekilde yol almayınız. Bu, frenlerin aşırı ısınmasına veya arızalanmasına neden olabilir. Uzun bir rampadan aşağı inerken, yavaşlamayı ve vitesi küçültmeyi tercih ediniz. Bunu yaptığınızda, moto...

	• Vites küçültmeden önce aracın hızını düşürünüz. Aksi takdirde, vites küçültmeniz mümkün olmayabilir.
	• Vites küçültmeden önce aracın hızını düşürünüz. Aksi takdirde, vites küçültmeniz mümkün olmayabilir.

	• Daima el frenini kullanınız. Aracınızın hareket etmesini önlemek için sadece vitesi P (Park) konumuna getirmekle yetinmeyiniz.
	• Daima el frenini kullanınız. Aracınızın hareket etmesini önlemek için sadece vitesi P (Park) konumuna getirmekle yetinmeyiniz.

	• Kaygan zeminlerde sürüş yaparken aşırı derecede dikkatli olunuz. Özellikle de fren yaparken, hızlanırken ve vites değiştirirken dikkatli olunuz. Kaygan zeminlerde, aracın hızında ani bir değişimin olması durumunda tahrik tekerlek...
	• Kaygan zeminlerde sürüş yaparken aşırı derecede dikkatli olunuz. Özellikle de fren yaparken, hızlanırken ve vites değiştirirken dikkatli olunuz. Kaygan zeminlerde, aracın hızında ani bir değişimin olması durumunda tahrik tekerlek...

	• Gaz pedalına yumuşak bir şekilde basmak ve ayağınızı gaz pedalından aynı şekilde çekmek suretiyle aracınızdan üst seviyede performans ve ekonomi sağlarsınız.
	• Gaz pedalına yumuşak bir şekilde basmak ve ayağınızı gaz pedalından aynı şekilde çekmek suretiyle aracınızdan üst seviyede performans ve ekonomi sağlarsınız.


	• Daima emniyet kemerinizi takınız! Çarpışma esnasında, emniyet kemerini takmamış olan yolcu, emniyet kemerini takmış olan yolcuya kıyasla çok daha ağır bir şekilde yaralanma riski taşımaktadır.
	• Daima emniyet kemerinizi takınız! Çarpışma esnasında, emniyet kemerini takmamış olan yolcu, emniyet kemerini takmış olan yolcuya kıyasla çok daha ağır bir şekilde yaralanma riski taşımaktadır.
	• Daima emniyet kemerinizi takınız! Çarpışma esnasında, emniyet kemerini takmamış olan yolcu, emniyet kemerini takmış olan yolcuya kıyasla çok daha ağır bir şekilde yaralanma riski taşımaktadır.
	• Daima emniyet kemerinizi takınız! Çarpışma esnasında, emniyet kemerini takmamış olan yolcu, emniyet kemerini takmış olan yolcuya kıyasla çok daha ağır bir şekilde yaralanma riski taşımaktadır.

	• Virajlarda ve dönüşlerde aşırı hız yapmaktan kaçınınız.
	• Virajlarda ve dönüşlerde aşırı hız yapmaktan kaçınınız.

	• Sert bir şekilde şerit değiştirme ya da hızlı ve keskin dönüşler gibi ani direksiyon manevraları yapmayınız.
	• Sert bir şekilde şerit değiştirme ya da hızlı ve keskin dönüşler gibi ani direksiyon manevraları yapmayınız.

	• Yüksek hızlarda aracınızın kontrolünü kaybetmeniz durumunda, devrilme riski büyük oranda artar.
	• Yüksek hızlarda aracınızın kontrolünü kaybetmeniz durumunda, devrilme riski büyük oranda artar.

	• İki ya da daha fazla tekerleğin yoldan çıkması durumunda sürücü aracı tekrar yola sokmak üzere direksiyonu sert bir şekilde çevirirse direksiyon hakimiyeti kaybedilebilir.
	• İki ya da daha fazla tekerleğin yoldan çıkması durumunda sürücü aracı tekrar yola sokmak üzere direksiyonu sert bir şekilde çevirirse direksiyon hakimiyeti kaybedilebilir.

	• Aracınızın yoldan çıkması durumunda, sert direksiyon manevraları yapmayınız. Bunun yerine, aracı tekrar yola sokmaya çalışmadan önce yavaşlayın.
	• Aracınızın yoldan çıkması durumunda, sert direksiyon manevraları yapmayınız. Bunun yerine, aracı tekrar yola sokmaya çalışmadan önce yavaşlayın.

	• Hız sınırı levhalarında gösterilen hız sınırlarını asla aşmayınız.
	• Hız sınırı levhalarında gösterilen hız sınırlarını asla aşmayınız.



	Aracınız kara, çamura veya kuma saplanırsa, aracınızı saplandığı yerden çıkarmak için ileri geri hareket ettiriniz. Aracın yakınında insanlar veya nesneler varsa bu işlemi gerçekleştirmeyiniz. Aracı saplandığı yerden çıkarmak...
	Aracınız kara, çamura veya kuma saplanırsa, aracınızı saplandığı yerden çıkarmak için ileri geri hareket ettiriniz. Aracın yakınında insanlar veya nesneler varsa bu işlemi gerçekleştirmeyiniz. Aracı saplandığı yerden çıkarmak...



	Dik yokuşta kalkış
	Dik yokuşta kalkış
	Dik yokuşta kalkış
	Dik bir yokuşta kalkış yapmak için, fren pedalına basınız ve vites kolunu "D" (Sürüş) konumuna getiriniz.
	Dik bir yokuşta kalkış yapmak için, fren pedalına basınız ve vites kolunu "D" (Sürüş) konumuna getiriniz.
	Dik bir yokuşta kalkış yapmak için, fren pedalına basınız ve vites kolunu "D" (Sürüş) konumuna getiriniz.

	• Aracın yük durumuna ve yokuşun eğimine bağlı olarak uygun bir vites seçiniz ve ayağınızı fren pedalından çekiniz. Park frenini serbest bırakırken gaz pedalına yavaş yavaş basınız.
	• Aracın yük durumuna ve yokuşun eğimine bağlı olarak uygun bir vites seçiniz ve ayağınızı fren pedalından çekiniz. Park frenini serbest bırakırken gaz pedalına yavaş yavaş basınız.
	• Aracın yük durumuna ve yokuşun eğimine bağlı olarak uygun bir vites seçiniz ve ayağınızı fren pedalından çekiniz. Park frenini serbest bırakırken gaz pedalına yavaş yavaş basınız.







	Fren Sistemi
	Fren Sistemi
	Fren Sistemi
	Fren Sistemi


	Güç frenleri
	Güç frenleri
	Güç frenleri
	Güç frenleri
	Fren Sistemi:Güç frenleri

	Aracınızda normal kullanım esnasında otomatik olarak ayarlanan hidrolik fren sistemi kullanılmıştır.
	Motorun stop etmesine ya da diğer bir nedene bağlı olarak frenlerin güçten düşmesi durumunda, fren pedalına normalde uyguladığınızdan daha fazla kuvvet uygulayarak aracınızı durdurmanız gerekir. Bununla birlikte duruş mesafesi uzayac...
	Motorun stop etmesine ya da diğer bir nedene bağlı olarak frenlerin güçten düşmesi durumunda, fren pedalına normalde uyguladığınızdan daha fazla kuvvet uygulayarak aracınızı durdurmanız gerekir. Bununla birlikte duruş mesafesi uzayac...
	Motor çalışmıyorken, depolanmış haldeki fren gücü, fren pedalına her bastığınızda biraz azalacaktır. Hidrolik takviye kesilmiş haldeyken fren pedalını pompalamayınız.
	Fren pedalını sadece kaygan zeminlerde direksiyon hakimiyetini kaybetmemek için pompalayarak kullanınız.
	Frenler
	Frenler
	• Sürüş sırasında ayağınızı sürekli fren pedalı üzerinde tutmayınız. Bu fren sistemi sıcaklığının çok fazla yükselmesine, fren balatalarının çok hızlı aşınmasına ve duruş mesafesinin uzamasına neden olacaktır.
	• Sürüş sırasında ayağınızı sürekli fren pedalı üzerinde tutmayınız. Bu fren sistemi sıcaklığının çok fazla yükselmesine, fren balatalarının çok hızlı aşınmasına ve duruş mesafesinin uzamasına neden olacaktır.
	• Sürüş sırasında ayağınızı sürekli fren pedalı üzerinde tutmayınız. Bu fren sistemi sıcaklığının çok fazla yükselmesine, fren balatalarının çok hızlı aşınmasına ve duruş mesafesinin uzamasına neden olacaktır.

	• Uzun ve dik bir yokuştan aşağı inerken, frene sürekli basmamak için vites küçültünüz. Frene sürekli basmak frenlerin aşırı ısınmasına ve geçici fren gücü kaybına neden olabilir.
	• Uzun ve dik bir yokuştan aşağı inerken, frene sürekli basmamak için vites küçültünüz. Frene sürekli basmak frenlerin aşırı ısınmasına ve geçici fren gücü kaybına neden olabilir.

	• Islak frenler, aracın emniyetli bir şekilde yavaşlama becerisini azaltır; frenler uygulandığında araç yana çekebilir. Fren pedalına hafif bir şekilde basarak frenlerde böyle bir durum olup olmadığını görebilirsiniz. Su birikintil...
	• Islak frenler, aracın emniyetli bir şekilde yavaşlama becerisini azaltır; frenler uygulandığında araç yana çekebilir. Fren pedalına hafif bir şekilde basarak frenlerde böyle bir durum olup olmadığını görebilirsiniz. Su birikintil...

	• Sürüşe başlamadan önce fren ve gaz pedallarının konumlarını her zaman kontrol ediniz. Eğer sürüşe başlamadan önce fren ve gaz pedallarının konumlarını kontrol etmezseniz, fren pedalı yerine gaza basabilirsiniz. Ciddi bir kazay...
	• Sürüşe başlamadan önce fren ve gaz pedallarının konumlarını her zaman kontrol ediniz. Eğer sürüşe başlamadan önce fren ve gaz pedallarının konumlarını kontrol etmezseniz, fren pedalı yerine gaza basabilirsiniz. Ciddi bir kazay...



	Fren sisteminde arıza olması durumunda
	Fren sisteminde arıza olması durumunda
	 Araç hareket halindeyken ayak freninin arızalanması gibi, acil bir durumda park frenini kullanarak fren yapabilirsiniz. Bununla birlikte duruş mesafesi uzayacaktır.
	Park freni
	Park freni
	El freninin uygulanması 


	Disk fren aşınması göstergesi
	Disk fren aşınması göstergesi
	Aracınızda disk frenler kullanılmıştır.
	Fren balataları aşındığında ve balataların değiştirilmesi gerektiğinde, ön veya arka frenlerden çok tiz bir uyarı sesi duyacaksınız. Bu sesi ara sıra ya da fren pedalına bastığınızda duyabilirsiniz.
	Sürüş ya da iklim koşulları nedeniyle frene ilk bastığınızda (ya da frene hafifçe bastığınızda) gıcırtı benzeri bir ses duyabilirsiniz. Bu normaldir ve fren sisteminde bir sorun olduğunu göstermez.
	• Yüksek fren tamiri masraflarıyla karşılaşmamak için aracınızı fren balataları aşınmış halde kullanmaya devam etmeyiniz.
	• Yüksek fren tamiri masraflarıyla karşılaşmamak için aracınızı fren balataları aşınmış halde kullanmaya devam etmeyiniz.
	• Yüksek fren tamiri masraflarıyla karşılaşmamak için aracınızı fren balataları aşınmış halde kullanmaya devam etmeyiniz.
	• Yüksek fren tamiri masraflarıyla karşılaşmamak için aracınızı fren balataları aşınmış halde kullanmaya devam etmeyiniz.

	• Ön ve arka fren balatalarını daima çift olarak değiştiriniz.
	• Ön ve arka fren balatalarını daima çift olarak değiştiriniz.



	Fren aşınması
	Fren aşınması
	Fren balatası uyarı sesi, aracınızın bakıma ihtiyacı olduğunu gösterir. Bu sinyali dikkate almazsanız, aracınızı fren kabiliyetini kaybedebilir ve ciddi bir kazayla karşı karşıya kalabilirsiniz.





	Park freni, el tipi
	Park freni, el tipi
	El freni, el tipi
	Fren Sistemi:El freni, el tipi

	El freninin uygulanması
	El freninin uygulanması
	El freninin uygulanması
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	• Park freni uygulamak için, önce ayak frenine basınız ardından da park freni kolunu sonuna kadar çekiniz.
	• Park freni uygulamak için, önce ayak frenine basınız ardından da park freni kolunu sonuna kadar çekiniz.
	• Park freni uygulamak için, önce ayak frenine basınız ardından da park freni kolunu sonuna kadar çekiniz.


	Ayrıca, aracı eğimli zemine park ederken vites kolunun düz şanzımanlı araçlarda düşük bir vites konumuna getirilmesi tavsiye edilir.
	Ayrıca, aracı eğimli zemine park ederken vites kolunun düz şanzımanlı araçlarda düşük bir vites konumuna getirilmesi tavsiye edilir.
	• Aracı park freni pedalına basılı bir şekilde hareket ettirmek fren balatasının ve diskinin aşırı şekilde aşınmasına neden olabilir.
	• Aracı park freni pedalına basılı bir şekilde hareket ettirmek fren balatasının ve diskinin aşırı şekilde aşınmasına neden olabilir.
	• Aracı park freni pedalına basılı bir şekilde hareket ettirmek fren balatasının ve diskinin aşırı şekilde aşınmasına neden olabilir.
	• Aracı park freni pedalına basılı bir şekilde hareket ettirmek fren balatasının ve diskinin aşırı şekilde aşınmasına neden olabilir.

	• Acil durumlar haricinde el frenini araç hareket halindeyken kullanmayınız. 
	• Acil durumlar haricinde el frenini araç hareket halindeyken kullanmayınız. 







	El freninin indirilmesi
	El freninin indirilmesi
	El freninin indirilmesi
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	• El frenini bırakmak için, ilk olarak ayak frenine basınız ve el frenini yavaşça çekiniz. İkinci olarak, kolun üzerindeki serbest bırakma düğmesine (1) basınız ve düğmeyi basılı tutarak el freni kolunu (2) aşağı doğru indiriniz.
	• El frenini bırakmak için, ilk olarak ayak frenine basınız ve el frenini yavaşça çekiniz. İkinci olarak, kolun üzerindeki serbest bırakma düğmesine (1) basınız ve düğmeyi basılı tutarak el freni kolunu (2) aşağı doğru indiriniz.
	• El frenini bırakmak için, ilk olarak ayak frenine basınız ve el frenini yavaşça çekiniz. İkinci olarak, kolun üzerindeki serbest bırakma düğmesine (1) basınız ve düğmeyi basılı tutarak el freni kolunu (2) aşağı doğru indiriniz.


	Park freni pedalı serbest konuma gelmezse, sistemin profesyonel bir atölye tarafından kontrol edilmesi gerekir. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 
	Park freni pedalı serbest konuma gelmezse, sistemin profesyonel bir atölye tarafından kontrol edilmesi gerekir. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 
	• Aracınızı yokuşa park ederken dikkatli olunuz. El frenini sıkıca çekiniz ve vites kolunu 1. veya geri vites (düz şanzımanlı araçlarda) konumuna getiriniz. Aracınızın ön tarafı yokuş aşağı bakıyorsa, aracınızın kaymasını...
	• Aracınızı yokuşa park ederken dikkatli olunuz. El frenini sıkıca çekiniz ve vites kolunu 1. veya geri vites (düz şanzımanlı araçlarda) konumuna getiriniz. Aracınızın ön tarafı yokuş aşağı bakıyorsa, aracınızın kaymasını...
	• Aracınızı yokuşa park ederken dikkatli olunuz. El frenini sıkıca çekiniz ve vites kolunu 1. veya geri vites (düz şanzımanlı araçlarda) konumuna getiriniz. Aracınızın ön tarafı yokuş aşağı bakıyorsa, aracınızın kaymasını...

	• Bazı koşullar altında, el freni çekili konumdayken donabilir. Bu, daha çok arka frenlerin etrafında kar veya buz birikmesi olduğunda veya frenler ıslandığında olur. El freninin donması gibi bir risk varsa, vites kolunu 1. veya geri vi...
	• Bazı koşullar altında, el freni çekili konumdayken donabilir. Bu, daha çok arka frenlerin etrafında kar veya buz birikmesi olduğunda veya frenler ıslandığında olur. El freninin donması gibi bir risk varsa, vites kolunu 1. veya geri vi...

	• Aracınızı gaz pedalına basarak yokuşta tutmayınız. Bu, şanzımanın aşırı ısınmasına neden olabilir. Daima fren pedalını veya park frenini kullanınız.
	• Aracınızı gaz pedalına basarak yokuşta tutmayınız. Bu, şanzımanın aşırı ısınmasına neden olabilir. Daima fren pedalını veya park frenini kullanınız.


	• Araba kullanmayı bilmeyenlerin veya çocukların el frenine dokunmalarına izin vermeyiniz. El freninin yanlışlıkla serbest bırakılması, ciddi yaralanmalara neden olabilir.
	• Araba kullanmayı bilmeyenlerin veya çocukların el frenine dokunmalarına izin vermeyiniz. El freninin yanlışlıkla serbest bırakılması, ciddi yaralanmalara neden olabilir.
	• Araba kullanmayı bilmeyenlerin veya çocukların el frenine dokunmalarına izin vermeyiniz. El freninin yanlışlıkla serbest bırakılması, ciddi yaralanmalara neden olabilir.
	• Araba kullanmayı bilmeyenlerin veya çocukların el frenine dokunmalarına izin vermeyiniz. El freninin yanlışlıkla serbest bırakılması, ciddi yaralanmalara neden olabilir.

	• Park edilen aracın yanlışlıkla hareket ederek araç içindeki yolcuların veya yayaların yaralanmasına neden olmasını engel olmak için aracı park ettiğinizde mutlaka park freni uygulayınız.
	• Park edilen aracın yanlışlıkla hareket ederek araç içindeki yolcuların veya yayaların yaralanmasına neden olmasını engel olmak için aracı park ettiğinizde mutlaka park freni uygulayınız.
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	Kontak anahtarını ON (AÇIK) konumuna alarak fren uyarı lambasını kontrol ediniz (motoru çalıştırmayınız). Kontak anahtarı ON (AÇIK) ya da START (MARŞ) konumundayken el frenine basılı olması durumunda bu lamba yanacaktır.
	Hareket etmeden önce, park frenine tamamen basıldığından ve fren uyarı lambasının söndüğünden emin olunuz.
	Motor çalışır durumdayken el freni indirildikten sonra fren uyarı lambası yanık kalırsa, fren sisteminde bir sorun olabilir. 
	Mümkünse, aracı hemen durdurunuz. 





	Elektronik el freni (EPB)
	Elektronik el freni (EPB)
	Elektronik el freni (EPB)
	Fren Sistemi:Elektronik el freni (EPB)

	El freninin uygulanması
	El freninin uygulanması
	El freninin uygulanması
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	EPB’yi (elektronik park freni) manuel olarak uygulamak için:
	EPB’yi (elektronik park freni) manuel olarak uygulamak için:
	EPB’yi (elektronik park freni) manuel olarak uygulamak için:
	1. Aracı durdurunuz.
	1. Aracı durdurunuz.
	1. Aracı durdurunuz.
	1. Aracı durdurunuz.

	2. Fren pedalına basınız, ve EPB düğmesini çekiniz.
	2. Fren pedalına basınız, ve EPB düğmesini çekiniz.

	3. Uyarı lambasının yandığından emin olunuz.
	3. Uyarı lambasının yandığından emin olunuz.





	EPB şu koşullarda otomatik olarak uygulanabilir:
	EPB şu koşullarda otomatik olarak uygulanabilir:
	EPB şu koşullarda otomatik olarak uygulanabilir:
	Tip A
	Tip A
	Tip A
	Tip A
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	Tip B
	Tip B
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	• Diğer sistemlerden talep edildiğinde
	• Diğer sistemlerden talep edildiğinde
	• Diğer sistemlerden talep edildiğinde

	• Sürücü EPB’yi motor ON (AÇIK) konumdayken uygularsa ve sonra motoro kapatırsa, EPB bir dahakine otomatik olarak uygulanabilir. 
	• Sürücü EPB’yi motor ON (AÇIK) konumdayken uygularsa ve sonra motoro kapatırsa, EPB bir dahakine otomatik olarak uygulanabilir. 


	Eğer sürücü motoru Auto Hold (mevcutsa) çalışırken yanlışlıkla kapatırsa, EPB otomatik olarak uygulanacaktır. 
	Eğer sürücü motoru Auto Hold (mevcutsa) çalışırken yanlışlıkla kapatırsa, EPB otomatik olarak uygulanacaktır. 
	Eğer sürücü motoru Auto Hold (mevcutsa) çalışırken yanlışlıkla kapatırsa, EPB otomatik olarak uygulanacaktır. 





	Acil durum freni
	Acil durum freni
	Acil durum freni
	• Sürüş sırasında fren pedalı ile ilgili bir problem varsa, acil fren yapmak EPB düğmesini çekili tutarak mümkündür. 
	• Sürüş sırasında fren pedalı ile ilgili bir problem varsa, acil fren yapmak EPB düğmesini çekili tutarak mümkündür. 
	• Sürüş sırasında fren pedalı ile ilgili bir problem varsa, acil fren yapmak EPB düğmesini çekili tutarak mümkündür. 
	• Sürüş sırasında fren pedalı ile ilgili bir problem varsa, acil fren yapmak EPB düğmesini çekili tutarak mümkündür. 

	• Fren mesafesi normal koşullardaki fren mesafesinden biraz daha uzun olabilir.
	• Fren mesafesi normal koşullardaki fren mesafesinden biraz daha uzun olabilir.


	EPB ile acil fren sırasında, el freni uyarı lambası sistemin çalıştığını belirtmek üzere yanacak ve uyarı sesi çalacaktır.
	EPB ile acil fren sırasında, el freni uyarı lambası sistemin çalıştığını belirtmek üzere yanacak ve uyarı sesi çalacaktır.

	Acil durumlar haricinde el frenini araç hareket halindeyken kullanmayınız. 
	Acil durumlar haricinde el frenini araç hareket halindeyken kullanmayınız. 

	Acil fren için EPB kullandığınızda sürekli olarak bir ses veya yanık kokusu duyarsanız sistemin profesyonel bir atölyede kontrol edilmesi önerilir. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 
	Acil fren için EPB kullandığınızda sürekli olarak bir ses veya yanık kokusu duyarsanız sistemin profesyonel bir atölyede kontrol edilmesi önerilir. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 





	El freninin indirilmesi
	El freninin indirilmesi
	El freninin indirilmesi

	EPY’yi elle kapatma
	EPY’yi elle kapatma
	EPY’yi elle kapatma
	Aşağıdaki durumlarda EPB düğmesine basın.
	• Kontak anahtarını veya MOTOR START/STOP düğmesini ON konumuna alınız.
	• Kontak anahtarını veya MOTOR START/STOP düğmesini ON konumuna alınız.
	• Kontak anahtarını veya MOTOR START/STOP düğmesini ON konumuna alınız.
	• Kontak anahtarını veya MOTOR START/STOP düğmesini ON konumuna alınız.

	• Fren pedalına basınız.
	• Fren pedalına basınız.

	• Fren uyarı lambasının söndüğünden emin olunuz.
	• Fren uyarı lambasının söndüğünden emin olunuz.





	EPY’yi otomatik olarak kapatma (düz şanzımanda):
	EPY’yi otomatik olarak kapatma (düz şanzımanda):
	EPY’yi otomatik olarak kapatma (düz şanzımanda):
	1. Sürücünün kapısını, kaputu ve bagajı kapatınız. 
	1. Sürücünün kapısını, kaputu ve bagajı kapatınız. 
	1. Sürücünün kapısını, kaputu ve bagajı kapatınız. 
	1. Sürücünün kapısını, kaputu ve bagajı kapatınız. 

	2. Sürücünün emniyet kemerini takınız.
	2. Sürücünün emniyet kemerini takınız.

	3. Motoru çalıştırınız.
	3. Motoru çalıştırınız.

	4. Debriyaj pedalına vites kavramış olarak basınız.
	4. Debriyaj pedalına vites kavramış olarak basınız.

	5. Debriyaj pedalını bırakırken gaz pedalına basınız. 
	5. Debriyaj pedalını bırakırken gaz pedalına basınız. 


	Düz Vites
	Düz Vites
	Düz Vites
	Yokuşta römork çeken bir araç çalıştırma sırasında hafifçe geri kayabilir. Bu durumu önlemek için aşağıdaki talimatları uygulayınız.
	1. Debriyaj pedalına basınız ve vites seçiniz.
	1. Debriyaj pedalına basınız ve vites seçiniz.
	1. Debriyaj pedalına basınız ve vites seçiniz.

	2. EPB düğmesini çekmeye devam ediniz.
	2. EPB düğmesini çekmeye devam ediniz.

	3. Debriyaj pedalını yavaşça bırakırken gaz pedalına basınız.
	3. Debriyaj pedalını yavaşça bırakırken gaz pedalına basınız.

	4. Eğer araç yeterli sürüş gücü ile çalışırsa, EPB düğmesini bırakınız.
	4. Eğer araç yeterli sürüş gücü ile çalışırsa, EPB düğmesini bırakınız.


	Düzgün zeminde sürerken yukarıdaki prosedürü uygulamayınız. Araç aniden öne doğru hareket edebilir.





	EPY’yi otomatik olarak kapatma (optomatik şanzımanda):
	EPY’yi otomatik olarak kapatma (optomatik şanzımanda):
	EPY’yi otomatik olarak kapatma (optomatik şanzımanda):
	1. Sürücünün kapısını, kaputu ve bagajı kapatınız. 
	1. Sürücünün kapısını, kaputu ve bagajı kapatınız. 
	1. Sürücünün kapısını, kaputu ve bagajı kapatınız. 
	1. Sürücünün kapısını, kaputu ve bagajı kapatınız. 

	2. Sürücünün emniyet kemerini takınız.
	2. Sürücünün emniyet kemerini takınız.

	3. Motoru çalıştırınız.
	3. Motoru çalıştırınız.

	4. Eğer vites P (Park) konumundaysa, fren pedalına basınız ve vitesi P’den (park) R’ye (Geri) veya D’ye (Sürüş) alınız, EPB otomatik olarak kapanacaktır. Fren uyarı lambasının söndüğünden emin olunuz.
	4. Eğer vites P (Park) konumundaysa, fren pedalına basınız ve vitesi P’den (park) R’ye (Geri) veya D’ye (Sürüş) alınız, EPB otomatik olarak kapanacaktır. Fren uyarı lambasının söndüğünden emin olunuz.

	5. Eğer vites N (Boş) konumundaysa, fren pedalına basınız ve vitesi N’den (Boş) R’ye (Geri) veya D’ye (Sürüş) alınız, EPB otomatik olarak kapanacaktır. Fren uyarı lambasının söndüğünden emin olunuz.
	5. Eğer vites N (Boş) konumundaysa, fren pedalına basınız ve vitesi N’den (Boş) R’ye (Geri) veya D’ye (Sürüş) alınız, EPB otomatik olarak kapanacaktır. Fren uyarı lambasının söndüğünden emin olunuz.
	• EPB uygulanmış halde gaz pedalına basarak sürmeye çalışırsanız ve EPB otomatik olarak bırakılmazsa, bir uyarı sesi ve mesajı belirecektir.
	• EPB uygulanmış halde gaz pedalına basarak sürmeye çalışırsanız ve EPB otomatik olarak bırakılmazsa, bir uyarı sesi ve mesajı belirecektir.
	• EPB uygulanmış halde gaz pedalına basarak sürmeye çalışırsanız ve EPB otomatik olarak bırakılmazsa, bir uyarı sesi ve mesajı belirecektir.
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	• D konumundayken sürücünün emniyet kemeri takılı değil, sürücünün kapısı açık ve kaput açıksa ya da R konumundayken bagaj açıksa, bir uyarı sesi çalacak ve mesaj gelecektir. 
	• D konumundayken sürücünün emniyet kemeri takılı değil, sürücünün kapısı açık ve kaput açıksa ya da R konumundayken bagaj açıksa, bir uyarı sesi çalacak ve mesaj gelecektir. 

	• Araç ile ilgili bir sorun varsa, bir uyarı sesi ve mesajı belirebilir. Eğer yukarıdaki durum meydana gelirse, fren pedalına basın ve EPB düğmesine basarak EPByi bırakın.
	• Araç ile ilgili bir sorun varsa, bir uyarı sesi ve mesajı belirebilir. Eğer yukarıdaki durum meydana gelirse, fren pedalına basın ve EPB düğmesine basarak EPByi bırakın.




	• Araba kullanmayı bilmeyenlerin veya çocukların el frenine dokunmalarına izin vermeyiniz. El freninin yanlışlıkla serbest bırakılması, ciddi yaralanmalara neden olabilir.
	• Araba kullanmayı bilmeyenlerin veya çocukların el frenine dokunmalarına izin vermeyiniz. El freninin yanlışlıkla serbest bırakılması, ciddi yaralanmalara neden olabilir.
	• Araba kullanmayı bilmeyenlerin veya çocukların el frenine dokunmalarına izin vermeyiniz. El freninin yanlışlıkla serbest bırakılması, ciddi yaralanmalara neden olabilir.
	• Araba kullanmayı bilmeyenlerin veya çocukların el frenine dokunmalarına izin vermeyiniz. El freninin yanlışlıkla serbest bırakılması, ciddi yaralanmalara neden olabilir.
	• Araba kullanmayı bilmeyenlerin veya çocukların el frenine dokunmalarına izin vermeyiniz. El freninin yanlışlıkla serbest bırakılması, ciddi yaralanmalara neden olabilir.

	• EPB düğmesinin etrafına herhangi bir eşya koymayınız. EPB düğmesini kapatabilirler.
	• EPB düğmesinin etrafına herhangi bir eşya koymayınız. EPB düğmesini kapatabilirler.



	• Durduğunuzda ve araçtan ayrılırken aracınızın yanlışlıkla hareket etmesini istemiyorsanız, vites kolunu park freni yerine kullanmayınız. El frenini devreye sokunuz ve vites kolunun güvenli bir şekilde P (Park) konumunda olduğundan...
	• Durduğunuzda ve araçtan ayrılırken aracınızın yanlışlıkla hareket etmesini istemiyorsanız, vites kolunu park freni yerine kullanmayınız. El frenini devreye sokunuz ve vites kolunun güvenli bir şekilde P (Park) konumunda olduğundan...
	• Durduğunuzda ve araçtan ayrılırken aracınızın yanlışlıkla hareket etmesini istemiyorsanız, vites kolunu park freni yerine kullanmayınız. El frenini devreye sokunuz ve vites kolunun güvenli bir şekilde P (Park) konumunda olduğundan...
	• Durduğunuzda ve araçtan ayrılırken aracınızın yanlışlıkla hareket etmesini istemiyorsanız, vites kolunu park freni yerine kullanmayınız. El frenini devreye sokunuz ve vites kolunun güvenli bir şekilde P (Park) konumunda olduğundan...

	• Kışın ve soğuk hava koşullarında EPB donabilir EPB’yi uygulamadan aracı, düz ve güvenli bir yerde vites kolu P konumundayken park edin. Ve tekerlek takozu kullanın.
	• Kışın ve soğuk hava koşullarında EPB donabilir EPB’yi uygulamadan aracı, düz ve güvenli bir yerde vites kolu P konumundayken park edin. Ve tekerlek takozu kullanın.

	• Aracınızı EPB uygulanmış halde sürmeyiniz. Fren balatası ve rotorunun aşırı aşınmasına neden olabilir.
	• Aracınızı EPB uygulanmış halde sürmeyiniz. Fren balatası ve rotorunun aşırı aşınmasına neden olabilir.

	• • EPByi çalıştırırken veya bırakırken bir klik sesi duyulabilir, ancak bu durum normaldir ve EPBnin düzgün çalıştığını gösterir.
	• • EPByi çalıştırırken veya bırakırken bir klik sesi duyulabilir, ancak bu durum normaldir ve EPBnin düzgün çalıştığını gösterir.
	• 


	• Anahtarlarınızı bir otopark görevlisine veya valeye bırakırken, EPByi nasıl çalıştıracağı konusunda bilgilendirmeyi unutmayınız.
	• Anahtarlarınızı bir otopark görevlisine veya valeye bırakırken, EPByi nasıl çalıştıracağı konusunda bilgilendirmeyi unutmayınız.

	• Akü boşaldığında EPB çalışmayacak ya da kapanmayacaktır. Bu durumda aracınızı takviye aküyle çalıştırın.
	• Akü boşaldığında EPB çalışmayacak ya da kapanmayacaktır. Bu durumda aracınızı takviye aküyle çalıştırın.








	EPB'de arıza
	EPB'de arıza
	EPB'de arıza
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	Eğer EPB arıza göstergesi açık konumda kalmaya devam ederse, bu EPB’nin arızalandığını belirtebilir. Bu durumda, sistemi profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 
	Ayrıca, EPB arıza göstergesi ESC göstergesi ESCnin düzgün çalışmadığını göstermek üzere yandığında da yanabilir, ancak bu olursa, EPBnin arızalı olduğu anlamına gelmez.
	• EPB düğmesi normal çalışmadığında EPB uyarı lambası yanabilir. Motoru kapatın ve birkaç dakika sonra yeniden çalıştırın. Uyarı lambası sönecektir ve EPB düğmesi normal olarak çalışacaktır. Ancak, EPB uyarı ışığı ha...
	• EPB düğmesi normal çalışmadığında EPB uyarı lambası yanabilir. Motoru kapatın ve birkaç dakika sonra yeniden çalıştırın. Uyarı lambası sönecektir ve EPB düğmesi normal olarak çalışacaktır. Ancak, EPB uyarı ışığı ha...
	• EPB düğmesi normal çalışmadığında EPB uyarı lambası yanabilir. Motoru kapatın ve birkaç dakika sonra yeniden çalıştırın. Uyarı lambası sönecektir ve EPB düğmesi normal olarak çalışacaktır. Ancak, EPB uyarı ışığı ha...
	• EPB düğmesi normal çalışmadığında EPB uyarı lambası yanabilir. Motoru kapatın ve birkaç dakika sonra yeniden çalıştırın. Uyarı lambası sönecektir ve EPB düğmesi normal olarak çalışacaktır. Ancak, EPB uyarı ışığı ha...

	• Eğer el freni uyarı lambası yanmazsa veya EPB düğmesi çekildiği halde yanıp sönerse, EPB uygulanmamıştır. Eğer EPB uyarı lambası yanarken el freni uyarı lambası yanıp sönerse, düğmeye basınız ve yukarı çekiniz. Bir defa d...
	• Eğer el freni uyarı lambası yanmazsa veya EPB düğmesi çekildiği halde yanıp sönerse, EPB uygulanmamıştır. Eğer EPB uyarı lambası yanarken el freni uyarı lambası yanıp sönerse, düğmeye basınız ve yukarı çekiniz. Bir defa d...







	Ayar
	Ayar
	Auto hold
	Fren Sistemi:Auto hold
	Auto Hold, sürücünün fren pedalına basmasıyla tam durdurmasından sonra fren pedalı basılı olmasa da aracın sabit durmasını sağlar.

	Ayar
	Ayar
	Ayar
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	1. 1. Sürücünün kapısı ve kaput kapalıyken, sürücü emniyet kemerini bağlayın veya fren pedalına basınız ve ardından Auto Hold düğmesine basınız. Beyaz AUTO HOLD göstergesi yanacak ve system bekleme konumunda olacaktır.
	1. 1. Sürücünün kapısı ve kaput kapalıyken, sürücü emniyet kemerini bağlayın veya fren pedalına basınız ve ardından Auto Hold düğmesine basınız. Beyaz AUTO HOLD göstergesi yanacak ve system bekleme konumunda olacaktır.
	1. 1. Sürücünün kapısı ve kaput kapalıyken, sürücü emniyet kemerini bağlayın veya fren pedalına basınız ve ardından Auto Hold düğmesine basınız. Beyaz AUTO HOLD göstergesi yanacak ve system bekleme konumunda olacaktır.
	1. 

	<GRAPHIC>
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	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	2. Aracı fren pedalına basarak tamamen durdurduğunuzda, AUTO HOLD göstergesi beyazdan yeşile dönecektir.
	2. Aracı fren pedalına basarak tamamen durdurduğunuzda, AUTO HOLD göstergesi beyazdan yeşile dönecektir.

	3. Araç, fren pedalını bıraksanız bile sabit kalacaktır.
	3. Araç, fren pedalını bıraksanız bile sabit kalacaktır.

	4. Eğer EPB uygulanmışsa, Auto Hold bırakılacaktır.
	4. Eğer EPB uygulanmışsa, Auto Hold bırakılacaktır.


	Bırakma
	Bırakma
	Bırakma
	Eğer gaz pedalına vites kolu D (Sürüş) veya spor modundayken basarsanız, Auto Hold otomatik olarak bırakılacak ve araç hareket etmeye başlayacaktır. Gösterge yeşilden beyaza döner.
	Auto Holddan gaz pedalına basarak sürmeye devam ederken, her zaman aracınızın etrafındaki bölgeyi kontrol ediniz.
	Auto Holddan gaz pedalına basarak sürmeye devam ederken, her zaman aracınızın etrafındaki bölgeyi kontrol ediniz.
	Yumuşak kalkış için gaz pedalına yavaşça basınız.






	İptal
	İptal
	İptal
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	• Auto Hold işlemini iptal etmek için, Auto Hold düğmesine basınız. AUTO HOLD göstergesi sönecektir.
	• Auto Hold işlemini iptal etmek için, Auto Hold düğmesine basınız. AUTO HOLD göstergesi sönecektir.
	• Auto Hold işlemini iptal etmek için, Auto Hold düğmesine basınız. AUTO HOLD göstergesi sönecektir.

	• Araç dururken Auto Hold işlemini iptal etmek için, fren pedalına basarken Auto Hold düğmesine basınız. 
	• Araç dururken Auto Hold işlemini iptal etmek için, fren pedalına basarken Auto Hold düğmesine basınız. 


	• Auto Hold şu hallerde çalışmaz:
	• Auto Hold şu hallerde çalışmaz:
	• Auto Hold şu hallerde çalışmaz:
	• Auto Hold şu hallerde çalışmaz:
	• Auto Hold şu hallerde çalışmaz:
	- Sürücünün emniyet kemeri takılı değil ve sürücünün kapısı açıkken
	- Sürücünün emniyet kemeri takılı değil ve sürücünün kapısı açıkken
	- Sürücünün emniyet kemeri takılı değil ve sürücünün kapısı açıkken

	- Kaput açıldığında. 
	- Kaput açıldığında. 

	- Bagaj açıldığında.
	- Bagaj açıldığında.

	- Vites P (park) konumundayken.
	- Vites P (park) konumundayken.

	- EPB uygulandığında
	- EPB uygulandığında



	• Güvenliğiniz için, Auto Hold şu durumlarda otomatik olarak EPBye geçer:
	• Güvenliğiniz için, Auto Hold şu durumlarda otomatik olarak EPBye geçer:
	- Sürücü kapısı açık olduğunda
	- Sürücü kapısı açık olduğunda
	- Sürücü kapısı açık olduğunda

	- Kaput açıldığında. 
	- Kaput açıldığında. 

	- Kaput açıldığında.
	- Kaput açıldığında.

	- Araç 10 dakikadan uzun sure sabit durduğunda.
	- Araç 10 dakikadan uzun sure sabit durduğunda.

	- Araç dik bir yokuşta durduğunda.
	- Araç dik bir yokuşta durduğunda.

	- Araç birkaç defa hareket ettiğinde
	- Araç birkaç defa hareket ettiğinde
	Bu durumlarda fren uyarı lambası yanar, AUTO HOLD göstergesi yeşilden beyaza döner ve bir uyarı sesi ile mesajı belirerek size EPBnin otomatik olarak devreye girdiğini bildirir. Sürmeden önce, fren ayak pedalına basınız, aracınızın ç...



	• Eğer AUTO HOLD göstergesi sarı yanarsa, AUTO HOLD düzgün çalışmıyor demektir. Bu durumda, aracı profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 
	• Eğer AUTO HOLD göstergesi sarı yanarsa, AUTO HOLD düzgün çalışmıyor demektir. Bu durumda, aracı profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 

	• • Auto Hold çalışırken mekanik bir ses duymuş olabilirsiniz. Ancak bu normal çalışma sesidir.
	• • Auto Hold çalışırken mekanik bir ses duymuş olabilirsiniz. Ancak bu normal çalışma sesidir.
	• 




	• Aracınızı çalıştırırken gaz pedalına yavaşça basınız
	• Aracınızı çalıştırırken gaz pedalına yavaşça basınız
	• Aracınızı çalıştırırken gaz pedalına yavaşça basınız
	• Aracınızı çalıştırırken gaz pedalına yavaşça basınız

	• Güvenliğiniz için, yokuş aşağı sürerken, geri geri giderken veya park ederken Auto Holdu iptal ediniz.
	• Güvenliğiniz için, yokuş aşağı sürerken, geri geri giderken veya park ederken Auto Holdu iptal ediniz.



	Sürücü kapısı, kaput ya da bagaj açık denetleme sisteminde arıza olması durumunda, Auto Hold düzgün çalışmayabilir. 
	Sürücü kapısı, kaput ya da bagaj açık denetleme sisteminde arıza olması durumunda, Auto Hold düzgün çalışmayabilir. 
	Bu durumda, aracı profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 






	ABS fren sistemi
	ABS fren sistemi
	ABS fren sistemi
	Kilitlenme Önleyici Fren Sistemi (ABS)

	ABS (veya ESC), hatalı veya tehlikeli sürüş manevralarından kaynaklanan kazaları önleyemez. 
	ABS (veya ESC), hatalı veya tehlikeli sürüş manevralarından kaynaklanan kazaları önleyemez. 
	ABS (veya ESC), hatalı veya tehlikeli sürüş manevralarından kaynaklanan kazaları önleyemez. 
	Tekerlek kilitlenmesini önleyen fren sistemi (veya Elektronik Stabilite Programı) ile donatılmış olan araçların frenleme mesafesi, aşağıda belirtilen yol koşullarında bu sisteme sahip olmayan araçlarınkinden daha fazla olabilir.
	Bu koşullar altında araç daha düşük hızlarda kullanılmalıdır:
	• Bozuk, çakıl veya karla kaplı yollarda.
	• Bozuk, çakıl veya karla kaplı yollarda.
	• Bozuk, çakıl veya karla kaplı yollarda.

	• Lastiklerle birlikte zincir mevcuttur. 
	• Lastiklerle birlikte zincir mevcuttur. 

	• Yol yüzeyinin aşındığı veya üzerinde farklı yüzey yüksekliklerinin olduğu yollarda.
	• Yol yüzeyinin aşındığı veya üzerinde farklı yüzey yüksekliklerinin olduğu yollarda.


	ABS (veya ESC) ile donatılmış araçların güvenlik özellikleri yüksek hızlarda kontrol edilmemelidir. Bu, sizin ve diğerlerinin hayatını tehlikeye atabilir.

	ABS sistemi, tekerleklerin hızını daima algılar. Tekerlekler kilitlenecek olursa, ABS sistemi tekerleklere defalarca hidrolik fren basıncı uygular.
	Tekerleklerin kilitlenebileceği bir konumda fren pedalına bastığınızda, frenlerden gelen bir "titreşim" sesi duyabilir veya fren pedalında hafif bir hareket hissedebilirsiniz. Bu normal bir durumdur ve ABS sisteminin devrede olduğunu gösterir.
	Acil durumlarda ABS sisteminden en üst düzeyde yararlanmak istiyorsanız, fren pedalına uyguladığınız kuvveti değiştirmeye veya frenlerinizi pompalamaya kalkmayınız. Fren pedalına mümkün olduğunca veya içinde bulunduğunuz koşullar e...
	Motor çalıştırıldıktan sonra araç hareket etmeye başladığında motor bölmesinden "klik" sesi gelebilir. Bu normal bir durumdur ve tekerlek kilitlenmesini önleyen fren sisteminin sorunsuz bir şekilde çalıştığını gösterir.
	Motor çalıştırıldıktan sonra araç hareket etmeye başladığında motor bölmesinden "klik" sesi gelebilir. Bu normal bir durumdur ve tekerlek kilitlenmesini önleyen fren sisteminin sorunsuz bir şekilde çalıştığını gösterir.

	• Aracınız ABS ile donatılmış olsa dahi durmak için yeterli bir duruş mesafesine ihtiyaç duyacaktır. Daima önünüzdeki araçla aranızda güvenli bir takip mesafesi bırakınız.
	• Aracınız ABS ile donatılmış olsa dahi durmak için yeterli bir duruş mesafesine ihtiyaç duyacaktır. Daima önünüzdeki araçla aranızda güvenli bir takip mesafesi bırakınız.
	• Aracınız ABS ile donatılmış olsa dahi durmak için yeterli bir duruş mesafesine ihtiyaç duyacaktır. Daima önünüzdeki araçla aranızda güvenli bir takip mesafesi bırakınız.

	• Virajlarda daima yavaşlayınız. ABS yüksek hızlarda meydana gelebilecek kazaları önleyemez.
	• Virajlarda daima yavaşlayınız. ABS yüksek hızlarda meydana gelebilecek kazaları önleyemez.

	• Gevşek ya da engebeli yollarda, ABS'nin devreye girmesi, duruş mesafesinin standart fren sistemi bulunan araçlara oranla uzamasına neden olabilir.
	• Gevşek ya da engebeli yollarda, ABS'nin devreye girmesi, duruş mesafesinin standart fren sistemi bulunan araçlara oranla uzamasına neden olabilir.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	• ABS uyarı lambası yanar ve yanık kalırsa, ABS sisteminde bir sorun olabilir. Bu gibi bir durumda, frenler standart fren sistemi gibi çalışacaktır.
	• ABS uyarı lambası yanar ve yanık kalırsa, ABS sisteminde bir sorun olabilir. Bu gibi bir durumda, frenler standart fren sistemi gibi çalışacaktır.
	• ABS uyarı lambası yanar ve yanık kalırsa, ABS sisteminde bir sorun olabilir. Bu gibi bir durumda, frenler standart fren sistemi gibi çalışacaktır.
	• ABS uyarı lambası yanar ve yanık kalırsa, ABS sisteminde bir sorun olabilir. Bu gibi bir durumda, frenler standart fren sistemi gibi çalışacaktır.

	• ABS uyarı lambası kontak anahtarı ON (AÇIK) konumuna alındıktan sonra yaklaşık 3 saniye boyunca yanık kalacaktır. Bu süre zarfında, ABS kendi kendini teşhis işlemini gerçekleştirecektir ve her şey yolundaysa, uyarı lambası sön...
	• ABS uyarı lambası kontak anahtarı ON (AÇIK) konumuna alındıktan sonra yaklaşık 3 saniye boyunca yanık kalacaktır. Bu süre zarfında, ABS kendi kendini teşhis işlemini gerçekleştirecektir ve her şey yolundaysa, uyarı lambası sön...



	• Buzlu yollar gibi, yol tutuşunun oldukça düşük olduğu yollarda sürüş yapıyorsanız ve sık sık frene basıyorsanız, ABS sistemi sürekli devreye girebilir ve dolayısıyla da ABS uyarı lambası devamlı yanabilir. Aracınızı güven...
	• Buzlu yollar gibi, yol tutuşunun oldukça düşük olduğu yollarda sürüş yapıyorsanız ve sık sık frene basıyorsanız, ABS sistemi sürekli devreye girebilir ve dolayısıyla da ABS uyarı lambası devamlı yanabilir. Aracınızı güven...
	• Buzlu yollar gibi, yol tutuşunun oldukça düşük olduğu yollarda sürüş yapıyorsanız ve sık sık frene basıyorsanız, ABS sistemi sürekli devreye girebilir ve dolayısıyla da ABS uyarı lambası devamlı yanabilir. Aracınızı güven...
	• Buzlu yollar gibi, yol tutuşunun oldukça düşük olduğu yollarda sürüş yapıyorsanız ve sık sık frene basıyorsanız, ABS sistemi sürekli devreye girebilir ve dolayısıyla da ABS uyarı lambası devamlı yanabilir. Aracınızı güven...

	• Motoru yeniden çalıştırınız. ABS uyarı lambası sönüyorsa, ABS sistemi normal demektir. Aksi takdirde, ABS sisteminde bir sorun olabilir. Bu durumda, sistemi profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/ servi...
	• Motoru yeniden çalıştırınız. ABS uyarı lambası sönüyorsa, ABS sistemi normal demektir. Aksi takdirde, ABS sisteminde bir sorun olabilir. Bu durumda, sistemi profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/ servi...



	Akünün boşalması nedeniyle motorun akü takviyesiyle çalıştırılması durumunda, motor düzgün çalışmayabilir ve bu esnada ABS uyarı lambası yanabilir. Bu durum düşük akü voltajından kaynaklanmaktadır. ABS sisteminde bir arıza ol...
	Akünün boşalması nedeniyle motorun akü takviyesiyle çalıştırılması durumunda, motor düzgün çalışmayabilir ve bu esnada ABS uyarı lambası yanabilir. Bu durum düşük akü voltajından kaynaklanmaktadır. ABS sisteminde bir arıza ol...
	• Frenleri pompalamayınız!
	• Frenleri pompalamayınız!
	• Frenleri pompalamayınız!

	• Aracı kullanmadan önce aküyü şarj ettiriniz.
	• Aracı kullanmadan önce aküyü şarj ettiriniz.






	Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC)
	Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC)
	Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC)
	Fren Sistemi:Elektronik stabilite kontrolü (ESC)
	Elektronik stabilite kontrolü (ESC)

	Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC) viraj alırken aracın dengesini sağlamak amacıyla tasarlanmış bir sistemdir. 
	Tip A
	Tip A
	Tip A
	<GRAPHIC>
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	Tip B
	Tip B
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	ESP her bir tekerleğe ayrı ayrı fren uygular ve aracın dengede kalması için motor yönetimine müdahale eder.
	Yol koşullarına bağlı olarak aracınızı asla çok hızlı kullanmayınız ve virajlara çok ani bir şekilde girmeyiniz. Elektronik stabilite kontrolü (ESC) kazaları önleyemez. Virajlardaki aşırı hız, ani manevralar ve ıslak zeminlerdek...
	Yol koşullarına bağlı olarak aracınızı asla çok hızlı kullanmayınız ve virajlara çok ani bir şekilde girmeyiniz. Elektronik stabilite kontrolü (ESC) kazaları önleyemez. Virajlardaki aşırı hız, ani manevralar ve ıslak zeminlerdek...

	Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC) sistemi, zor koşullar altında sürücüye aracın kontrolünü koruması için yardımcı olmak üzere geliştirilen bir sistemdir. Güvenli sürüş uygulamalarının yerine geçmez. Hız, yol koşulları ve s...
	Tekerleklerin kilitlenebileceği bir konumda fren pedalına bastığınızda, frenlerden gelen bir "titreşim" sesi duyabilir veya fren pedalında hafif bir hareket hissedebilirsiniz. Bu normal bir durumdur, ESC sisteminin devrede olduğunu gösterir.
	Motor çalıştırıldıktan sonra araç hareket etmeye başladığında motor bölmesinden "klik" sesi gelebilir. Bu normal bir durumdur ve Elektronik Stabilite Kontrolü Sistemi'nin sorunsuz bir şekilde çalıştığını gösterir.
	Motor çalıştırıldıktan sonra araç hareket etmeye başladığında motor bölmesinden "klik" sesi gelebilir. Bu normal bir durumdur ve Elektronik Stabilite Kontrolü Sistemi'nin sorunsuz bir şekilde çalıştığını gösterir.

	ESC Çalışması
	ESC Çalışması
	ESC ON (AÇIK) durumu
	ESC ON (AÇIK) durumu
	• Kontak açıldığında "ESC" ve "ESC OFF" gösterge lambaları yaklaşık 3 saniye süreyle yanar, daha sonra "ESC" devreye girer.
	• Kontak açıldığında "ESC" ve "ESC OFF" gösterge lambaları yaklaşık 3 saniye süreyle yanar, daha sonra "ESC" devreye girer.
	• Kontak açıldığında "ESC" ve "ESC OFF" gösterge lambaları yaklaşık 3 saniye süreyle yanar, daha sonra "ESC" devreye girer.

	• ESCyi devre dışı bırakmak için için kontak anahtarını ON konumuna çevirdikten sonra ESC OFF düğmesine basınız. ("ESC OFF" gösterge lambası yanacaktır). ESC'yi aktif hale getirmek için, "ESC OFF" düğmesine basınız ("ESC OFF" g...
	• ESCyi devre dışı bırakmak için için kontak anahtarını ON konumuna çevirdikten sonra ESC OFF düğmesine basınız. ("ESC OFF" gösterge lambası yanacaktır). ESC'yi aktif hale getirmek için, "ESC OFF" düğmesine basınız ("ESC OFF" g...

	• Motoru çalıştırırken hafif bir tıkırdama sesi duyabilirsiniz. Bu ses ESC'nin otomatik olarak gerçekleştirdiği kontrolden kaynaklanmaktadır, aracınızda bir sorun olduğunun göstergesi değildir.
	• Motoru çalıştırırken hafif bir tıkırdama sesi duyabilirsiniz. Bu ses ESC'nin otomatik olarak gerçekleştirdiği kontrolden kaynaklanmaktadır, aracınızda bir sorun olduğunun göstergesi değildir.



	Çalışırken
	Çalışırken
	ESC çalışırken, ESC gösterge lambası yanıp söner.
	<GRAPHIC>Elektronik Stabilite Kontrolü düzgün bir şekilde çalışırken, aracınızda hafif bir titreşim hissedebilirsiniz. Bu, fren kontrolünün etkisiyle gerçekleşir ve olağan dışı bir durum olduğunun göstergesi değildir.
	<GRAPHIC>

	Çamurdan çıkarken veya kaygan yolda sürerken motor devri gaz pedalına sonuna kadar bassanızda artmayabilir. Bu aracın stabilitesini ve çekişini sağlamak içindir ve bir sorun olduğunu göstermez.

	ESC OFF (KAPALI) durumu
	ESC OFF (KAPALI) durumu
	<GRAPHIC>ESC işlemini iptal etme :
	<GRAPHIC>

	Tip A
	Tip A
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	Tip B
	Tip B
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	• Durum 1
	• Durum 1
	• Durum 1
	Kısa süre ESC OFF düğmesine basınız (ESC OFF gösterge ışığı ve mesajı yanar). Bu durumda motor kontrol fonksiyonu çalışmaz. Diğer bir ifadeyle, çekiş kontrol fonksiyonu çalışmaz, ancak sadece fren kontrol fonksiyonu çalışır.
	Tip A
	Tip A
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	Tip B
	Tip B
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	• Durum 2
	• Durum 2
	Bagaj kapağı kapatma düğmesine 3 saniyeden uzun süre basınız. ESC OFF gösterge lambası yanar ve ESC OFF uyarı sesi duyulur. Bu durumda motor ve fren kontrol fonksiyonu çalışmaz. Diğer bir ifadeyle, araç stabilite kontrol fonksiyonu art...


	ESP devre dışıyken kontak anahtarı "LOCK" (KİLİTLİ) konumuna getirildiğinde, ESP devre dışı kalır. Motor yeniden çalıştırıldığında ESC otomatik olarak aktif hale gelecektir.


	Gösterge lambası
	Gösterge lambası
	ESC gösterge lambası
	ESC gösterge lambası
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	ESC OFF gösterge lambası
	ESC OFF gösterge lambası
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	Kontak anahtarı "ON" (AÇIK) konumuna getirildiğinde, gösterge lambası yanar, ESC sistemi sorunsuz çalışıyorsa söner.
	ESC gösterge lambası, ESC çalıştığında yanıp söner, çalışmadığında ise sürekli yanar.
	ESC OFF gösterge lambası, ESC düğme ile kapatıldığında yanar.
	Farklı boyutlarda tekerlek veya jantlar kullanmak ESC sisteminin arızalanmasına neden olabilir. 
	Farklı boyutlarda tekerlek veya jantlar kullanmak ESC sisteminin arızalanmasına neden olabilir. 

	Elektronik Stabilite Kontrol sistemi sadece bir sürüş destek programıdır; güvenli sürüş için virajlarda, karlı veya buzlu yollarda yavaşlamak gibi önlemleri almayı ihmal etmeyiniz. ESC gösterge lambası yanıp sönerken veya kaygan bir...
	Elektronik Stabilite Kontrol sistemi sadece bir sürüş destek programıdır; güvenli sürüş için virajlarda, karlı veya buzlu yollarda yavaşlamak gibi önlemleri almayı ihmal etmeyiniz. ESC gösterge lambası yanıp sönerken veya kaygan bir...


	"ESC OFF" fonksiyonunun kullanımı
	"ESC OFF" fonksiyonunun kullanımı
	Sürüş esnasında
	Sürüş esnasında
	• Günlük sürüş koşullarında, mümkün olduğu sürece ESC açık tutulmalıdır.
	• Günlük sürüş koşullarında, mümkün olduğu sürece ESC açık tutulmalıdır.
	• Günlük sürüş koşullarında, mümkün olduğu sürece ESC açık tutulmalıdır.

	• • Sürüş esnasında ESC'yi devre dışı bırakmak için, düz bir yolda ilerlerken "ESC OFF" düğmesine basınız.
	• • Sürüş esnasında ESC'yi devre dışı bırakmak için, düz bir yolda ilerlerken "ESC OFF" düğmesine basınız.
	• 



	ESC aktifken asla “ESC OFF”(ESC gösterge lambası yanıp sönüyorken) düğmesine basmayınız . 
	 ESC aktifken "ESC OFF" düğmesine basılırsa araç kontrolden çıkabilir.
	• Aracınızı bir dinamometre üzerinde çalıştırırken, ESC sisteminin devre dışı olduğundan ("ESC OFF" gösterge lambasının yandığından) emin olunuz.
	• Aracınızı bir dinamometre üzerinde çalıştırırken, ESC sisteminin devre dışı olduğundan ("ESC OFF" gösterge lambasının yandığından) emin olunuz.
	• Aracınızı bir dinamometre üzerinde çalıştırırken, ESC sisteminin devre dışı olduğundan ("ESC OFF" gösterge lambasının yandığından) emin olunuz.
	• Aracınızı bir dinamometre üzerinde çalıştırırken, ESC sisteminin devre dışı olduğundan ("ESC OFF" gösterge lambasının yandığından) emin olunuz.

	• ESC'nin devre dışı olması ABS veya fren sisteminin çalışmasını etkilemez.
	• ESC'nin devre dışı olması ABS veya fren sisteminin çalışmasını etkilemez.



	ESC aktifken asla “ESC OFF”(ESC gösterge lambası yanıp sönüyorken) düğmesine basmayınız. 
	ESC aktifken asla “ESC OFF”(ESC gösterge lambası yanıp sönüyorken) düğmesine basmayınız. 
	Sürüş esnasında ESC'yi devre dışı bırakmak için, düz bir yolda ilerlerken "ESC OFF" düğmesine basınız.






	Yokuşta Kalkış Desteği (HAC)
	Yokuşta Kalkış Desteği (HAC)
	Yokuşta Kalkış Desteği (HAC)
	Fren Sistemi:Yokuşta Kalkış Desteği (HAC)
	Yokuşta Kalkış Desteği (HAC)

	Yokuşta kalkış desteği konfor için tasarlanmış bir sistemdir. Temel amaç, yokuş yukarı kalkış yapan bir aracın geriye kaymasını engellemektir. 
	Yokuşta kalkış desteği konfor için tasarlanmış bir sistemdir. Temel amaç, yokuş yukarı kalkış yapan bir aracın geriye kaymasını engellemektir. 
	Fren basıncının korunduğu bu süre, sürücüye kalkış için gaz pedalına basma süresi kazandırmış olur.
	Sistem sürücünün aracı kaldırmaya çalıştığını tespit ettiğinde fren basıncı azaltılır.
	HAC genel olarak 2 saniyeliğe devreye girer. Sürücü, frene bastığı halde yeterli fren basıncı oluşturamadığından aracın geriye doğru kaymaya başladığını hissettiğinde aracın geriye yuvarlanmaması ve arkasındaki nesne veya yaya...
	HAC genel olarak 2 saniyeliğe devreye girer. Sürücü, frene bastığı halde yeterli fren basıncı oluşturamadığından aracın geriye doğru kaymaya başladığını hissettiğinde aracın geriye yuvarlanmaması ve arkasındaki nesne veya yaya...

	• Vites kolu P (Park) veya N (Boş) konumdayken HAC çalışmaz.
	• Vites kolu P (Park) veya N (Boş) konumdayken HAC çalışmaz.
	• Vites kolu P (Park) veya N (Boş) konumdayken HAC çalışmaz.
	• Vites kolu P (Park) veya N (Boş) konumdayken HAC çalışmaz.

	• HAC, ESC kapalı konumda olduğunda da çalışır ancak arızalandığında çalışmaz.
	• HAC, ESC kapalı konumda olduğunda da çalışır ancak arızalandığında çalışmaz.






	Araç denge yönetimi (VSM)
	Araç denge yönetimi (VSM)
	Araç denge yönetimi (VSM)
	Fren Sistemi:Araç denge yönetimi (VSM)
	Araç denge yönetimi (VSM)

	Araç kaygan bir yolda seyir halindeyken veya aracın fren sırasında sol ve sağ tekerlekler arasındaki sürtünme katsayısında değişiklik saptaması durumunda sistem, araç dengesini koruyacak şekilde çalışır.
	Araç kaygan bir yolda seyir halindeyken veya aracın fren sırasında sol ve sağ tekerlekler arasındaki sürtünme katsayısında değişiklik saptaması durumunda sistem, araç dengesini koruyacak şekilde çalışır.
	VSM'nin çalışması
	VSM'nin çalışması
	VSM çalışırken, ESP gösterge lambası ( ) yanıp söner.
	Araç stabilite yönetimi düzgün bir şekilde çalışırken, aracınızda hafif bir titreşim hissedebilirsiniz. Bu, fren kontrolünün etkisiyle gerçekleşir ve olağan dışı bir durum olduğunun göstergesi değildir.
	VSM şu hallerde çalışmaz:
	VSM şu hallerde çalışmaz:
	• Aşamalı veya eğimli bir toprak yolda sürerken
	• Aşamalı veya eğimli bir toprak yolda sürerken
	• Aşamalı veya eğimli bir toprak yolda sürerken

	• Geri geri sürerken
	• Geri geri sürerken

	• Gösterge panelindeki ESC OFF gösterge lambası ( ) yanarken
	• Gösterge panelindeki ESC OFF gösterge lambası ( ) yanarken

	• Gösterge panelindeki EPS gösterge lambası yanık kalır
	• Gösterge panelindeki EPS gösterge lambası yanık kalır




	VSM çalışması kapalı
	VSM çalışması kapalı
	ESCyi kapatmak için ESC OFF düğmesine basmanız halinde, VSM de iptal olur ve ESC OFF gösterge lambası ( ) yanar.
	VSMyi açmak için düğmeye tekrar basınız. ESC OFF gösterge lambası söner.

	Arıza göstergesi
	Arıza göstergesi
	ESC OFF düğmesine basarak VSM'nin çalışmasını iptal etmeseniz bile VSM devreden çıkarılabilir. Bu, Elektrikli Hidrolik Direksiyon sisteminin veya VSM sisteminin bir yerinde arıza tespit edilmiş olduğunu gösterir.
	■ ESC gösterge lambası ( ) ya da EPS uyarı lambası sürekli olarak görünmeye devam ederse, sistemi profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/ servisini ziyaret etmenizi tavsiye 
	• VSM, virajlarda yaklaşık 15 km/ h’nin (9 mph) üzerindeki hızlar için tasarlanmıştır.
	• VSM, virajlarda yaklaşık 15 km/ h’nin (9 mph) üzerindeki hızlar için tasarlanmıştır.
	• VSM, virajlarda yaklaşık 15 km/ h’nin (9 mph) üzerindeki hızlar için tasarlanmıştır.
	• VSM, virajlarda yaklaşık 15 km/ h’nin (9 mph) üzerindeki hızlar için tasarlanmıştır.

	• VSM, araç fren kabiliyetinin değişken olduğu bir yolda fren yaptığında 30 km/h hızın üzerinde işlev görecek şekilde tasarlanmıştır. Değişken fren özelliğine sahip yol, farklı sürtünme kuvvetlerine sahip yüzeylerden oluşur.
	• VSM, araç fren kabiliyetinin değişken olduğu bir yolda fren yaptığında 30 km/h hızın üzerinde işlev görecek şekilde tasarlanmıştır. Değişken fren özelliğine sahip yol, farklı sürtünme kuvvetlerine sahip yüzeylerden oluşur.



	• Araç Denge Yönetimi sistemi, güvenli sürüş önlemlerinin yerini tutmaz ve sadece yardımcı bir fonksiyondur. Hızı ve öndeki araca olan mesafeyi kontrol etmek sürücünün sorumluluğundadır. Sürüş sırasında her zaman direksiyon s...
	• Araç Denge Yönetimi sistemi, güvenli sürüş önlemlerinin yerini tutmaz ve sadece yardımcı bir fonksiyondur. Hızı ve öndeki araca olan mesafeyi kontrol etmek sürücünün sorumluluğundadır. Sürüş sırasında her zaman direksiyon s...
	• Araç Denge Yönetimi sistemi, güvenli sürüş önlemlerinin yerini tutmaz ve sadece yardımcı bir fonksiyondur. Hızı ve öndeki araca olan mesafeyi kontrol etmek sürücünün sorumluluğundadır. Sürüş sırasında her zaman direksiyon s...
	• Araç Denge Yönetimi sistemi, güvenli sürüş önlemlerinin yerini tutmaz ve sadece yardımcı bir fonksiyondur. Hızı ve öndeki araca olan mesafeyi kontrol etmek sürücünün sorumluluğundadır. Sürüş sırasında her zaman direksiyon s...

	• Aracınız, VSM takılı iken bile sürücünün niyetine göre etkinleşecek şekilde tasarlanmıştır. Sert hava koşulları ve kaygan yol gibi şartlarda güvenli hızlarda sürüş için tüm normal önlemlere daima uyunuz.
	• Aracınız, VSM takılı iken bile sürücünün niyetine göre etkinleşecek şekilde tasarlanmıştır. Sert hava koşulları ve kaygan yol gibi şartlarda güvenli hızlarda sürüş için tüm normal önlemlere daima uyunuz.

	• Farklı boyutlarda tekerlek veya jantlar kullanmak VSM sisteminin arızalanmasına neden olabilir. 
	• Farklı boyutlarda tekerlek veya jantlar kullanmak VSM sisteminin arızalanmasına neden olabilir. 







	ESS: Acil Stop Sinyali (eğer varsa)
	ESS: Acil Stop Sinyali (eğer varsa)
	ESS/:Acil Stop Sinyali
	Fren Sistemi:ESS\: Acil Stop Sinyali
	Acil Stop Sinyal sistemi, araç aniden dururken veya ABS bir durma anında etkinleştiğinde stop lambasını yanıp söndürerek arkadan gelen aracın sürücüsünü uyarır. (Sistem, araç hızı 55km/hnin üzerindeyken ve aracın yavaşlaması 7m...
	Acil Stop Sinyal sistemi, araç aniden dururken veya ABS bir durma anında etkinleştiğinde stop lambasını yanıp söndürerek arkadan gelen aracın sürücüsünü uyarır. (Sistem, araç hızı 55km/hnin üzerindeyken ve aracın yavaşlaması 7m...
	Aracın hızı 40 km/snin altındayken ve ABS devreden çıktığında veya ani durma hali sona erdiğinde, stop lambası yanıp sönmesi durur.
	Dörtlü flaşör yanık durumdaysa Acil Stop Sinyal sistemi çalışmaz.
	Dörtlü flaşör yanık durumdaysa Acil Stop Sinyal sistemi çalışmaz.




	İyi frenlemeye yönelik öneriler
	İyi frenlemeye yönelik öneriler
	İyi frenlemeye yönelik öneriler
	• Aracınızı terk ederken veya park ederken mutlaka park frenini sonuna kadar devreye sokun ve aracın şanzımanını tam olarak park konumuna geçirin. Tam olarak park konumunda park freni devrede olmayan araçlar kazayla hareket etme ve kendin...
	• Aracınızı terk ederken veya park ederken mutlaka park frenini sonuna kadar devreye sokun ve aracın şanzımanını tam olarak park konumuna geçirin. Tam olarak park konumunda park freni devrede olmayan araçlar kazayla hareket etme ve kendin...
	• Aracınızı terk ederken veya park ederken mutlaka park frenini sonuna kadar devreye sokun ve aracın şanzımanını tam olarak park konumuna geçirin. Tam olarak park konumunda park freni devrede olmayan araçlar kazayla hareket etme ve kendin...
	• Aracınızı terk ederken veya park ederken mutlaka park frenini sonuna kadar devreye sokun ve aracın şanzımanını tam olarak park konumuna geçirin. Tam olarak park konumunda park freni devrede olmayan araçlar kazayla hareket etme ve kendin...
	• Aracınızı terk ederken veya park ederken mutlaka park frenini sonuna kadar devreye sokun ve aracın şanzımanını tam olarak park konumuna geçirin. Tam olarak park konumunda park freni devrede olmayan araçlar kazayla hareket etme ve kendin...

	• Park edilen aracın yanlışlıkla hareket ederek araç içindeki yolcuların veya yayaların yaralanmasına neden olmasını engel olmak için aracı park ettiğinizde mutlaka park freni uygulayınız.
	• Park edilen aracın yanlışlıkla hareket ederek araç içindeki yolcuların veya yayaların yaralanmasına neden olmasını engel olmak için aracı park ettiğinizde mutlaka park freni uygulayınız.



	• Aracınızı park ettikten sonra, yola çıkmadan önce park freninin devrede olmadığından ve park freni gösterge lambasının yanmadığından emin olunuz.
	• Aracınızı park ettikten sonra, yola çıkmadan önce park freninin devrede olmadığından ve park freni gösterge lambasının yanmadığından emin olunuz.
	• Aracınızı park ettikten sonra, yola çıkmadan önce park freninin devrede olmadığından ve park freni gösterge lambasının yanmadığından emin olunuz.

	• Suyun içinden geçmek frenlerin ıslanmasına neden olabilir. Ayrıca, frenler araç yıkandığında da ıslanabilir. Islak frenler tehlikeli olabilir! Frenler ıslak olduğunda aracınız normaldeki kadar hızlı durmayacaktır. Islak frenler ...
	• Suyun içinden geçmek frenlerin ıslanmasına neden olabilir. Ayrıca, frenler araç yıkandığında da ıslanabilir. Islak frenler tehlikeli olabilir! Frenler ıslak olduğunda aracınız normaldeki kadar hızlı durmayacaktır. Islak frenler ...
	Frenlere kurutmak için, frenleme hareketi normale dönene kadar frenlere yavaşça basınız ve bu esnada aracı kontrol altında tutmaya özen gösteriniz. Frenleme hareketi normale dönmezse, mümkün olan en kısa süre içerisinde güvenli bir y...
	Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini aramanızı tavsiye 

	• Vitesi boşa alıp yokuş aşağı sürüş yapmayınız. Bu, oldukça tehlikelidir. Aracınızı daima vitesi takılı şekilde tutunuz, yavaşlamak için frenleri kullanınız, motor freninin uygun hızı korumanıza yardımcı olması için vi...
	• Vitesi boşa alıp yokuş aşağı sürüş yapmayınız. Bu, oldukça tehlikelidir. Aracınızı daima vitesi takılı şekilde tutunuz, yavaşlamak için frenleri kullanınız, motor freninin uygun hızı korumanıza yardımcı olması için vi...

	• Fren pedalları basılı bir şekilde yol almayınız. 
	• Fren pedalları basılı bir şekilde yol almayınız. 

	• Sürüş esnasında lastik patlarsa, 
	• Sürüş esnasında lastik patlarsa, 

	• Aracınızı yokuşa park ederken dikkatli olunuz. Park frenini sıkıca devreye sokun ve vites kolunu P (park) konumuna alın. Aracınızın ön tarafı yokuş aşağı bakıyorsa, aracınızın kaymasını önlemek için ön tekerlekleri kaldı...
	• Aracınızı yokuşa park ederken dikkatli olunuz. Park frenini sıkıca devreye sokun ve vites kolunu P (park) konumuna alın. Aracınızın ön tarafı yokuş aşağı bakıyorsa, aracınızın kaymasını önlemek için ön tekerlekleri kaldı...

	• Bazı koşullar altında, el freni çekili konumdayken donabilir. Bu, daha çok arka frenlerin etrafında kar veya buz birikmesi olduğunda veya frenler ıslandığında olur. El freninin donması gibi bir risk varsa, vites kolunu P (Park) konumu...
	• Bazı koşullar altında, el freni çekili konumdayken donabilir. Bu, daha çok arka frenlerin etrafında kar veya buz birikmesi olduğunda veya frenler ıslandığında olur. El freninin donması gibi bir risk varsa, vites kolunu P (Park) konumu...

	• Aracınızı gaz pedalına basarak yokuşta tutmayınız. Bu, şanzımanın aşırı ısınmasına neden olabilir. Daima fren pedalını veya park frenini kullanınız.
	• Aracınızı gaz pedalına basarak yokuşta tutmayınız. Bu, şanzımanın aşırı ısınmasına neden olabilir. Daima fren pedalını veya park frenini kullanınız.






	Ön çarpışma engelleme yardımı (FCA)(Ön görüş kamerası) (eğer varsa)
	Ön çarpışma engelleme yardımı (FCA)(Ön görüş kamerası) (eğer varsa)
	ÖN ÇARPIŞMA ENGELEME YARDIMI (FCA) (MEVCUT İSE)
	Ön çarpışma engelleme yardımı Sistemi sürücüyü bir çarpışma kaçınılmaz olduğunda uyarmak ve gerekirse acil durum frenini uygulamak için kamera tanımlama ve radar sinyalleri vasıtasıyla öndeki aracı veya bir yayayı algılayıp ...
	Ön çarpışma engelleme yardımını kullanırken aşağıdaki önlemleri alınız:
	Ön çarpışma engelleme yardımını kullanırken aşağıdaki önlemleri alınız:
	Ön çarpışma engelleme yardımını kullanırken aşağıdaki önlemleri alınız:
	• Bu sistem sadece bir yardımcı sistemdir, sürücünün yine de her durumda çok dikkatli olması gerekir. Aracın arkasındaki nesneler ve bu nesnelerin araca olan uzaklığı belli sınırlar dahilinde tespit edilebilir. Tüm zamanlarda yol ko...
	• Bu sistem sadece bir yardımcı sistemdir, sürücünün yine de her durumda çok dikkatli olması gerekir. Aracın arkasındaki nesneler ve bu nesnelerin araca olan uzaklığı belli sınırlar dahilinde tespit edilebilir. Tüm zamanlarda yol ko...
	• Bu sistem sadece bir yardımcı sistemdir, sürücünün yine de her durumda çok dikkatli olması gerekir. Aracın arkasındaki nesneler ve bu nesnelerin araca olan uzaklığı belli sınırlar dahilinde tespit edilebilir. Tüm zamanlarda yol ko...

	• Belirtilen hız limitlerine ve yol koşullarına göre sürün.
	• Belirtilen hız limitlerine ve yol koşullarına göre sürün.

	• Beklenmedik ve ani durumların yaşanmasını engellemek için her zaman dikkatli bir şekilde sürünüz. FCA aracı her zaman tamamen durdurmayabilir ve sadece kaçınılmaz olan bir çarpışmayı hafifletmeye yardımcı olması amaçlanmıştır
	• Beklenmedik ve ani durumların yaşanmasını engellemek için her zaman dikkatli bir şekilde sürünüz. FCA aracı her zaman tamamen durdurmayabilir ve sadece kaçınılmaz olan bir çarpışmayı hafifletmeye yardımcı olması amaçlanmıştır





	Sistem ayarları ve etkinleştirme
	Sistem ayarları ve etkinleştirme
	Sistem ayarları ve etkinleştirme
	ÖN ÇARPIŞMA ENGELEME YARDIMI (FCA) (kamera tipi):ayarlar ve etkinleştirme

	Sistem Ayarları
	Sistem Ayarları
	Sistem Ayarları
	Sürücü, FCA’yı etkinleştirmek için, kontağı ON konumuna getirerek veya LCD Ekrandan ya da bilgi eğlence sisteminden (mevcutsa) şunları seçerek aktive edebilir:
	“Kullanıcı Ayarları → Sürücü Yardımı → İleri Güvenlik"
	• Eğer “Yardımı Aktifleştir” seçeneğini seçerseniz, FCA sistemi aktive olur. Çarpışma risk seviyelerine göre FCA uyarı mesajları ve uyarı alarmları üretir. Ayrıca, çarpışma riski seviyelerine göre frenleri kontrol eder.
	• Eğer “Yardımı Aktifleştir” seçeneğini seçerseniz, FCA sistemi aktive olur. Çarpışma risk seviyelerine göre FCA uyarı mesajları ve uyarı alarmları üretir. Ayrıca, çarpışma riski seviyelerine göre frenleri kontrol eder.
	• Eğer “Yardımı Aktifleştir” seçeneğini seçerseniz, FCA sistemi aktive olur. Çarpışma risk seviyelerine göre FCA uyarı mesajları ve uyarı alarmları üretir. Ayrıca, çarpışma riski seviyelerine göre frenleri kontrol eder.

	• Eğer “Sade Uyar”ı seçerseniz, FCA sistemi aktive olur ve çarpışma riski seviyelerine göre uyarı alarmları üretir. Fren pedalını doğrudan siz kontrol etmelisiniz çünkü FCA sistemi freni kontrol etmez.
	• Eğer “Sade Uyar”ı seçerseniz, FCA sistemi aktive olur ve çarpışma riski seviyelerine göre uyarı alarmları üretir. Fren pedalını doğrudan siz kontrol etmelisiniz çünkü FCA sistemi freni kontrol etmez.

	• Eğer “Off”u seçerseniz FCA sistemi devre dışı kalır.
	• Eğer “Off”u seçerseniz FCA sistemi devre dışı kalır.


	<GRAPHIC>FCA sistemini iptal ettiğinizde LCD ekranda bir uyarı ışığı yanar. Sürücü FCA ON/OFF durumunu LCD ekrandan takip edebilir. Ayrıca, ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü) kapatıldığında da uyarı ışığı yanar. FCA aktif (ON) ike
	<GRAPHIC>

	devam ederse, sistemi profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 
	Sürücü, LCD ekranındaki ilk uyarı etkinleştirme süresini ayarlayabilir.
	“Kullanıcı Ayarları → Sürücü Yardımı → Uyarı Zamanı → Normal/Geç” seçeneklerine gidin.
	İlk Ön Çarpışma Uyarısı seçeneklerinde aşağıdakiler bulunmaktadır:
	• Normal:
	• Normal:
	• Normal:
	Bu durum seçildiğinde, ilk Ön Çarpma Uyarı sistemi normal süresinde devreye girer. Bu ayar, ilk uyarı verilmeden önce öndeki araç ile olan aradaki mesafenin nominal olmasını sağlar.

	• Sonraki:
	• Sonraki:
	Bu durum seçildiğinde, ilk Ön Çarpma Uyarı sistemi normalden sonra devreye girer. Bu ayar, ilk uyarı verilmeden önce öndeki araç ile olan mesafeyi düşürür.
	“Geç”seçeneğini trafik yokken ve araç hızınız düşükken seçin.
	Öndeki araç bir hız patlamasına neden oluyorsa, geç seçeneği seçilmiş olsa bile sürücü uyarı sisteminin erken olduğunu fark edebilir.



	Etkinleştirme gereksinimleri
	Etkinleştirme gereksinimleri
	ÖN ÇARPIŞMA ENGELEME YARDIMI (FCA) (kamera tipi):Etkinleştirme gereksinimleriLCD ekrandan ya da bilgi eğlence sisteminden, İleri Güvenlik başlığı altında Aktif Yardım ya da Sadece Uyarı seçildiğinde ve aşağıdaki koşullar yerine getir
	ÖN ÇARPIŞMA ENGELEME YARDIMI (FCA) (kamera tipi):Etkinleştirme gereksinimleri

	• ESCnin etkinleştirilmiş olması.
	• ESCnin etkinleştirilmiş olması.
	• ESCnin etkinleştirilmiş olması.

	• Sürüş hızı 10km/s'nin üzerinde. FCA sadece belirli bir hız arağında aktif olur.
	• Sürüş hızı 10km/s'nin üzerinde. FCA sadece belirli bir hız arağında aktif olur.

	• Sistem önünüzde bulunan ve aracınıza çarpabilecek araç ya da yayayı (mevcutsa) tahlil edebilir. (Ancak FCA ön taraftaki koşullara ve araç sistemlerine göre devreye girmez, yalnızca belli uyarıları algılar)
	• Sistem önünüzde bulunan ve aracınıza çarpabilecek araç ya da yayayı (mevcutsa) tahlil edebilir. (Ancak FCA ön taraftaki koşullara ve araç sistemlerine göre devreye girmez, yalnızca belli uyarıları algılar)

	• Sürüşe ya da araç durumuna göre FCA düzgün çalışmaz ya da sadece uyarı alarmları üretir.
	• Sürüşe ya da araç durumuna göre FCA düzgün çalışmaz ya da sadece uyarı alarmları üretir.

	• Eğer İleri Güvenlik başlığı altında sadece uyarı seçilmişse, FCA çarpa risk seviyelerine göre sadece uyarı alarmları üretir.
	• Eğer İleri Güvenlik başlığı altında sadece uyarı seçilmişse, FCA çarpa risk seviyelerine göre sadece uyarı alarmları üretir.


	• Kontak ON konumuna getirildiğinde FCA otomatik olarak etkinleştirilir. Sürücü, LCD ekrandaki sistem ayarını iptal ederek FCAyı devre dışı bırakabilir.
	• Kontak ON konumuna getirildiğinde FCA otomatik olarak etkinleştirilir. Sürücü, LCD ekrandaki sistem ayarını iptal ederek FCAyı devre dışı bırakabilir.
	• Kontak ON konumuna getirildiğinde FCA otomatik olarak etkinleştirilir. Sürücü, LCD ekrandaki sistem ayarını iptal ederek FCAyı devre dışı bırakabilir.
	• Kontak ON konumuna getirildiğinde FCA otomatik olarak etkinleştirilir. Sürücü, LCD ekrandaki sistem ayarını iptal ederek FCAyı devre dışı bırakabilir.

	• ESCnin iptal edilmesi üzerine FCA da otomatik olarak devre dışı kalır. ESC iptal edildiğinde FCA, LCD ekran üzerinden etkinleştirilemez.
	• ESCnin iptal edilmesi üzerine FCA da otomatik olarak devre dışı kalır. ESC iptal edildiğinde FCA, LCD ekran üzerinden etkinleştirilemez.
	FCA uyarı ışığı yanacaktır ama bu, sistemde bir arıza olduğunu göstermez.

	• Güvenliğiniz için, aracı güvenli bir noktada durdurduktan sonra direksiyondaki düğmeler aracılığıyla FCAyı ayarlayın veya iptal edin.
	• Güvenliğiniz için, aracı güvenli bir noktada durdurduktan sonra direksiyondaki düğmeler aracılığıyla FCAyı ayarlayın veya iptal edin.







	FCA uyarı mesajı ve sistem kontrolü
	FCA uyarı mesajı ve sistem kontrolü
	FCA uyarı mesajı ve sistem kontrolü
	ÖN ÇARPIŞMA ENGELEME YARDIMI (FCA) (kamera tipi):uyarı mesajı ve sistem kontrolü

	FCA, aracın ani fren yapması, öndeki araçla güvenli mesafenin kaybolması veya yayaların algılanması gibi durumlarda çarpışma riski seviyelerine göre uyarı mesajları ve uyarı alarmları verir. Ayrıca, çarpışma riski seviyelerine g...
	FCA, aracın ani fren yapması, öndeki araçla güvenli mesafenin kaybolması veya yayaların algılanması gibi durumlarda çarpışma riski seviyelerine göre uyarı mesajları ve uyarı alarmları verir. Ayrıca, çarpışma riski seviyelerine g...
	Çarpışma Uyarısı (1. uyarı)
	Çarpışma Uyarısı (1. uyarı)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	• Uyarı alarmlarıyla birlikte LCD ekranda uyarı mesajı verilir. Ek olarak, aracın hızının düşmesine yardımcı olmak için motor yönetimi sistemi tarafından aracın bazı sistemlerine müdahale edilebilir.
	• Uyarı alarmlarıyla birlikte LCD ekranda uyarı mesajı verilir. Ek olarak, aracın hızının düşmesine yardımcı olmak için motor yönetimi sistemi tarafından aracın bazı sistemlerine müdahale edilebilir.
	• Uyarı alarmlarıyla birlikte LCD ekranda uyarı mesajı verilir. Ek olarak, aracın hızının düşmesine yardımcı olmak için motor yönetimi sistemi tarafından aracın bazı sistemlerine müdahale edilebilir.

	• Araç nispeten yavaşlayabilir.
	• Araç nispeten yavaşlayabilir.

	• Araç hızı ileri bir araçta 10km/ s’den fazlaysa ya da 180km/ s’eşitse ya da azsa çalışacaktır. (Öndeki aracın durumuna ve aracı çevreleyen ortama bağlı olarak, mümkün olan maksimum çalışma hızı azaltılabilir.)
	• Araç hızı ileri bir araçta 10km/ s’den fazlaysa ya da 180km/ s’eşitse ya da azsa çalışacaktır. (Öndeki aracın durumuna ve aracı çevreleyen ortama bağlı olarak, mümkün olan maksimum çalışma hızı azaltılabilir.)

	• Yayalar için araç hızı 10km/s’ten fazla ya da eşit ya da 80km/s’ten azdır. (Öndeki yayanın durumuna ve yayayı çevreleyen ortama bağlı olarak, mümkün olan maksimum çalışma hızı azaltılabilir.)
	• Yayalar için araç hızı 10km/s’ten fazla ya da eşit ya da 80km/s’ten azdır. (Öndeki yayanın durumuna ve yayayı çevreleyen ortama bağlı olarak, mümkün olan maksimum çalışma hızı azaltılabilir.)
	- Eğer “Sadece Uyar”ı seçtiyseniz, FCA sistemi aktifleşir ve çarpma risk seviyelerine göre sadece uyarı alarmları üretir. Doğrudan freni kontrol etmelisiniz çünkü FCA sistemi freni kontrol etmez.
	- Eğer “Sadece Uyar”ı seçtiyseniz, FCA sistemi aktifleşir ve çarpma risk seviyelerine göre sadece uyarı alarmları üretir. Doğrudan freni kontrol etmelisiniz çünkü FCA sistemi freni kontrol etmez.
	- Eğer “Sadece Uyar”ı seçtiyseniz, FCA sistemi aktifleşir ve çarpma risk seviyelerine göre sadece uyarı alarmları üretir. Doğrudan freni kontrol etmelisiniz çünkü FCA sistemi freni kontrol etmez.





	Acil durum freni (2. uyarı)
	Acil durum freni (2. uyarı)
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	• Uyarı alarmlarıyla birlikte LCD ekranda uyarı mesajı verilir. Ek olarak, aracın hızının düşmesine yardımcı olmak için motor yönetimi sistemi tarafından aracın bazı sistemlerine müdahale edilebilir.
	• Uyarı alarmlarıyla birlikte LCD ekranda uyarı mesajı verilir. Ek olarak, aracın hızının düşmesine yardımcı olmak için motor yönetimi sistemi tarafından aracın bazı sistemlerine müdahale edilebilir.
	• Uyarı alarmlarıyla birlikte LCD ekranda uyarı mesajı verilir. Ek olarak, aracın hızının düşmesine yardımcı olmak için motor yönetimi sistemi tarafından aracın bazı sistemlerine müdahale edilebilir.

	• Araç nispeten yavaşlayabilir.
	• Araç nispeten yavaşlayabilir.

	• Araç hızı ileri bir araçta 10km/ s’den fazlaysa ya da 180km/ s’eşitse ya da azsa çalışacaktır. (Öndeki aracın durumuna ve aracı çevreleyen ortama bağlı olarak, mümkün olan maksimum çalışma hızı azaltılabilir.)
	• Araç hızı ileri bir araçta 10km/ s’den fazlaysa ya da 180km/ s’eşitse ya da azsa çalışacaktır. (Öndeki aracın durumuna ve aracı çevreleyen ortama bağlı olarak, mümkün olan maksimum çalışma hızı azaltılabilir.)

	• Yayalar için araç hızı 10km/s’ten fazla ya da eşit ya da 80km/s’ten azdır. (Öndeki yayanın durumuna ve yayayı çevreleyen ortama bağlı olarak, mümkün olan maksimum çalışma hızı azaltılabilir.)
	• Yayalar için araç hızı 10km/s’ten fazla ya da eşit ya da 80km/s’ten azdır. (Öndeki yayanın durumuna ve yayayı çevreleyen ortama bağlı olarak, mümkün olan maksimum çalışma hızı azaltılabilir.)
	- Eğer “Sadece Uyar”ı seçtiyseniz, FCA sistemi aktifleşir ve çarpma risk seviyelerine göre sadece uyarı alarmları üretir. Doğrudan freni kontrol etmelisiniz çünkü FCA sistemi freni kontrol etmez.
	- Eğer “Sadece Uyar”ı seçtiyseniz, FCA sistemi aktifleşir ve çarpma risk seviyelerine göre sadece uyarı alarmları üretir. Doğrudan freni kontrol etmelisiniz çünkü FCA sistemi freni kontrol etmez.
	- Eğer “Sadece Uyar”ı seçtiyseniz, FCA sistemi aktifleşir ve çarpma risk seviyelerine göre sadece uyarı alarmları üretir. Doğrudan freni kontrol etmelisiniz çünkü FCA sistemi freni kontrol etmez.








	Frenlerin çalışması
	Frenlerin çalışması
	Frenlerin çalışması
	ÖN ÇARPIŞMA ENGELEME YARDIMI (FCA) (kamera tipi):Frenlerin çalışması

	• Fren sistemi acil bir durumda, sürücünün fren pedalına basmasına göre yardım etmek için hazır duruma geçer.
	• Fren sistemi acil bir durumda, sürücünün fren pedalına basmasına göre yardım etmek için hazır duruma geçer.
	• Fren sistemi acil bir durumda, sürücünün fren pedalına basmasına göre yardım etmek için hazır duruma geçer.
	• Fren sistemi acil bir durumda, sürücünün fren pedalına basmasına göre yardım etmek için hazır duruma geçer.

	• Sürücü frene bastığında, optimum fren performansı için FCA ilave fren gücü sağlar.
	• Sürücü frene bastığında, optimum fren performansı için FCA ilave fren gücü sağlar.

	• Sürücü gaz pedalına sert biçimde bastığında veya direksiyonu ani olarak çevirdiğinde fren kontrolü otomatik olarak devre dışı kalır.
	• Sürücü gaz pedalına sert biçimde bastığında veya direksiyonu ani olarak çevirdiğinde fren kontrolü otomatik olarak devre dışı kalır.

	• Risk faktörleri ortadan kalktığında fren kontrolü otomatik olarak iptal edilir.
	• Risk faktörleri ortadan kalktığında fren kontrolü otomatik olarak iptal edilir.


	• • FCA sistemi tarafından herhangi bir uyarı mesajı veya uyarı alarmı olmasa dahi sürücü aracı kullanırken her zaman dikkatli olmalıdır.
	• • FCA sistemi tarafından herhangi bir uyarı mesajı veya uyarı alarmı olmasa dahi sürücü aracı kullanırken her zaman dikkatli olmalıdır.
	• • FCA sistemi tarafından herhangi bir uyarı mesajı veya uyarı alarmı olmasa dahi sürücü aracı kullanırken her zaman dikkatli olmalıdır.
	• • FCA sistemi tarafından herhangi bir uyarı mesajı veya uyarı alarmı olmasa dahi sürücü aracı kullanırken her zaman dikkatli olmalıdır.
	• 


	• Emniyet kemeri uyarı sesi gibi başka bir uyarı sesi daha önceden oluşturulmuşsa Ön Çarpışma Engelleme Yardımı (FCA) sistem uyarısı duyulmayabilir.
	• Emniyet kemeri uyarı sesi gibi başka bir uyarı sesi daha önceden oluşturulmuşsa Ön Çarpışma Engelleme Yardımı (FCA) sistem uyarısı duyulmayabilir.

	• Fren kontrolü etkinleştirildikten sonra, sürücü derhal fren pedalına basmalı ve çevreyi kontrol etmelidir. Sistem tarafından gerçekleştirilen fren aktivasyonu yaklaşık olarak 2 saniye sürer.
	• Fren kontrolü etkinleştirildikten sonra, sürücü derhal fren pedalına basmalı ve çevreyi kontrol etmelidir. Sistem tarafından gerçekleştirilen fren aktivasyonu yaklaşık olarak 2 saniye sürer.



	Frenleme kontrolü aracı tamamen durduramaz veya tüm çarpışmaların önüne geçemez. Sürücü, güvenli biçimde sürüş yapmak ve aracı kontrol etmekten sorumludur.
	Frenleme kontrolü aracı tamamen durduramaz veya tüm çarpışmaların önüne geçemez. Sürücü, güvenli biçimde sürüş yapmak ve aracı kontrol etmekten sorumludur.

	FCA sistemi, öndeki araçla, yayayla veya bisikletçiyle olan mesafe, öndeki araç hızı ve sürücünün araç kullanımı gibi belli değişkenlere bağlı olarak çalışır. Kötü hava ve yol koşulları gibi belirli durumlarda FCA sisteminin...
	FCA sistemi, öndeki araçla, yayayla veya bisikletçiyle olan mesafe, öndeki araç hızı ve sürücünün araç kullanımı gibi belli değişkenlere bağlı olarak çalışır. Kötü hava ve yol koşulları gibi belirli durumlarda FCA sisteminin...
	Sistemi aktive etmek için asla kasıtlı olarak tehlikeli bir şekilde sürmeyin.




	FCA ön kamera sensörü
	FCA ön kamera sensörü
	FCA ön kamera sensörü
	Ön çarpışma engelleme yardımı (FCA) (kamera tipi):ön kamera sensörü

	FCA sisteminin düzgün çalışması için, sensörün daima temiz olduğundan emin olun ve toz, kar ve birikintilerden uzak tutun.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
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	<GRAPHIC>


	Lens üzerindeki toz, kar, veya yabancı maddeler sensörün algılama performansını olumsuz olarak etkileyebilir.
	Uyarı mesajı ve uyarı ışığı
	Uyarı mesajı ve uyarı ışığı
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	Kameranın toz, kar veya yabancı maddelerle engellenmesi durumunda, FCA geçici olarak çalışmayabilir. Bu 
	durumda, sürücü uyarmak için bir uyarı mesajı verilir.
	Bu, FCA’da bir arıza olduğu anlamına gelmez. FCA’yı tekrar çalıştırmak için, yabancı maddeleri temizleyin.
	Motor çalıştırıldıktan sonra hiçbir maddenin tespit edilemediği alanlarda (açık alanlar gibi) FCA düzgün çalışmayabilir. Ayrıca LCD ekranda bir uyarı mesajı görüntülenmese de, FCA düzgün çalışmayabilir.
	FCA sistemi sürüş durumuna, yoldaki trafiğe, hava durumuna, yol durumuna v.b göre hiçbir uyarı mesajı olmadan çalışmayabilir.
	FCA sistemi sürüş durumuna, yoldaki trafiğe, hava durumuna, yol durumuna v.b göre hiçbir uyarı mesajı olmadan çalışmayabilir.

	• Aksi takdirde sensörün algılama performansı olumsuz etkilenebilir.
	• Aksi takdirde sensörün algılama performansı olumsuz etkilenebilir.
	• Aksi takdirde sensörün algılama performansı olumsuz etkilenebilir.
	• Aksi takdirde sensörün algılama performansı olumsuz etkilenebilir.

	• Sensörü daima toz ve yabancı maddelerden temiz ve uzak tutunuz.
	• Sensörü daima toz ve yabancı maddelerden temiz ve uzak tutunuz.

	• Sensöre gereksiz güç uygulamaktan kaçının. Sensör hizalandığı noktadan zorla oynatılırsa, FCA sistemi düzgün çalışmayabilir. Bu durumda, uyarı mesajı görüntülenmeyebilir. Bu durumda, aracı profesyonel bir serviste kontrol e...
	• Sensöre gereksiz güç uygulamaktan kaçının. Sensör hizalandığı noktadan zorla oynatılırsa, FCA sistemi düzgün çalışmayabilir. Bu durumda, uyarı mesajı görüntülenmeyebilir. Bu durumda, aracı profesyonel bir serviste kontrol e...

	• Hasar gören parçayı değiştirirken veya tamir ederken sadece orijinal parçalar kullanınız.
	• Hasar gören parçayı değiştirirken veya tamir ederken sadece orijinal parçalar kullanınız.

	• Camı koyulaştırmayın, kameranın takılı olduğu iç aynanın etrafına çıkartmalar, aksesuarlar yerleştirmeyin.
	• Camı koyulaştırmayın, kameranın takılı olduğu iç aynanın etrafına çıkartmalar, aksesuarlar yerleştirmeyin.

	• Ön kamera kurulum noktasının ıslanmadığından emin olun.
	• Ön kamera kurulum noktasının ıslanmadığından emin olun.

	• Kamera bileşenlerini çıkarmayın veya darbeye maruz bırakmayın.
	• Kamera bileşenlerini çıkarmayın veya darbeye maruz bırakmayın.

	• Çarpma tamponu (ön panel) üzerine ışığı yansıtan nesneler (beyaz kağıt, ya da ayna vb.) koymayın.
	• Çarpma tamponu (ön panel) üzerine ışığı yansıtan nesneler (beyaz kağıt, ya da ayna vb.) koymayın.
	Güneş ışığı yansımasından ötürü sistem gereksiz yere etkinleşebilir.

	• Aşırı yüksek ses, sistem uyarı alarmının sesinin karıştırılmasına neden olabilir.
	• Aşırı yüksek ses, sistem uyarı alarmının sesinin karıştırılmasına neden olabilir.

	• Kamera sensörüyle alakalı daha fazla tedbir için, “Şerit Koruma Yardımı Sistemi (LKA) (eğer varsa) 6-136 bakınız.
	• Kamera sensörüyle alakalı daha fazla tedbir için, “Şerit Koruma Yardımı Sistemi (LKA) (eğer varsa) 6-136 bakınız.







	Sistem arızası
	Sistem arızası
	Sistem arızası
	Ön çarpışma engelleme yardımı (FCA) (kamera tipi):arıza
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	• FCA düzgün çalışmadığında, FCA uyarı lambası ( ) yanacak ve uyarı mesajı birkaç saniyeliğine görüntülenecektir. Mesaj kaybolduktan sonra ana uyarı lambası ( ) yanacaktır. Bu durumda, aracı profesyonel bir serviste kontrol ett...
	• FCA düzgün çalışmadığında, FCA uyarı lambası ( ) yanacak ve uyarı mesajı birkaç saniyeliğine görüntülenecektir. Mesaj kaybolduktan sonra ana uyarı lambası ( ) yanacaktır. Bu durumda, aracı profesyonel bir serviste kontrol ett...
	• FCA düzgün çalışmadığında, FCA uyarı lambası ( ) yanacak ve uyarı mesajı birkaç saniyeliğine görüntülenecektir. Mesaj kaybolduktan sonra ana uyarı lambası ( ) yanacaktır. Bu durumda, aracı profesyonel bir serviste kontrol ett...

	• FCA uyarı mesajı, ESC uyarı ışığıyla birlikte verilebilir.
	• FCA uyarı mesajı, ESC uyarı ışığıyla birlikte verilebilir.


	• FCA, sürücüye yardımcı olması için tasarlanmış bir yardımcı sistemdir. Aracı sürekli kontrol etme sorumluluğu sürücüdedir. Aracı, yalnızca FCA sistemine güvenerek kullanmayın. Her zaman güvenli bir fren mesafesi koruyun ve g...
	• FCA, sürücüye yardımcı olması için tasarlanmış bir yardımcı sistemdir. Aracı sürekli kontrol etme sorumluluğu sürücüdedir. Aracı, yalnızca FCA sistemine güvenerek kullanmayın. Her zaman güvenli bir fren mesafesi koruyun ve g...
	• FCA, sürücüye yardımcı olması için tasarlanmış bir yardımcı sistemdir. Aracı sürekli kontrol etme sorumluluğu sürücüdedir. Aracı, yalnızca FCA sistemine güvenerek kullanmayın. Her zaman güvenli bir fren mesafesi koruyun ve g...
	• FCA, sürücüye yardımcı olması için tasarlanmış bir yardımcı sistemdir. Aracı sürekli kontrol etme sorumluluğu sürücüdedir. Aracı, yalnızca FCA sistemine güvenerek kullanmayın. Her zaman güvenli bir fren mesafesi koruyun ve g...

	• Bazı durumlarda ve bazı sürüş koşullarında, FCA sistemi olması kazara çalışabilir.
	• Bazı durumlarda ve bazı sürüş koşullarında, FCA sistemi olması kazara çalışabilir.
	Aynı zamanda bazı durumlarda, ön kamera algılama sistemi öndeki aracı algılayamayabilir. FCA sistemi, devreye giremeyebilir ve uyarı mesajı görüntülenemeyebilir.

	• FCA bazen gereksiz olarak uyarı mesajı ve uyarı alarmı verebilir. Ayrıca, algılama kısıtlaması sebebiyle, FCA hiçbir uyarı mesajı veya alarmı vermeyebilir.
	• FCA bazen gereksiz olarak uyarı mesajı ve uyarı alarmı verebilir. Ayrıca, algılama kısıtlaması sebebiyle, FCA hiçbir uyarı mesajı veya alarmı vermeyebilir.

	• FCAda bir arıza olduğunda, bir çarpışma riski algılandığında, diğer fren sistemleri normal olarak çalışmaya devam etse bile, fren kontrolü devreye girmez.
	• FCAda bir arıza olduğunda, bir çarpışma riski algılandığında, diğer fren sistemleri normal olarak çalışmaya devam etse bile, fren kontrolü devreye girmez.

	• FCA ileriye doğru sürerken 
	• FCA ileriye doğru sürerken 
	yalnızca öndeki araç için


	• • FCA, kavşaktan yatay biçimde geçen veya yatay biçimde park etmiş araçları algılamaz.
	• • FCA, kavşaktan yatay biçimde geçen veya yatay biçimde park etmiş araçları algılamaz.
	• 


	• Eğer öndeki araç aniden durursa, fren sistemi üzerinde daha az kontrol sahibi olabilirsiniz. Bu nedenle, daima önünüzdeki araçla aranızda güvenli bir takip mesafesi bırakın.
	• Eğer öndeki araç aniden durursa, fren sistemi üzerinde daha az kontrol sahibi olabilirsiniz. Bu nedenle, daima önünüzdeki araçla aranızda güvenli bir takip mesafesi bırakın.

	• Frenleme esnasında FCA sistemi devreye girebilir ve araç aniden durabilir. Araçtaki eşyalar yolcuların
	• Frenleme esnasında FCA sistemi devreye girebilir ve araç aniden durabilir. Araçtaki eşyalar yolcuların
	üzerlerine düşebilir. Bu yüzden, araçtaki yük miktarına her zaman önem verin.

	• FCA sistemi, sürücünün çarpışmadan kaçınmak için fren pedalına basması durumunda devreye girmeyebilir.
	• FCA sistemi, sürücünün çarpışmadan kaçınmak için fren pedalına basması durumunda devreye girmeyebilir.

	• FCA sistemi araç geri vitesteyken çalışmaz. Bu durumlarda her zaman güvenli bir fren mesafesi korumalı ve güvenli mesafeyi korumak için gerektiğinde frene basarak hızınızı düşürmelisiniz.
	• FCA sistemi araç geri vitesteyken çalışmaz. Bu durumlarda her zaman güvenli bir fren mesafesi korumalı ve güvenli mesafeyi korumak için gerektiğinde frene basarak hızınızı düşürmelisiniz.

	• FCA fren kontrol sistemi veya diğer fonksiyonlarda bir sorun olsa bile normal fren fonksiyonu normal şekilde çalışacaktır. Böyle bir durumda, fren kontrolü bir çarpışma riskiyle karşı karşıya kalındığında çalışmayacaktır.
	• FCA fren kontrol sistemi veya diğer fonksiyonlarda bir sorun olsa bile normal fren fonksiyonu normal şekilde çalışacaktır. Böyle bir durumda, fren kontrolü bir çarpışma riskiyle karşı karşıya kalındığında çalışmayacaktır.

	• FCA sistemi sürüş durumuna, yoldaki trafiğe, hava durumuna, yol durumuna v.b göre çalışmayabilir.
	• FCA sistemi sürüş durumuna, yoldaki trafiğe, hava durumuna, yol durumuna v.b göre çalışmayabilir.

	• FCA sistemi tüm araç tiplerinde devreye girmeyebilir.
	• FCA sistemi tüm araç tiplerinde devreye girmeyebilir.






	Sistem kısıtlamaları
	Sistem kısıtlamaları
	Sistem kısıtlamaları
	Ön çarpışma engelleme yardımı (FCA) (kamera tipi):kısıtlamalar

	FCA, belli riskli koşullar altında sürücüye katkıda bulunan bir yardımcı sistemdir ve sürüş koşullarından kaynaklanan tüm riskler için sorumluluk almaz.
	FCA, belli riskli koşullar altında sürücüye katkıda bulunan bir yardımcı sistemdir ve sürüş koşullarından kaynaklanan tüm riskler için sorumluluk almaz.
	FCA, kamera sensörü aracılığıyla sürüş koşullarını izler. Dolayısıyla, algılama aralığı dışındaki durumlarda FCA sistemi normal olarak çalışmayabilir. Sürücü aşağıdaki durumlarda çok dikkatli olmalıdır. FCA işleyişi...
	Araçları tanıma
	Araçları tanıma
	Araçları tanıma

	• Kameranın yabancı maddelerle kirlenmesi.
	• Kameranın yabancı maddelerle kirlenmesi.
	• Kameranın yabancı maddelerle kirlenmesi.

	• Şiddetli yağmur veya kar.
	• Şiddetli yağmur veya kar.

	• Elektrik dalgalarında parazit.
	• Elektrik dalgalarında parazit.

	• Öndeki aracın dar bir gövdeye sahip olması. (örn. motosiklet veya bisiklet)
	• Öndeki aracın dar bir gövdeye sahip olması. (örn. motosiklet veya bisiklet)

	• Arka ışık, ışık yansıması veya karanlık sebebiyle sürücünün açık bir görüşe sahip olmaması.
	• Arka ışık, ışık yansıması veya karanlık sebebiyle sürücünün açık bir görüşe sahip olmaması.

	• Kameranın öndeki aracı tamamen görememesi.
	• Kameranın öndeki aracı tamamen görememesi.

	• Öndeki aracın aşırı yüklü bir kamyon veya TIR gibi özel bir araç olması.
	• Öndeki aracın aşırı yüklü bir kamyon veya TIR gibi özel bir araç olması.

	• Tünele giriş/çıkış gibi durumlarda dış parlaklığın önemli ölçüde değişmesi.
	• Tünele giriş/çıkış gibi durumlarda dış parlaklığın önemli ölçüde değişmesi.

	• Sürüşün dengeli olmaması.
	• Sürüşün dengeli olmaması.

	• Kamera sensörünün algılama kapasitesinin kısıtlı ise.
	• Kamera sensörünün algılama kapasitesinin kısıtlı ise.

	• Sürücünün görüş alanı iyi aydınlatılmamışsa (çok karanlık, çok fazla yansıma var veya görüş alanını etkileyen çok fazla arka ışık varsa).
	• Sürücünün görüş alanı iyi aydınlatılmamışsa (çok karanlık, çok fazla yansıma var veya görüş alanını etkileyen çok fazla arka ışık varsa).

	• Öndeki aracın dengesiz sürüş 
	• Öndeki aracın dengesiz sürüş 
	yapması durumunda.

	• Araç metal cisimleri bulunduran inşa alanı, demiryolu, vb. gibi alanların yakınında sürülürse.
	• Araç metal cisimleri bulunduran inşa alanı, demiryolu, vb. gibi alanların yakınında sürülürse.

	• Aracın yönünde arkadan ışık yansıyorsa (öndeki araçtan gelen ön ışık dahil)
	• Aracın yönünde arkadan ışık yansıyorsa (öndeki araçtan gelen ön ışık dahil)

	• Ön camdaki nem tam olarak kalkmamış veya donmamış. 
	• Ön camdaki nem tam olarak kalkmamış veya donmamış. 

	• Hava sisli ise.
	• Hava sisli ise.

	• Öndeki aracın stop lambalarının yanmaması, stop lambası bulunmaması, asimetrik stop lambalarına sahip olması veya stop lambalarının görüş açısı içinde olmaması.
	• Öndeki aracın stop lambalarının yanmaması, stop lambası bulunmaması, asimetrik stop lambalarına sahip olması veya stop lambalarının görüş açısı içinde olmaması.

	• Aracın asfaltsız veya bozuk yollarda, veya ani yol seviyesi değişiklikleri olan yollarda kullanılması durumunda.
	• Aracın asfaltsız veya bozuk yollarda, veya ani yol seviyesi değişiklikleri olan yollarda kullanılması durumunda.

	• Aracın zemin seviyesinin altında veya bir binanın içinde kullanılması durumunda.
	• Aracın zemin seviyesinin altında veya bir binanın içinde kullanılması durumunda.

	• Kasisten geçerken sensör tanımlamasında ani bir değişiklik olması durumunda. 
	• Kasisten geçerken sensör tanımlamasında ani bir değişiklik olması durumunda. 

	• Araç ciddi bir şekilde sallanııyorsa,
	• Araç ciddi bir şekilde sallanııyorsa,

	• Öndeki araçtan sonra dairesel kavşağın etrafından sürüldüğünde,
	• Öndeki araçtan sonra dairesel kavşağın etrafından sürüldüğünde,

	• Kamera merceğinin önü, ön cam renklendirme, film, su iti kaplama, cam hasarı ve yabancı madde (etiket, böcek) ile kirlenmişse
	• Kamera merceğinin önü, ön cam renklendirme, film, su iti kaplama, cam hasarı ve yabancı madde (etiket, böcek) ile kirlenmişse

	• Kamera ya da kamera lensi hasarlıysa
	• Kamera ya da kamera lensi hasarlıysa

	• Aracın farları gece olunca veya tünel bölümünde kullanılmıyorsa veya ışık zayıfsa,
	• Aracın farları gece olunca veya tünel bölümünde kullanılmıyorsa veya ışık zayıfsa,

	• Eğer sokak lambası veya aracın diğer tarafından gelen ışık yansıyorsa veya güneş ışığı yol yüzeyindeki su ile yansıyorsa
	• Eğer sokak lambası veya aracın diğer tarafından gelen ışık yansıyorsa veya güneş ışığı yol yüzeyindeki su ile yansıyorsa

	• Arka farlar aracın hareketi yönünde yansıtılıyorsa (aracın ön farları da dahil)
	• Arka farlar aracın hareketi yönünde yansıtılıyorsa (aracın ön farları da dahil)

	• Yol işareti, yoldaki gölge, tünel girişi, turnike, kısmi kaldırım
	• Yol işareti, yoldaki gölge, tünel girişi, turnike, kısmi kaldırım

	• Ön camın yüzeyin nem varsa 
	• Ön camın yüzeyin nem varsa 
	veya ön cam donarsa,


	• Sisli havalarda sürüş
	• Sisli havalarda sürüş

	• Nesneler kameranın algılama mesafesi dışında olduğunda.
	• Nesneler kameranın algılama mesafesi dışında olduğunda.

	• Yaya, kamera tanımlama sistemi tarafından tamamen görülmüyorsa, mesela yere eğilmişse veya dimdik yürümüyorsa.
	• Yaya, kamera tanımlama sistemi tarafından tamamen görülmüyorsa, mesela yere eğilmişse veya dimdik yürümüyorsa.

	• Yaya çok hızlı haraket ediyorsa veya kamera algılama alanında birdenbire beliriyorsa.
	• Yaya çok hızlı haraket ediyorsa veya kamera algılama alanında birdenbire beliriyorsa.

	• Yaya kameranın tanımlama sistemi tarafından arka plana karışarak tespit edilmesini zorlaştıracak tipte kıyafetler giyiyorsa.
	• Yaya kameranın tanımlama sistemi tarafından arka plana karışarak tespit edilmesini zorlaştıracak tipte kıyafetler giyiyorsa.

	• Dış aydınlatmalar çok parlaksa (Çok parlak güneş ışığı veya güneş yansıması varken sürüş yapılırsa) veya çok karanlıksa (geceleyin aydınlatmaların olmadığı kırsal kesimlerde sürüş yapılırsa).
	• Dış aydınlatmalar çok parlaksa (Çok parlak güneş ışığı veya güneş yansıması varken sürüş yapılırsa) veya çok karanlıksa (geceleyin aydınlatmaların olmadığı kırsal kesimlerde sürüş yapılırsa).

	• Yayaları algılamak ve çevredeki diğer nesnelerden ayırt etmek zorsa, mesela bir grup yaya veya büyük bir kalabalık olması gibi.
	• Yayaları algılamak ve çevredeki diğer nesnelerden ayırt etmek zorsa, mesela bir grup yaya veya büyük bir kalabalık olması gibi.

	• Bir insanın vücut yapısına benzer bir madde varsa.
	• Bir insanın vücut yapısına benzer bir madde varsa.

	• Yaya çok küçük.
	• Yaya çok küçük.

	• Yayanın hareket kabiliyeti kısıtlı.
	• Yayanın hareket kabiliyeti kısıtlı.

	• Yaya birdenbire aracın önünde durduğunda.
	• Yaya birdenbire aracın önünde durduğunda.


	- Virajlı yolda sürüş
	- Virajlı yolda sürüş
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	FCA sisteminin performansı virajlı yollarda sürüş yapılırken kısıtlanabilir.
	Virajlı yollarda öndeki aracın bulunduğu şerit tanımlanmaz 
	ve

	Aynı zamanda bazı durumlarda, kamera algılama sistemi virajlı yolda seyreden aracı algılayamayabilir. 
	Bu durumlarda her zaman güvenli bir fren mesafesi korumalı ve güvenli mesafeyi korumak için gerektiğinde frene basarak hızınızı düşürmelisiniz.
	FCA sistemi virajlı yolda sürüş yaparken yan şeritteki aracı algılayabilir.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Bu durumda, sistem sürücüyü gerek olmadığı halde uyarabilir ve frenleme yapabilir.
	Sürüş esnasında daima yol ve sürüş koşullarına dikkat ediniz. 
	Ayrıca, gerektiğinde gaz pedalına basarak, sistemin gerekmediği halde aracınızı yavaşlatmasının önüne geçiniz.
	Yol şartlarının FCA sisteminin güvenli bir şekilde çalışmasına izin verdiğinden emin olunuz.

	Eğimli yolda sürüş
	Eğimli yolda sürüş
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Yokuş yukarı veya aşağı doğru sürüşte FCA’nın performansı düşer, aynı şeritte bulunan öndeki aracı tanımaz. 
	FCA bir yokuştan geçerken aniden öndeki aracı tanıdığında, keskin bir yavaşlama tecrübe edebilirsiniz. 
	 Eğimli bir yolda aşağı veya yukarı doğru giderken daima yolu takip ediniz ve gerektiğinde frene basarak güvenli mesafeyi koruyabilmek için sürüş hızınızı düşürünüz.

	Şerit değiştirme
	Şerit değiştirme
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Bir araç önünüzde şerit değiştirdiğinde, FCA sistemi aracı hemen tespit edemeyebilir (özellikle araç ansızın şerit değiştirirse). Bu durumlarda her zaman güvenli bir fren mesafesi korumalı ve güvenli mesafeyi korumak için gerekti...
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Dur-kalk tipi sürüş yaptığınız bir trafikte iseniz, ve önünüzde durmuş olan bir araç şeritin dışına çıkarak önünüze geçerse, FCA sistemi önünüzde beliren bu yeni aracı hemen tespit edemeyebilir. Bu durumlarda her zaman güve...

	Araçları tanıma
	Araçları tanıma
	Araçları tanıma

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Önünüzdeki aracın arka kasasından dışarı taşan büyük bir yükü varsa, veya önünüzdeki aracın yerden yüksekliği sizin aracınızdan fazla ise, sürüş yaparken daha fazla dikkat etmeniz gerekir. FCA sistemi aracın arkasından dış...
	• Ön Çarpışma Engelleme Yardımını aracınız çekilirken kullanmayınız. 
	• Ön Çarpışma Engelleme Yardımını aracınız çekilirken kullanmayınız. 
	• Ön Çarpışma Engelleme Yardımını aracınız çekilirken kullanmayınız. 
	• Ön Çarpışma Engelleme Yardımını aracınız çekilirken kullanmayınız. 

	• Önünüzdeki aracın arka kasasından dışarı taşan büyük bir yükü varsa, veya önünüzdeki aracın yerden yüksekliği sizin aracınızdan fazla ise, sürüş yaparken daha fazla dikkat etmeniz gerekir.
	• Önünüzdeki aracın arka kasasından dışarı taşan büyük bir yükü varsa, veya önünüzdeki aracın yerden yüksekliği sizin aracınızdan fazla ise, sürüş yaparken daha fazla dikkat etmeniz gerekir.

	• Bir araç veya yaya ile aynı şekle veya özelliğe sahip bir nesne tespit edildiğinde Ön Çarpışma Engelleme Yardımı çalışabilir.
	• Bir araç veya yaya ile aynı şekle veya özelliğe sahip bir nesne tespit edildiğinde Ön Çarpışma Engelleme Yardımı çalışabilir.

	• FCA sistemi, öndeki aracı algılamak ve gözlemlemek ve kamera tanımlama sistemiyle algılamak üzere tasarlanmıştır. Yayaları, bisikletlileri, motosikletleri, veya bavullar, alışveriş arabaları, veya bebek arabaları gibi küçük, te...
	• FCA sistemi, öndeki aracı algılamak ve gözlemlemek ve kamera tanımlama sistemiyle algılamak üzere tasarlanmıştır. Yayaları, bisikletlileri, motosikletleri, veya bavullar, alışveriş arabaları, veya bebek arabaları gibi küçük, te...

	• FCA sistemin çalışmasını asla denemeyiniz. Bu, ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.
	• FCA sistemin çalışmasını asla denemeyiniz. Bu, ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.

	• Ön tampon, ön cam, kamera veya radar değiştirilmiş veya onarılmışsa, aracınızı yetkili bir Kia bayisi/ servis ortağı tarafından kontrol ettirmenizi öneririz. 
	• Ön tampon, ön cam, kamera veya radar değiştirilmiş veya onarılmışsa, aracınızı yetkili bir Kia bayisi/ servis ortağı tarafından kontrol ettirmenizi öneririz. 



	Bazı durumlarda, FCA sistemi elektromanyetik parazitlenmeye maruz kalırsa çalışmayabilir.
	Bazı durumlarda, FCA sistemi elektromanyetik parazitlenmeye maruz kalırsa çalışmayabilir.







	ÖN ÇARPIŞMA ENGELEME YARDIMI (FCA) (Sensör Füzyon) (eğer varsa)
	ÖN ÇARPIŞMA ENGELEME YARDIMI (FCA) (Sensör Füzyon) (eğer varsa)
	ÖN ÇARPIŞMA ENGELEME YARDIMI (FCA) (Sensör Füzyon) (eğer varsa)
	Ön çarpışma engelleme yardımı (FCA) (kamera+radar tipi)
	Ön Çarpışma Engelle Yardımı (FCA) sistemi sürücüyü bir çarpışma kaçınılmaz olduğunda uyarmak ve gerekirse acil durum frenini uygulamak için kamera tanımlama ve radar sinyalleri vasıtasıyla öndeki aracı veya bir yayayı algılay...
	Ön çarpışma engelleme yardımını (FCA) kullanırken aşağıdaki önlemleri alınız:
	Ön çarpışma engelleme yardımını (FCA) kullanırken aşağıdaki önlemleri alınız:
	Ön çarpışma engelleme yardımını (FCA) kullanırken aşağıdaki önlemleri alınız:
	• Bu sistem sadece bir yardımcı sistemdir, sürücünün yine de her durumda çok dikkatli olması gerekir. Aracın arkasındaki nesneler ve bu nesnelerin araca olan uzaklığı belli sınırlar dahilinde tespit edilebilir. Tüm zamanlarda yol ko...
	• Bu sistem sadece bir yardımcı sistemdir, sürücünün yine de her durumda çok dikkatli olması gerekir. Aracın arkasındaki nesneler ve bu nesnelerin araca olan uzaklığı belli sınırlar dahilinde tespit edilebilir. Tüm zamanlarda yol ko...
	• Bu sistem sadece bir yardımcı sistemdir, sürücünün yine de her durumda çok dikkatli olması gerekir. Aracın arkasındaki nesneler ve bu nesnelerin araca olan uzaklığı belli sınırlar dahilinde tespit edilebilir. Tüm zamanlarda yol ko...

	• Yol koşullarına göre veya dönüş esnasında ASLA aşırı hız yapmayınız. 
	• Yol koşullarına göre veya dönüş esnasında ASLA aşırı hız yapmayınız. 

	• Beklenmedik ve ani durumların yaşanmasını engellemek için her zaman dikkatli bir şekilde sürünüz. FCA aracı, yayayı ya da bisikletliyi her zaman tamamen durdurmayabilir ve sadece kaçınılmaz olan bir çarpışmayı hafifletmeye yard...
	• Beklenmedik ve ani durumların yaşanmasını engellemek için her zaman dikkatli bir şekilde sürünüz. FCA aracı, yayayı ya da bisikletliyi her zaman tamamen durdurmayabilir ve sadece kaçınılmaz olan bir çarpışmayı hafifletmeye yard...





	Sistem ayarları ve etkinleştirme
	Sistem ayarları ve etkinleştirme
	Sistem ayarları ve etkinleştirme
	Ön çarpışma engelleme yardımı (FCA) (kamera+radar tipi):çalışma

	Sistem Ayarları
	Sistem Ayarları
	Sistem Ayarları
	Sürücü, FCA’yı etkinleştirmek için, kontağı ON konumuna getirerek veya LCD Ekrandan ya da bilgi eğlence sisteminden (mevcutsa) şunları seçerek aktive edebilir:
	“Kullanıcı Ayarları → Sürücü Yardımı → İleri Güvenlik"
	• Eğer “Yardımı Aktifleştir” seçeneğini seçerseniz, FCA sistemi aktive olur. Çarpışma risk seviyelerine göre FCA uyarı mesajları ve uyarı alarmları üretir. Ayrıca, çarpışma riski seviyelerine göre frenleri kontrol eder.
	• Eğer “Yardımı Aktifleştir” seçeneğini seçerseniz, FCA sistemi aktive olur. Çarpışma risk seviyelerine göre FCA uyarı mesajları ve uyarı alarmları üretir. Ayrıca, çarpışma riski seviyelerine göre frenleri kontrol eder.
	• Eğer “Yardımı Aktifleştir” seçeneğini seçerseniz, FCA sistemi aktive olur. Çarpışma risk seviyelerine göre FCA uyarı mesajları ve uyarı alarmları üretir. Ayrıca, çarpışma riski seviyelerine göre frenleri kontrol eder.

	• Eğer “Sadece Uyar”ı seçerseniz, FCA sistemi aktive olur ve çarpışma riski seviyelerine göre uyarı alarmları üretir. Fren pedalını doğrudan siz kontrol etmelisiniz çünkü FCA sistemi freni kontrol etmez.
	• Eğer “Sadece Uyar”ı seçerseniz, FCA sistemi aktive olur ve çarpışma riski seviyelerine göre uyarı alarmları üretir. Fren pedalını doğrudan siz kontrol etmelisiniz çünkü FCA sistemi freni kontrol etmez.

	• Eğer “Off”u seçerseniz FCA sistemi devre dışı kalır.
	• Eğer “Off”u seçerseniz FCA sistemi devre dışı kalır.


	<GRAPHIC>FCA sistemini iptal ettiğinizde LCD ekranda bir uyarı ışığı yanar. Sürücü FCA ON/OFF durumunu LCD ekrandan takip edebilir. Ayrıca, ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü) kapatıldığında da uyarı ışığı yanar. FCA aktif (ON) ike
	<GRAPHIC>

	Sürücü, LCD ekranındaki ilk uyarı etkinleştirme süresini ayarlayabilir.
	“Kullanıcı Ayarları → Sürücü Yardımı → Uyarı Zamanı → Normal/Geç” seçeneklerine gidin.
	İlk Ön Çarpışma Uyarısı seçeneklerinde aşağıdakiler bulunmaktadır:
	• Normal:
	• Normal:
	• Normal:
	Bu durum seçildiğinde, ilk Ön Çarpma Uyarı sistemi normal süresinde devreye girer. Bu ayar, ilk uyarı verilmeden önce öndeki araç ile olan aradaki mesafenin nominal olmasını sağlar.

	• Sonraki:
	• Sonraki:
	Bu durum seçildiğinde, ilk Ön Çarpma Uyarı sistemi normalden sonra devreye girer. Bu ayar, ilk uyarı verilmeden önce öndeki araç ile olan mesafeyi düşürür.
	“Geç”seçeneğini trafik yokken ve araç hızınız düşükken seçin.
	Öndeki araç bir hız patlamasına neden oluyorsa, geç seçeneği seçilmiş olsa bile sürücü uyarı sisteminin erken olduğunu fark edebilir.



	Etkinleştirme gereksinimleri
	Etkinleştirme gereksinimleri
	Ön çarpışma engelleme yardımı (FCA) (kamera+radar tipi):Etkinleştirme gereksinimleriLCD ekrandan ya da bilgi eğlence sisteminden, İleri Güvenlik başlığı altında Aktif Yardım ya da Sadece Uyarı seçildiğinde ve aşağıdaki koşullar ye
	Ön çarpışma engelleme yardımı (FCA) (kamera+radar tipi):Etkinleştirme gereksinimleri

	• ESCnin etkinleştirilmiş olması.
	• ESCnin etkinleştirilmiş olması.
	• ESCnin etkinleştirilmiş olması.

	• Sürüş hızı 10km/s'nin üzerinde. (FCA sadece belirli bir hız arağında aktif olur.)
	• Sürüş hızı 10km/s'nin üzerinde. (FCA sadece belirli bir hız arağında aktif olur.)

	• Ön tarafta bir araç veya yayanın algılanması. (FCA sadece belirli bir hız arağında aktif olur.)
	• Ön tarafta bir araç veya yayanın algılanması. (FCA sadece belirli bir hız arağında aktif olur.)
	• Ön tarafta bir araç veya yayanın algılanması.


	• Sürüşe ya da araç durumuna geçer FCA düzgün çalışmaz ya da sadece uyarı alarmları üretir.
	• Sürüşe ya da araç durumuna geçer FCA düzgün çalışmaz ya da sadece uyarı alarmları üretir.

	• Eğer İleri Güvenlik başlığı altında sadece uyarı seçilmişse, FCA çarpa risk seviyelerine göre sadece uyarı alarmları üretir. Ön görüş kamerasının önyüklemesini yaptıktan sonra, (ilk motor açık, kamera rest, etc.) FCA si...
	• Eğer İleri Güvenlik başlığı altında sadece uyarı seçilmişse, FCA çarpa risk seviyelerine göre sadece uyarı alarmları üretir. Ön görüş kamerasının önyüklemesini yaptıktan sonra, (ilk motor açık, kamera rest, etc.) FCA si...


	• Kontak ON konumuna getirildiğinde FCA otomatik olarak etkinleştirilir. Sürücü, LCD ekrandaki sistem ayarını iptal ederek FCAyı devre dışı bırakabilir.
	• Kontak ON konumuna getirildiğinde FCA otomatik olarak etkinleştirilir. Sürücü, LCD ekrandaki sistem ayarını iptal ederek FCAyı devre dışı bırakabilir.
	• Kontak ON konumuna getirildiğinde FCA otomatik olarak etkinleştirilir. Sürücü, LCD ekrandaki sistem ayarını iptal ederek FCAyı devre dışı bırakabilir.
	• Kontak ON konumuna getirildiğinde FCA otomatik olarak etkinleştirilir. Sürücü, LCD ekrandaki sistem ayarını iptal ederek FCAyı devre dışı bırakabilir.

	• ESCnin iptal edilmesi üzerine FCA da otomatik olarak devre dışı kalır. ESC iptal edildiğinde FCA, LCD ekran üzerinden etkinleştirilemez.
	• ESCnin iptal edilmesi üzerine FCA da otomatik olarak devre dışı kalır. ESC iptal edildiğinde FCA, LCD ekran üzerinden etkinleştirilemez.
	FCA uyarı ışığı yanacaktır ama bu, sistemde bir arıza olduğunu göstermez.

	• Güvenliğiniz için, aracı güvenli bir noktada durdurduktan sonra direksiyondaki düğmeler aracılığıyla FCAyı ayarlayın veya iptal edin.
	• Güvenliğiniz için, aracı güvenli bir noktada durdurduktan sonra direksiyondaki düğmeler aracılığıyla FCAyı ayarlayın veya iptal edin.







	FCA uyarı mesajı ve sistem kontrolü
	FCA uyarı mesajı ve sistem kontrolü
	FCA uyarı mesajı ve sistem kontrolü
	Ön çarpışma engelleme yardımı (FCA) (kamera+radar tipi):uyarı mesajı ve sistem kontrolü

	FCA, aracın ani fren yapması, öndeki araçla güvenli mesafenin kaybolması veya yayaların algılanması (mevcutsa) gibi durumlarda çarpışma riski seviyelerine göre uyarı mesajları ve uyarı alarmları verir. Ayrıca, çarpışma riski sevi...
	Çarpışma Uyarısı (1. uyarı)
	Çarpışma Uyarısı (1. uyarı)
	Çarpışma Uyarısı (1. uyarı)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	• Uyarı alarmlarıyla birlikte LCD ekranda uyarı mesajı verilir.
	• Uyarı alarmlarıyla birlikte LCD ekranda uyarı mesajı verilir.
	• Uyarı alarmlarıyla birlikte LCD ekranda uyarı mesajı verilir.
	Ek olarak, aracın hızının düşmesine yardımcı olmak için motor yönetimi sistemi tarafından aracın bazı sistemlerine müdahale edilebilir.

	• Araç nispeten yavaşlayabilir.
	• Araç nispeten yavaşlayabilir.

	• Araç hızı ileri bir araçta 10km/ s’den fazlaysa ya da 180km/ s’eşitse ya da azsa çalışacaktır. (Öndeki aracın durumuna ve aracı çevreleyen ortama bağlı olarak, mümkün olan maksimum çalışma hızı azaltılabilir.)
	• Araç hızı ileri bir araçta 10km/ s’den fazlaysa ya da 180km/ s’eşitse ya da azsa çalışacaktır. (Öndeki aracın durumuna ve aracı çevreleyen ortama bağlı olarak, mümkün olan maksimum çalışma hızı azaltılabilir.)

	• Yayalar ve bisikletliler için araç hızı 10km/s’ten fazla ya da eşit ya da 65 km/s’ten azdır. (Öndeki yayanın ya da bisikletlinin durumuna ve çevreleyen ortama bağlı olarak, mümkün olan maksimum çalışma hızı azaltılabilir.)
	• Yayalar ve bisikletliler için araç hızı 10km/s’ten fazla ya da eşit ya da 65 km/s’ten azdır. (Öndeki yayanın ya da bisikletlinin durumuna ve çevreleyen ortama bağlı olarak, mümkün olan maksimum çalışma hızı azaltılabilir.)
	- Eğer “Sadece Uyar”ı seçtiyseniz, FCA sistemi aktifleşir ve çarpma risk seviyelerine göre sadece uyarı alarmları üretir. Doğrudan freni kontrol etmelisiniz çünkü FCA sistemi freni kontrol etmez.
	- Eğer “Sadece Uyar”ı seçtiyseniz, FCA sistemi aktifleşir ve çarpma risk seviyelerine göre sadece uyarı alarmları üretir. Doğrudan freni kontrol etmelisiniz çünkü FCA sistemi freni kontrol etmez.
	- Eğer “Sadece Uyar”ı seçtiyseniz, FCA sistemi aktifleşir ve çarpma risk seviyelerine göre sadece uyarı alarmları üretir. Doğrudan freni kontrol etmelisiniz çünkü FCA sistemi freni kontrol etmez.





	Acil durum freni (2. uyarı)
	Acil durum freni (2. uyarı)
	<GRAPHIC>
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	• Uyarı alarmlarıyla birlikte LCD ekranda uyarı mesajı verilir.
	• Uyarı alarmlarıyla birlikte LCD ekranda uyarı mesajı verilir.
	• Uyarı alarmlarıyla birlikte LCD ekranda uyarı mesajı verilir.

	• Fren kontrolü çarpışmadan hemen önce en üst düzeye çıkarılır ve ilerideki bir araca çarptığı zaman etkiyi azaltır.
	• Fren kontrolü çarpışmadan hemen önce en üst düzeye çıkarılır ve ilerideki bir araca çarptığı zaman etkiyi azaltır.


	5 Kapılı, Vagon, Steyşın vagon için
	5 Kapılı, Vagon, Steyşın vagon için
	• Araç hızı ileri bir araçta 10 km/ s’den fazlaysa ya da 70 km/ s’eşitse ya da azsa çalışacaktır. (Öndeki aracın durumuna ve aracı
	• Araç hızı ileri bir araçta 10 km/ s’den fazlaysa ya da 70 km/ s’eşitse ya da azsa çalışacaktır. (Öndeki aracın durumuna ve aracı
	• Araç hızı ileri bir araçta 10 km/ s’den fazlaysa ya da 70 km/ s’eşitse ya da azsa çalışacaktır. (Öndeki aracın durumuna ve aracı
	çevreleyen ortama bağlı olarak, mümkün olan maksimum çalışma hızı azaltılabilir.)

	• Yayalar ve bisikletliler için araç hızı 10km/s’ten fazla ya da eşit ya da 65 km/s’ten azdır. (Öndeki 
	• Yayalar ve bisikletliler için araç hızı 10km/s’ten fazla ya da eşit ya da 65 km/s’ten azdır. (Öndeki 
	yayanın ya da bisikletlinin durumuna ve çevreleyen ortama bağlı olarak, mümkün olan maksimum çalışma hızı azaltılabilir.)



	CUV için
	CUV için
	• Araç hızı ileri bir araçta 10 km/ s’den fazlaysa ya da 80 km/ s’eşitse ya da azsa çalışacaktır. (Öndeki aracın durumuna ve aracı çevreleyen ortama bağlı olarak, mümkün olan maksimum çalışma hızı azaltılabilir.)
	• Araç hızı ileri bir araçta 10 km/ s’den fazlaysa ya da 80 km/ s’eşitse ya da azsa çalışacaktır. (Öndeki aracın durumuna ve aracı çevreleyen ortama bağlı olarak, mümkün olan maksimum çalışma hızı azaltılabilir.)
	• Araç hızı ileri bir araçta 10 km/ s’den fazlaysa ya da 80 km/ s’eşitse ya da azsa çalışacaktır. (Öndeki aracın durumuna ve aracı çevreleyen ortama bağlı olarak, mümkün olan maksimum çalışma hızı azaltılabilir.)

	• Yayalar ve bisikletliler için araç hızı 10km/s’ten fazla ya da eşit ya da 65 km/s’ten azdır. (Öndeki yayanın ya da bisikletlinin durumuna ve çevreleyen ortama bağlı olarak, mümkün olan maksimum çalışma hızı azaltılabilir.)
	• Yayalar ve bisikletliler için araç hızı 10km/s’ten fazla ya da eşit ya da 65 km/s’ten azdır. (Öndeki yayanın ya da bisikletlinin durumuna ve çevreleyen ortama bağlı olarak, mümkün olan maksimum çalışma hızı azaltılabilir.)
	- Eğer “Sadece Uyar”ı seçtiyseniz, FCA sistemi aktifleşir ve çarpma risk seviyelerine göre sadece uyarı alarmları üretir. Doğrudan freni kontrol etmelisiniz çünkü
	- Eğer “Sadece Uyar”ı seçtiyseniz, FCA sistemi aktifleşir ve çarpma risk seviyelerine göre sadece uyarı alarmları üretir. Doğrudan freni kontrol etmelisiniz çünkü
	- Eğer “Sadece Uyar”ı seçtiyseniz, FCA sistemi aktifleşir ve çarpma risk seviyelerine göre sadece uyarı alarmları üretir. Doğrudan freni kontrol etmelisiniz çünkü
	FCA sistemi freni kontrol etmez.









	Frenlerin çalışması
	Frenlerin çalışması
	Frenlerin çalışması
	Ön çarpışma engelleme yardımı (FCA) (kamera+radar tipi):Frenlerin çalışması

	• Fren sistemi acil bir durumda, sürücünün fren pedalına basmasına göre yardım etmek için hazır duruma geçer.
	• Fren sistemi acil bir durumda, sürücünün fren pedalına basmasına göre yardım etmek için hazır duruma geçer.
	• Fren sistemi acil bir durumda, sürücünün fren pedalına basmasına göre yardım etmek için hazır duruma geçer.
	• Fren sistemi acil bir durumda, sürücünün fren pedalına basmasına göre yardım etmek için hazır duruma geçer.

	• Sürücü frene bastığında, optimum fren performansı için FCA ilave fren gücü sağlar.
	• Sürücü frene bastığında, optimum fren performansı için FCA ilave fren gücü sağlar.

	• Sürücü gaz pedalına sert biçimde bastığında veya direksiyonu ani olarak çevirdiğinde fren kontrolü otomatik olarak devre dışı kalır.
	• Sürücü gaz pedalına sert biçimde bastığında veya direksiyonu ani olarak çevirdiğinde fren kontrolü otomatik olarak devre dışı kalır.

	• Risk faktörleri ortadan kalktığında fren kontrolü otomatik olarak iptal edilir.
	• Risk faktörleri ortadan kalktığında fren kontrolü otomatik olarak iptal edilir.


	• • FCA sistemi tarafından herhangi bir uyarı mesajı veya uyarı alarmı olmasa dahi sürücü aracı kullanırken her zaman dikkatli olmalıdır.
	• • FCA sistemi tarafından herhangi bir uyarı mesajı veya uyarı alarmı olmasa dahi sürücü aracı kullanırken her zaman dikkatli olmalıdır.
	• • FCA sistemi tarafından herhangi bir uyarı mesajı veya uyarı alarmı olmasa dahi sürücü aracı kullanırken her zaman dikkatli olmalıdır.
	• • FCA sistemi tarafından herhangi bir uyarı mesajı veya uyarı alarmı olmasa dahi sürücü aracı kullanırken her zaman dikkatli olmalıdır.
	• 


	• Emniyet kemeri uyarı sesi gibi başka bir uyarı sesi daha önceden oluşturulmuşsa Ön Çarpışma Engelleme Yardımı sistem uyarısı duyulmayabilir.
	• Emniyet kemeri uyarı sesi gibi başka bir uyarı sesi daha önceden oluşturulmuşsa Ön Çarpışma Engelleme Yardımı sistem uyarısı duyulmayabilir.

	• Fren kontrolü etkinleştirildikten sonra, sürücü derhal fren pedalına basmalı ve çevreyi kontrol etmelidir. Sistem tarafından gerçekleştirilen fren aktivasyonu yaklaşık olarak 2 saniye sürer.
	• Fren kontrolü etkinleştirildikten sonra, sürücü derhal fren pedalına basmalı ve çevreyi kontrol etmelidir. Sistem tarafından gerçekleştirilen fren aktivasyonu yaklaşık olarak 2 saniye sürer.



	Frenleme kontrolü aracı tamamen durduramaz veya tüm çarpışmaların önüne geçemez. Sürücü, güvenli biçimde sürüş yapmak ve aracı kontrol etmekten sorumludur.
	Frenleme kontrolü aracı tamamen durduramaz veya tüm çarpışmaların önüne geçemez. Sürücü, güvenli biçimde sürüş yapmak ve aracı kontrol etmekten sorumludur.

	FCA, öndeki araçla veya yayayla olan mesafe, öndeki araç hızı ve sürücünün araç kullanımı gibi belli değişkenlere bağlı olarak çalışır. Kötü hava ve yol koşulları gibi belirli durumlarda FCA sisteminin çalışması etkileneb...
	FCA, öndeki araçla veya yayayla olan mesafe, öndeki araç hızı ve sürücünün araç kullanımı gibi belli değişkenlere bağlı olarak çalışır. Kötü hava ve yol koşulları gibi belirli durumlarda FCA sisteminin çalışması etkileneb...
	Sistemi aktive etmek için asla kasıtlı olarak tehlikeli bir şekilde sürmeyin.
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	Öndeki araçla olan mesafeyi algılayan sensör (ön radar)
	Ön çarpışma engelleme yardımı (FCA) (kamera+radar tipi):Öndeki araçla olan mesafeyi algılayan sensör (ön radar)
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	FCA sisteminin düzgün çalışması için, sensörün ve sensör kapağının daima temiz olduğundan emin olun ve toz, kar ve birikintilerden uzak tutun.
	Lens üzerindeki toz, kar, veya yabancı maddeler sensörün algılama performansını olumsuz olarak etkileyebilir.
	Uyarı mesajı ve uyarı ışığı
	Uyarı mesajı ve uyarı ışığı
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	Sensör kapağının toz, kar veya yabancı maddelerle engellenmesi durumunda, FCA geçici olarak çalışmayabilir. Bu durumda, sürücü uyarmak için bir uyarı mesajı verilir.
	Bu, FCA’da bir arıza olduğu anlamına gelmez. FCA’yı tekrar çalıştırmak için, yabancı maddeleri temizleyin.
	Motor çalıştırıldıktan sonra hiçbir maddenin tespit edilemediği alanlarda (açık alanlar gibi) FCA düzgün çalışmayabilir.
	FCA sistemi, öndeki araçla, yayayla veya bisikletçiyle olan mesafe, öndeki araç hızı ve sürücünün araç kullanımı gibi belli değişkenlere bağlı olarak çalışır. Kötü hava ve yol koşulları gibi belirli durumlarda FCA sisteminin...
	Sistemi aktive etmek için asla kasıtlı olarak tehlikeli bir şekilde sürmeyin.
	FCA sistemi sürüş durumuna, yoldaki trafiğe, hava durumuna, yol durumuna v.b göre hiçbir uyarı mesajı olmadan çalışmayabilir.
	FCA sistemi sürüş durumuna, yoldaki trafiğe, hava durumuna, yol durumuna v.b göre hiçbir uyarı mesajı olmadan çalışmayabilir.

	• Sensör alanında araç plakası kalıbı veya çıkartma gibi aksesuarlar kullanmayın. Ayrıca, gerekmedikçe tamponu değiştirmeyin. Aksi takdirde algılama performansı olumsuz etkilenebilir.
	• Sensör alanında araç plakası kalıbı veya çıkartma gibi aksesuarlar kullanmayın. Ayrıca, gerekmedikçe tamponu değiştirmeyin. Aksi takdirde algılama performansı olumsuz etkilenebilir.
	• Sensör alanında araç plakası kalıbı veya çıkartma gibi aksesuarlar kullanmayın. Ayrıca, gerekmedikçe tamponu değiştirmeyin. Aksi takdirde algılama performansı olumsuz etkilenebilir.
	• Sensör alanında araç plakası kalıbı veya çıkartma gibi aksesuarlar kullanmayın. Ayrıca, gerekmedikçe tamponu değiştirmeyin. Aksi takdirde algılama performansı olumsuz etkilenebilir.

	• Sensör/tampon alanını her zaman temiz tutun.
	• Sensör/tampon alanını her zaman temiz tutun.

	• Aracı yıkamak için yalnızca yumuşak bir bez kullanın. Ayrıca tampon üzerindeki sensöre basınçlı su püskürtmeyin.
	• Aracı yıkamak için yalnızca yumuşak bir bez kullanın. Ayrıca tampon üzerindeki sensöre basınçlı su püskürtmeyin.

	• Ön sensör alanına gereksiz güç uygulamaktan kaçının. Harici bir güç sebebiyle sensörün doğru pozisyon dışına çıkması durumunda, sistem doğru biçimde çalışmayabilir. Bu durumda, aracı profesyonel bir serviste kontrol ettir...
	• Ön sensör alanına gereksiz güç uygulamaktan kaçının. Harici bir güç sebebiyle sensörün doğru pozisyon dışına çıkması durumunda, sistem doğru biçimde çalışmayabilir. Bu durumda, aracı profesyonel bir serviste kontrol ettir...

	• Yalnızca orijinal Kia sensör kapağı kullanın. Gerekmedikçe, sensör kapağının üzerini hiçbir boya ile boyamayın.
	• Yalnızca orijinal Kia sensör kapağı kullanın. Gerekmedikçe, sensör kapağının üzerini hiçbir boya ile boyamayın.

	• Camı koyulaştırmayın, kameranın takılı olduğu iç aynanın etrafına çıkartmalar, aksesuarlar yerleştirmeyin.
	• Camı koyulaştırmayın, kameranın takılı olduğu iç aynanın etrafına çıkartmalar, aksesuarlar yerleştirmeyin.

	• Ön kamera kurulum noktasının ıslanmadığından emin olun.
	• Ön kamera kurulum noktasının ıslanmadığından emin olun.

	• Sensör/kamera bileşenlerini çıkarmayın veya darbeye maruz bırakmayın.
	• Sensör/kamera bileşenlerini çıkarmayın veya darbeye maruz bırakmayın.

	• Çarpma tamponu (ön panel) üzerine ışığı yansıtan nesneler (beyaz kağıt, ya da ayna vb.) koymayın.
	• Çarpma tamponu (ön panel) üzerine ışığı yansıtan nesneler (beyaz kağıt, ya da ayna vb.) koymayın.
	Güneş ışığı yansımasından ötürü sistem gereksiz yere etkinleşebilir.

	• Aşırı yüksek ses, sistem uyarı alarmının sesinin karıştırılmasına neden olabilir.
	• Aşırı yüksek ses, sistem uyarı alarmının sesinin karıştırılmasına neden olabilir.

	• Kamera sensörüyle alakalı daha fazla tedbir için, “Şerit Koruma Yardımı Sistemi (eğer varsa)” sayfa 6-136 bakınız.
	• Kamera sensörüyle alakalı daha fazla tedbir için, “Şerit Koruma Yardımı Sistemi (eğer varsa)” sayfa 6-136 bakınız.







	Sistem arızası
	Sistem arızası
	Sistem arızası
	Ön çarpışma engelleme yardımı (FCA) (kamera+radar tipi):arıza

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	• FCA düzgün çalışmadığında, FCA uyarı lambası ( ) yanacak ve uyarı mesajı birkaç saniyeliğine görüntülenecektir. Mesaj kaybolduktan sonra ana uyarı lambası
	• FCA düzgün çalışmadığında, FCA uyarı lambası ( ) yanacak ve uyarı mesajı birkaç saniyeliğine görüntülenecektir. Mesaj kaybolduktan sonra ana uyarı lambası
	• FCA düzgün çalışmadığında, FCA uyarı lambası ( ) yanacak ve uyarı mesajı birkaç saniyeliğine görüntülenecektir. Mesaj kaybolduktan sonra ana uyarı lambası
	( ) yanacaktır yanar. Bu durumda, aracı profesyonel bir serviste kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 

	• FCA uyarı mesajı, ESC uyarı ışığıyla birlikte verilebilir.
	• FCA uyarı mesajı, ESC uyarı ışığıyla birlikte verilebilir.


	• FCA, sürücüye yardımcı olması için tasarlanmış bir yardımcı sistemdir. Aracı sürekli kontrol etme sorumluluğu sürücüdedir. Aracı, yalnızca FCA sistemine güvenerek kullanmayın. Her zaman güvenli bir fren mesafesi koruyun ve g...
	• FCA, sürücüye yardımcı olması için tasarlanmış bir yardımcı sistemdir. Aracı sürekli kontrol etme sorumluluğu sürücüdedir. Aracı, yalnızca FCA sistemine güvenerek kullanmayın. Her zaman güvenli bir fren mesafesi koruyun ve g...
	• FCA, sürücüye yardımcı olması için tasarlanmış bir yardımcı sistemdir. Aracı sürekli kontrol etme sorumluluğu sürücüdedir. Aracı, yalnızca FCA sistemine güvenerek kullanmayın. Her zaman güvenli bir fren mesafesi koruyun ve g...
	• FCA, sürücüye yardımcı olması için tasarlanmış bir yardımcı sistemdir. Aracı sürekli kontrol etme sorumluluğu sürücüdedir. Aracı, yalnızca FCA sistemine güvenerek kullanmayın. Her zaman güvenli bir fren mesafesi koruyun ve g...

	• Bazı durumlarda ve bazı sürüş koşullarında, FCA sistemi olması kazara çalışabilir. Bu ilk uyarı mesajı, uyarı sesiyle birlikte LCD ekranda gösterilir.
	• Bazı durumlarda ve bazı sürüş koşullarında, FCA sistemi olması kazara çalışabilir. Bu ilk uyarı mesajı, uyarı sesiyle birlikte LCD ekranda gösterilir.
	Aynı zamanda bazı durumlarda, ön radar sensörü ya da kamera algılama sistemi öndeki aracı ya da yayayı (mevcutsa) algılayamayabilir. FCA sistemi, devreye giremeyebilir ve uyarı mesajı görüntülenemeyebilir.

	• FCA bazen gereksiz olarak uyarı mesajı ve uyarı alarmı verebilir. Ayrıca, algılama kısıtlaması sebebiyle, FCA hiçbir uyarı mesajı veya alarmı vermeyebilir.
	• FCA bazen gereksiz olarak uyarı mesajı ve uyarı alarmı verebilir. Ayrıca, algılama kısıtlaması sebebiyle, FCA hiçbir uyarı mesajı veya alarmı vermeyebilir.

	• FCAda bir arıza olduğunda, bir çarpışma riski algılandığında, diğer fren sistemleri normal olarak çalışmaya devam etse bile, fren kontrolü devreye girmez.
	• FCAda bir arıza olduğunda, bir çarpışma riski algılandığında, diğer fren sistemleri normal olarak çalışmaya devam etse bile, fren kontrolü devreye girmez.

	• FCA yalnızca ileri doğru giderken, öndeki araç / yayalar için devreye girer. 
	• FCA yalnızca ileri doğru giderken, öndeki araç / yayalar için devreye girer. 

	• • FCA, kavşaktan yatay biçimde geçen veya yatay biçimde park etmiş araçları algılamaz.
	• • FCA, kavşaktan yatay biçimde geçen veya yatay biçimde park etmiş araçları algılamaz.
	• 


	• Eğer öndeki araç aniden durursa, fren sistemi üzerinde daha az kontrol sahibi olabilirsiniz. Bu nedenle, daima önünüzdeki araçla aranızda güvenli bir takip mesafesi bırakın.
	• Eğer öndeki araç aniden durursa, fren sistemi üzerinde daha az kontrol sahibi olabilirsiniz. Bu nedenle, daima önünüzdeki araçla aranızda güvenli bir takip mesafesi bırakın.

	• Frenleme esnasında FCA sistemi devreye girebilir ve araç aniden durabilir. Araçtaki eşyalar yolcuların üzerlerine düşebilir. Bu yüzden, araçtaki yük miktarına her zaman önem verin.
	• Frenleme esnasında FCA sistemi devreye girebilir ve araç aniden durabilir. Araçtaki eşyalar yolcuların üzerlerine düşebilir. Bu yüzden, araçtaki yük miktarına her zaman önem verin.

	• FCA sistemi, sürücünün çarpışmadan kaçınmak için fren pedalına basması durumunda devreye girmeyebilir.
	• FCA sistemi, sürücünün çarpışmadan kaçınmak için fren pedalına basması durumunda devreye girmeyebilir.

	• FCA sistemi araç geri vitesteyken çalışmaz. Bu durumlarda her zaman güvenli bir fren mesafesi korumalı ve güvenli mesafeyi korumak için gerektiğinde frene basarak hızınızı düşürmelisiniz.
	• FCA sistemi araç geri vitesteyken çalışmaz. Bu durumlarda her zaman güvenli bir fren mesafesi korumalı ve güvenli mesafeyi korumak için gerektiğinde frene basarak hızınızı düşürmelisiniz.

	• FCA fren kontrol sistemi veya diğer fonksiyonlarda bir sorun olsa bile normal fren fonksiyonu normal şekilde çalışacaktır. Böyle bir durumda, fren kontrolü bir çarpışma riskiyle karşı karşıya kalındığında çalışmayacaktır.
	• FCA fren kontrol sistemi veya diğer fonksiyonlarda bir sorun olsa bile normal fren fonksiyonu normal şekilde çalışacaktır. Böyle bir durumda, fren kontrolü bir çarpışma riskiyle karşı karşıya kalındığında çalışmayacaktır.

	• FCA sistemi sürüş durumuna, yoldaki trafiğe, hava durumuna, yol durumuna v.b göre çalışmayabilir.
	• FCA sistemi sürüş durumuna, yoldaki trafiğe, hava durumuna, yol durumuna v.b göre çalışmayabilir.

	• FCA sistemi tüm araç tiplerinde devreye girmeyebilir.
	• FCA sistemi tüm araç tiplerinde devreye girmeyebilir.






	Sistem kısıtlamaları
	Sistem kısıtlamaları
	Sistem kısıtlamaları
	Ön çarpışma engelleme yardımı (FCA) (kamera+radar tipi):kısıtlamalar

	FCA, belli riskli koşullar altında sürücüye katkıda bulunan bir yardımcı sistemdir ve sürüş koşullarından kaynaklanan tüm riskler için sorumluluk almaz.
	FCA, belli riskli koşullar altında sürücüye katkıda bulunan bir yardımcı sistemdir ve sürüş koşullarından kaynaklanan tüm riskler için sorumluluk almaz.
	FCA, radar ve kamera sensörü aracılığıyla sürüş koşullarını izler. Dolayısıyla, algılama aralığı dışındaki durumlarda FCA sistemi normal olarak çalışmayabilir. Sürücü aşağıdaki durumlarda çok dikkatli olmalıdır. FCA i...
	Araçları tanıma
	Araçları tanıma
	Araçları tanıma

	Şu durumlarda sensörler kısıtlanabilir:
	• Radar sensörü veya kamera yabancı maddelerle engellenmiş ise.
	• Radar sensörü veya kamera yabancı maddelerle engellenmiş ise.
	• Radar sensörü veya kamera yabancı maddelerle engellenmiş ise.

	• • Kamera merceği ön cam renklendirme, film, su iti kaplama, cam hasarı ve yabancı madde (etiket, böcek) ile kirlenmişse
	• • Kamera merceği ön cam renklendirme, film, su iti kaplama, cam hasarı ve yabancı madde (etiket, böcek) ile kirlenmişse
	• 

	- Sağanak yağmur ve kar gibi kötü hava koşulları radar sensörünün veya kameranın görüş alanını kapatıyorsa.
	- Sağanak yağmur ve kar gibi kötü hava koşulları radar sensörünün veya kameranın görüş alanını kapatıyorsa.
	- Sağanak yağmur ve kar gibi kötü hava koşulları radar sensörünün veya kameranın görüş alanını kapatıyorsa.

	- Elektromanyetik dalgalarda parazitlenme varsa.
	- Elektromanyetik dalgalarda parazitlenme varsa.



	• Radar sensöründen aşırı biçimde normal olmayan yansıma varsa.
	• Radar sensöründen aşırı biçimde normal olmayan yansıma varsa.

	• Kamera sensörünün algılama kapasitesi kısıtlı ise.
	• Kamera sensörünün algılama kapasitesi kısıtlı ise.

	• Öndeki araç tespit edilemeyecek kadar küçükse (mesela bir motosiklet veya bir bisiklet, vs.)
	• Öndeki araç tespit edilemeyecek kadar küçükse (mesela bir motosiklet veya bir bisiklet, vs.)

	• Öndeki araç kamera algılama sistemi tarafından tespit edilemeyecek kadar büyükse (mesela bir tır römorku, vs.)
	• Öndeki araç kamera algılama sistemi tarafından tespit edilemeyecek kadar büyükse (mesela bir tır römorku, vs.)

	• Kameranın görüş alanı iyi aydınlatılmamışsa (çok karanlık, çok fazla yansıma var veya görüş alanını etkileyen çok fazla arka ışık varsa).
	• Kameranın görüş alanı iyi aydınlatılmamışsa (çok karanlık, çok fazla yansıma var veya görüş alanını etkileyen çok fazla arka ışık varsa).

	• Öndeki aracın arka lambalarının olmaması ya da arka lambalarının yanmaması ya da arka lambalarının standart dışı yerleştirilmiş olması.
	• Öndeki aracın arka lambalarının olmaması ya da arka lambalarının yanmaması ya da arka lambalarının standart dışı yerleştirilmiş olması.

	• Tünele giriş/çıkış gibi durumlarda dış parlaklığın aniden değişmesi durumunda.
	• Tünele giriş/çıkış gibi durumlarda dış parlaklığın aniden değişmesi durumunda.

	• Bir sokak lambasından ışık geldiğinde veya yol üzerindeki bir su birikintisi gibi ıslak bir yüzeye karşıdan gelen aracın ışıkları yansıdığında.
	• Bir sokak lambasından ışık geldiğinde veya yol üzerindeki bir su birikintisi gibi ıslak bir yüzeye karşıdan gelen aracın ışıkları yansıdığında.
	- Öndeki görüş alanının güneş yansıması nedeniyle engellendiğinde.
	- Öndeki görüş alanının güneş yansıması nedeniyle engellendiğinde.
	- Öndeki görüş alanının güneş yansıması nedeniyle engellendiğinde.



	• • Ön camın buğu yapmış olması; yolun net görülmesi engellendiğinde.
	• • Ön camın buğu yapmış olması; yolun net görülmesi engellendiğinde.
	• 


	• Öndeki aracın kararsız sürüş yapması durumunda.
	• Öndeki aracın kararsız sürüş yapması durumunda.

	• Aracın asfaltsız veya bozuk yollarda, veya ani yol seviyesi değişiklikleri olan yollarda kullanılması durumunda.
	• Aracın asfaltsız veya bozuk yollarda, veya ani yol seviyesi değişiklikleri olan yollarda kullanılması durumunda.

	• Araç metal cisimleri bulunduran inşa alanı, demiryolu, vb. gibi alanların yakınında sürülürse.
	• Araç metal cisimleri bulunduran inşa alanı, demiryolu, vb. gibi alanların yakınında sürülürse.

	• Araç bodrum katındaki otopark gibi binaların içinde sürüldüğünde.
	• Araç bodrum katındaki otopark gibi binaların içinde sürüldüğünde.

	• Kameranın öndeki aracı tamamen algılayamadığında. 
	• Kameranın öndeki aracı tamamen algılayamadığında. 

	• Kamera hasarlı olduğunda
	• Kamera hasarlı olduğunda

	• Farların gece açık olmaması veya aracın tünelde geçmesi gibi dış parlaklığın çok düşük olduğu durumlarda.
	• Farların gece açık olmaması veya aracın tünelde geçmesi gibi dış parlaklığın çok düşük olduğu durumlarda.

	• Yoldaki gölgenin yoldaki refuj, ağaçlar vb. üzerinde olması durumunda.
	• Yoldaki gölgenin yoldaki refuj, ağaçlar vb. üzerinde olması durumunda.

	• Araç turnikenin içinden geçiyorsa.
	• Araç turnikenin içinden geçiyorsa.

	• • Ön camın buğu yapmış olması; yolun net görülmesi engellendiğinde.
	• • Ön camın buğu yapmış olması; yolun net görülmesi engellendiğinde.
	• 


	• Öndeki aracın arka parçası normal bir şekilde görünmediğinde. (Araç diğer yöne döndüğünde ya da takla attığında/devrildiğinde.)
	• Öndeki aracın arka parçası normal bir şekilde görünmediğinde. (Araç diğer yöne döndüğünde ya da takla attığında/devrildiğinde.)

	• Elverişsiz yol koşulları sürüş esnasında çok şiddetli sarsıntılar hissedilmesine neden olur. 
	• Elverişsiz yol koşulları sürüş esnasında çok şiddetli sarsıntılar hissedilmesine neden olur. 

	• Bir kasisin üzerinden geçer geçmez sensöz tanımlayıcı aniden değişir.
	• Bir kasisin üzerinden geçer geçmez sensöz tanımlayıcı aniden değişir.

	• Öndeki araç sürüş yönüne dikey olarak hareket ettiğinde.
	• Öndeki araç sürüş yönüne dikey olarak hareket ettiğinde.

	• Öndeki aracın dikey olan durması durumunda.
	• Öndeki aracın dikey olan durması durumunda.

	• Öndeki araç sizin aracınıza doğru ya da arkaya sürdüğünde.
	• Öndeki araç sizin aracınıza doğru ya da arkaya sürdüğünde.

	• Bir döner kavşaktayken ve öndeki araç daire çizerken.
	• Bir döner kavşaktayken ve öndeki araç daire çizerken.


	- Virajlı yolda sürüş
	- Virajlı yolda sürüş
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	FCA sisteminin performansı virajlı yollarda sürüş yapılırken kısıtlanabilir.
	Virajlı yollarda öndeki aracın bulunduğu şerit tanımlanmaz 
	ve

	Aynı zamanda bazı durumlarda, ön radar sensörü ya da ön kamera algılama sistemi virajlı yolda seyrederken öndeki aracı ya da yayayı algılayamayabilir. 
	Bu durumlarda her zaman güvenli bir fren mesafesi korumalı ve güvenli mesafeyi korumak için gerektiğinde frene basarak hızınızı düşürmelisiniz.
	FCA sistemi virajlı yolda sürüş yaparken yan şeritteki aracı algılayabilir.
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	Bu durumda, sistem sürücüyü gerek olmadığı halde uyarabilir ve frenleme yapabilir.
	Sürüş esnasında daima yol ve sürüş koşullarına dikkat ediniz. 
	Ayrıca, gerektiğinde gaz pedalına basarak, sistemin gerekmediği halde aracınızı yavaşlatmasının önüne geçiniz.
	Yol şartlarının FCA sisteminin güvenli bir şekilde çalışmasına izin verdiğinden emin olunuz.

	- Eğimli yolda sürüş
	- Eğimli yolda sürüş
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	Yokuş yukarı veya aşağı doğru sürüşte FCA’nın performansı düşer, aynı şeritte bulunan öndeki aracı tanımaz. 
	FCA bir yokuştan geçerken aniden öndeki aracı tanıdığında, keskin bir yavaşlama tecrübe edebilirsiniz. 
	 Eğimli bir yolda aşağı veya yukarı doğru giderken daima yolu takip ediniz ve gerektiğinde frene basarak güvenli mesafeyi koruyabilmek için sürüş hızınızı düşürünüz.

	Şerit değiştirme
	Şerit değiştirme
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	Bir araç önünüzde şerit değiştirdiğinde, FCA sistemi aracı hemen tespit edemeyebilir (özellikle araç ansızın şerit değiştirirse). Bu durumlarda her zaman güvenli bir fren mesafesi korumalı ve güvenli mesafeyi korumak için gerekti...
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	Dur-kalk tipi sürüş yaptığınız bir trafikte iseniz, ve önünüzde durmuş olan bir araç şeritin dışına çıkarak önünüze geçerse, FCA sistemi önünüzde beliren bu yeni aracı hemen tespit edemeyebilir. Bu durumlarda her zaman güve...

	Araçları tanıma
	Araçları tanıma
	Araçları tanıma

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Önünüzdeki aracın arka kasasından dışarı taşan büyük bir yükü varsa, veya önünüzdeki aracın yerden yüksekliği sizin aracınızdan fazla ise, sürüş yaparken daha fazla dikkat etmeniz gerekir. FCA sistemi aracın arkasından dış...





	Sistemin yaya ve bisikletliyi doğru bir şekilde tanımadığı durumlar
	Sistemin yaya ve bisikletliyi doğru bir şekilde tanımadığı durumlar
	Sistemin yaya ve bisikletliyi doğru bir şekilde tanımadığı durumlar
	Şu durumlarda sensörler kısıtlanabilir:
	Şu durumlarda sensörler kısıtlanabilir:
	• Yaya ya da bisikletli, ön kamera tanımlama sistemi tarafından tamamen görülmüyorsa, mesela yere eğilmişse veya dimdik yürümüyorsa.
	• Yaya ya da bisikletli, ön kamera tanımlama sistemi tarafından tamamen görülmüyorsa, mesela yere eğilmişse veya dimdik yürümüyorsa.
	• Yaya ya da bisikletli, ön kamera tanımlama sistemi tarafından tamamen görülmüyorsa, mesela yere eğilmişse veya dimdik yürümüyorsa.

	• Yaya ya da bisikletli çok hızlı haraket ediyorsa veya ön kamera algılama alanında birdenbire beliriyorsa.
	• Yaya ya da bisikletli çok hızlı haraket ediyorsa veya ön kamera algılama alanında birdenbire beliriyorsa.

	• Yaya ya da bisikletli ön kameranın tanımlama sistemi tarafından arkaplana karışarak tespit edilmesini zorlaştıracak tipte kıyafetler giyiyorsa.
	• Yaya ya da bisikletli ön kameranın tanımlama sistemi tarafından arkaplana karışarak tespit edilmesini zorlaştıracak tipte kıyafetler giyiyorsa.

	• Dış aydınlatmalar çok parlaksa (Çok parlak güneş ışığı veya güneş yansıması varken sürüş yapılırsa) veya çok karanlıksa (geceleyin aydınlatmaların olmadığı kırsal kesimlerde sürüş yapılırsa).
	• Dış aydınlatmalar çok parlaksa (Çok parlak güneş ışığı veya güneş yansıması varken sürüş yapılırsa) veya çok karanlıksa (geceleyin aydınlatmaların olmadığı kırsal kesimlerde sürüş yapılırsa).

	• Yaya ya da bisikletlileri algılamak ve çevredeki diğer nesnelerden ayırt etmek zorsa, mesela bir grup yaya veya büyük bir grup bisikletli olması gibi.
	• Yaya ya da bisikletlileri algılamak ve çevredeki diğer nesnelerden ayırt etmek zorsa, mesela bir grup yaya veya büyük bir grup bisikletli olması gibi.

	• Bir insanın vücut yapısına benzer bir madde varsa.
	• Bir insanın vücut yapısına benzer bir madde varsa.

	• Yayalar ve bisikletlilier küçükse.
	• Yayalar ve bisikletlilier küçükse.

	• Yayanın hareket kabiliyeti kısıtlı.
	• Yayanın hareket kabiliyeti kısıtlı.

	• Sensörün algılama kabiliyeti kısıtlıysa.
	• Sensörün algılama kabiliyeti kısıtlıysa.

	• Radar veya kamara sensörü tanıma marjinal bir durumda olduğunda.
	• Radar veya kamara sensörü tanıma marjinal bir durumda olduğunda.

	• Fazla sayıda yaya ve bisikletli bir araya toplandığında.
	• Fazla sayıda yaya ve bisikletli bir araya toplandığında.

	• Radar sensörü veya ön kamera yabancı maddelerle engellenmiş ise.
	• Radar sensörü veya ön kamera yabancı maddelerle engellenmiş ise.

	• • Kamera merceği ön cam renklendirme, film, su iti kaplama, cam hasarı ve yabancı madde (etiket, böcek) ile kirlenmişse
	• • Kamera merceği ön cam renklendirme, film, su iti kaplama, cam hasarı ve yabancı madde (etiket, böcek) ile kirlenmişse
	• 


	• Farların gece açık olmaması veya aracın tünelde geçmesi gibi dış parlaklığın çok düşük olduğu durumlarda.
	• Farların gece açık olmaması veya aracın tünelde geçmesi gibi dış parlaklığın çok düşük olduğu durumlarda.

	• Sağanak yağmur ve kar gibi kötü hava koşulları radar sensörünün veya ön kameranın görüş alanını kapatıyorsa.
	• Sağanak yağmur ve kar gibi kötü hava koşulları radar sensörünün veya ön kameranın görüş alanını kapatıyorsa.

	• Bir sokak lambasından ışık geldiğinde veya yol üzerindeki bir su birikintisi gibi ıslak bir yüzeye karşıdan gelen aracın ışıkları yansıdığında.
	• Bir sokak lambasından ışık geldiğinde veya yol üzerindeki bir su birikintisi gibi ıslak bir yüzeye karşıdan gelen aracın ışıkları yansıdığında.

	• Öndeki görüş alanının güneş yansıması nedeniyle engellendiğinde.
	• Öndeki görüş alanının güneş yansıması nedeniyle engellendiğinde.

	• • Ön camın buğu yapmış olması; yolun net görülmesi engellendiğinde.
	• • Ön camın buğu yapmış olması; yolun net görülmesi engellendiğinde.
	• 


	• Elverişsiz yol koşulları sürüş esnasında çok şiddetli sarsıntılar hissedilmesine neden olur. 
	• Elverişsiz yol koşulları sürüş esnasında çok şiddetli sarsıntılar hissedilmesine neden olur. 

	• Bir kasisin üzerinden geçer geçmez sensöz tanımlayıcı aniden değişir.
	• Bir kasisin üzerinden geçer geçmez sensöz tanımlayıcı aniden değişir.

	• Döner kavşaktayken.
	• Döner kavşaktayken.

	• Yaya ya da bisikletli birdenbire aracın önünde durduğunda.
	• Yaya ya da bisikletli birdenbire aracın önünde durduğunda.

	• Öndeki bisikletli sürüş yönüne çapraşık olarak hareket ettiğinde.
	• Öndeki bisikletli sürüş yönüne çapraşık olarak hareket ettiğinde.

	• Herhangi bir elektromanyetik müdahale olduğunda.
	• Herhangi bir elektromanyetik müdahale olduğunda.

	• İnşaat alanı, ray veya başka bir metal nesne bisikletlinin yakınında olduğunda.
	• İnşaat alanı, ray veya başka bir metal nesne bisikletlinin yakınında olduğunda.

	• Bisiklet materyali radara iyi bir şekilde yansımamışsa,
	• Bisiklet materyali radara iyi bir şekilde yansımamışsa,


	• Ön Çarpışma Engelleme Yardımını aracınız çekilirken kullanmayınız. 
	• Ön Çarpışma Engelleme Yardımını aracınız çekilirken kullanmayınız. 
	• Ön Çarpışma Engelleme Yardımını aracınız çekilirken kullanmayınız. 
	• Ön Çarpışma Engelleme Yardımını aracınız çekilirken kullanmayınız. 

	• Önünüzdeki aracın arka kasasından dışarı taşan büyük bir yükü varsa, veya önünüzdeki aracın yerden yüksekliği sizin aracınızdan fazla ise, sürüş yaparken daha fazla dikkat etmeniz gerekir.
	• Önünüzdeki aracın arka kasasından dışarı taşan büyük bir yükü varsa, veya önünüzdeki aracın yerden yüksekliği sizin aracınızdan fazla ise, sürüş yaparken daha fazla dikkat etmeniz gerekir.

	• FCA sistemi öndeki aracı algılamak ve gözlemlemek veya yol üzerindeki bir yayayı veya bisikletliyi (mevcutsa) radar sinyalleri ve kamera tanımlama sistemiyle algılamak için tasarlanmıştır. Bisiklet, motosiklet, veya bavullar, alışve...
	• FCA sistemi öndeki aracı algılamak ve gözlemlemek veya yol üzerindeki bir yayayı veya bisikletliyi (mevcutsa) radar sinyalleri ve kamera tanımlama sistemiyle algılamak için tasarlanmıştır. Bisiklet, motosiklet, veya bavullar, alışve...

	• FCA sistemin çalışmasını asla denemeyiniz. Bu, ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.
	• FCA sistemin çalışmasını asla denemeyiniz. Bu, ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.

	• Ön tampon, ön cam,ön kamera veya ön radar değiştirilmiş veya onarılmışsa, aracınızı yetkili bir Kia bayisi/servis ortağı tarafından kontrol ettirmenizi öneririz. 
	• Ön tampon, ön cam,ön kamera veya ön radar değiştirilmiş veya onarılmışsa, aracınızı yetkili bir Kia bayisi/servis ortağı tarafından kontrol ettirmenizi öneririz. 



	Bazı durumlarda, FCA sistemi elektromanyetik parazitlenmeye maruz kalırsa çalışmayabilir.
	Bazı durumlarda, FCA sistemi elektromanyetik parazitlenmeye maruz kalırsa çalışmayabilir.





	Şerit değiştirme yaklaşmakta olan işlevi (eğer varsa) 
	Şerit değiştirme yaklaşmakta olan işlevi (eğer varsa) 
	Yaklaşma olan şerit değiştirme işlevi ön camdan ön görüş kamerasıyla gelmekte olan aracı tespit eder. 
	• Bu işlev sadece destekleyici bir sistemdir. Sürücünün özeni ve dikkatinin yerine geçmek üzere tasarlanmamıştır. Yaklaşmakta olan aracı algılama düzeyi kısıtlıdır. Tüm zamanlarda yol koşullarına dikkat ediniz.
	• Bu işlev sadece destekleyici bir sistemdir. Sürücünün özeni ve dikkatinin yerine geçmek üzere tasarlanmamıştır. Yaklaşmakta olan aracı algılama düzeyi kısıtlıdır. Tüm zamanlarda yol koşullarına dikkat ediniz.
	• Bu işlev sadece destekleyici bir sistemdir. Sürücünün özeni ve dikkatinin yerine geçmek üzere tasarlanmamıştır. Yaklaşmakta olan aracı algılama düzeyi kısıtlıdır. Tüm zamanlarda yol koşullarına dikkat ediniz.
	• Bu işlev sadece destekleyici bir sistemdir. Sürücünün özeni ve dikkatinin yerine geçmek üzere tasarlanmamıştır. Yaklaşmakta olan aracı algılama düzeyi kısıtlıdır. Tüm zamanlarda yol koşullarına dikkat ediniz.

	• Beklenmedik ve ani durumların yaşanmasını engellemek için her zaman dikkatli bir şekilde sürünüz. Bu işlev aracı tamamen yönlendirmez ve bir çarpışmalardan kaçınma sistemi değildir.
	• Beklenmedik ve ani durumların yaşanmasını engellemek için her zaman dikkatli bir şekilde sürünüz. Bu işlev aracı tamamen yönlendirmez ve bir çarpışmalardan kaçınma sistemi değildir.




	İşlev işlemi
	İşlev işlemi
	İşlev işlemi
	Ön çarpışma engelleme yardımı- Şerit değiştirme yaklaşmakta olan işlevi:Normal çalışma

	Sürücü işlevi Kullanıcı Ayarları modundan aktive (devredışı) edebilir:
	Sürücü işlevi Kullanıcı Ayarları modundan aktive (devredışı) edebilir:
	‘Kullanıcı Ayarları → Sürücü Yardımı → İleri Güvenlik’ Daha detaylı bilgi için, “Ön çarpışma engelleme yardımı (FCA) (Ön görüş kamerası) (eğer varsa)” sayfa 6-78 bakınız. 



	Uyarı mesajı ve işlev kontrolü
	Uyarı mesajı ve işlev kontrolü
	Uyarı mesajı ve işlev kontrolü
	Ön çarpışma engelleme yardımı- Şerit değiştirme yaklaşmakta olan işlevi:Uyarı mesajı ve işlev kontrolü
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	• FCA aktifleştikten sonra, araç hızı 60 km/s ve araç yaklaşmakta olan bir araçla merkez çizgisini geçerse, bu uyarı mesajı sesli bir uyarıyla birlikte LCD ekranında görünür.
	• FCA aktifleştikten sonra, araç hızı 60 km/s ve araç yaklaşmakta olan bir araçla merkez çizgisini geçerse, bu uyarı mesajı sesli bir uyarıyla birlikte LCD ekranında görünür.
	• FCA aktifleştikten sonra, araç hızı 60 km/s ve araç yaklaşmakta olan bir araçla merkez çizgisini geçerse, bu uyarı mesajı sesli bir uyarıyla birlikte LCD ekranında görünür.

	• İlaveten, direksiyon yardımı aracı şeridinin içinde tutmak için sağlanmıştır.
	• İlaveten, direksiyon yardımı aracı şeridinin içinde tutmak için sağlanmıştır.


	• Direksiyon kontrolü yaklaşmakta olan araçla gerçekleşek çarpışmayı tamamen engelleyemez. Sürücü, güvenli sürüş için aracın çevresinin ve sürüşün farkında olmalıdır.
	• Direksiyon kontrolü yaklaşmakta olan araçla gerçekleşek çarpışmayı tamamen engelleyemez. Sürücü, güvenli sürüş için aracın çevresinin ve sürüşün farkında olmalıdır.
	• Direksiyon kontrolü yaklaşmakta olan araçla gerçekleşek çarpışmayı tamamen engelleyemez. Sürücü, güvenli sürüş için aracın çevresinin ve sürüşün farkında olmalıdır.
	• Direksiyon kontrolü yaklaşmakta olan araçla gerçekleşek çarpışmayı tamamen engelleyemez. Sürücü, güvenli sürüş için aracın çevresinin ve sürüşün farkında olmalıdır.

	• Bu işlev yaklaşmakta olan aracın mesafesi ve hızı, sürücünün aracının hızı gibi belirli koşullar gözetilerek çalışır.
	• Bu işlev yaklaşmakta olan aracın mesafesi ve hızı, sürücünün aracının hızı gibi belirli koşullar gözetilerek çalışır.
	Yol ve çevre koşullarına bağlı olarak bu fonksyioun çalışması iptal edilebilir veya düzgün bir şekilde çalışmayabilir. Aracı her zaman dikkatli sürün.

	• Sistemi aktive etmek için asla kasıtlı olarak tehlikeli bir şekilde sürmeyin.
	• Sistemi aktive etmek için asla kasıtlı olarak tehlikeli bir şekilde sürmeyin.






	Kısıtlamalar
	Kısıtlamalar
	Kısıtlamalar
	Ön çarpışma engelleme yardımı- Şerit değiştirme yaklaşmakta olan işlevi:Kısıtlamalar

	• “Sistem aşağıdaki durumlarda iptal edilir:” sayfa 6-141 bölümüne bakın.
	• “Sistem aşağıdaki durumlarda iptal edilir:” sayfa 6-141 bölümüne bakın.
	• “Sistem aşağıdaki durumlarda iptal edilir:” sayfa 6-141 bölümüne bakın.
	• “Sistem aşağıdaki durumlarda iptal edilir:” sayfa 6-141 bölümüne bakın.






	Sabit Hız Kontrol sistemi (eğer varsa)
	Sabit Hız Kontrol sistemi (eğer varsa)
	Sabit hız kontrol sistemi
	Sabit hız kontrol sistemi, gaz pedalına basmanıza gerek kalmadan sabit bir hızla ilerlemenizi sağlar.
	Bu sistem yaklaşık 30 km/s'nin üzerindeki hızlar için tasarlanmıştır.
	Bu sistem yaklaşık 30 km/s'nin üzerindeki hızlar için tasarlanmıştır.
	• Sabit hız kontrolü özelliği açık bırakılırsa (kontrol paneli üzerindeki CRUISE (SABİT HIZ) gösterge lambası yanar), bu özellik yanlışlıkla devreye girebilir. Sisteme yanlışlıkla bir hız kaydedilmesini önlemek için, kullanma...
	• Sabit hız kontrolü özelliği açık bırakılırsa (kontrol paneli üzerindeki CRUISE (SABİT HIZ) gösterge lambası yanar), bu özellik yanlışlıkla devreye girebilir. Sisteme yanlışlıkla bir hız kaydedilmesini önlemek için, kullanma...
	• Sabit hız kontrolü özelliği açık bırakılırsa (kontrol paneli üzerindeki CRUISE (SABİT HIZ) gösterge lambası yanar), bu özellik yanlışlıkla devreye girebilir. Sisteme yanlışlıkla bir hız kaydedilmesini önlemek için, kullanma...
	• Sabit hız kontrolü özelliği açık bırakılırsa (kontrol paneli üzerindeki CRUISE (SABİT HIZ) gösterge lambası yanar), bu özellik yanlışlıkla devreye girebilir. Sisteme yanlışlıkla bir hız kaydedilmesini önlemek için, kullanma...

	• Sabit Hız Kontrolü sistemini sadece iyi havalarda, otobanda yolculuk yaparken kullanınız. 
	• Sabit Hız Kontrolü sistemini sadece iyi havalarda, otobanda yolculuk yaparken kullanınız. 

	• Aracınızı sabit bir hızda tutmanın güvenli olmadığı zamanlarda, örneğin yoğun trafikte, kaygan (yağmurlu, karlı, buzlu) veya virajlı yollarda ya da %6lık dik yokuşlarda sürüş yaparken sabit hız kontrolü özelliğini kullanma...
	• Aracınızı sabit bir hızda tutmanın güvenli olmadığı zamanlarda, örneğin yoğun trafikte, kaygan (yağmurlu, karlı, buzlu) veya virajlı yollarda ya da %6lık dik yokuşlarda sürüş yaparken sabit hız kontrolü özelliğini kullanma...

	• Sabit hız kontrolü özelliğini kullanırken daima sürüş koşullarına dikkat ediniz.
	• Sabit hız kontrolü özelliğini kullanırken daima sürüş koşullarına dikkat ediniz.



	Düz vitesli bir araçta sabit hızla sürüş yaparken, debriyaj pedalına basmadan vitesi boşa almayınız çünkü bu, motor devrinin aşırı şekilde artmasına neden olur. Böyle bir durum gerçekleşirse, debriyaj pedalına basınız veya sab...
	Düz vitesli bir araçta sabit hızla sürüş yaparken, debriyaj pedalına basmadan vitesi boşa almayınız çünkü bu, motor devrinin aşırı şekilde artmasına neden olur. Böyle bir durum gerçekleşirse, debriyaj pedalına basınız veya sab...

	Sabit hız kontrol sisteminin normal çalışması esnasında, SET (AYAR) düğmesi aktif konumdaysa veya fren uygulandıktan sonra yeniden aktif konuma getirilirse, sabit hız kontrol sistemi yaklaşık 3 saniye sonra çalışacaktır. Bu gecikme no...
	Sabit hız kontrol sisteminin normal çalışması esnasında, SET (AYAR) düğmesi aktif konumdaysa veya fren uygulandıktan sonra yeniden aktif konuma getirilirse, sabit hız kontrol sistemi yaklaşık 3 saniye sonra çalışacaktır. Bu gecikme no...

	Sabit hız kontrolünü devreye sokmak için, kontağı açtıktan sonra ya da motoru çalıştırdıktan sonra en az bir kez fren pedalına basınız. Bu sabit hız kontrolünün önemli bir unsuru olan fren svicinin uygun durumda olup olmadığın...
	Sabit hız kontrolünü devreye sokmak için, kontağı açtıktan sonra ya da motoru çalıştırdıktan sonra en az bir kez fren pedalına basınız. Bu sabit hız kontrolünün önemli bir unsuru olan fren svicinin uygun durumda olup olmadığın...



	Sabit hız kontrol anahtarı
	Sabit hız kontrol anahtarı
	Sabit hız kontrol anahtarı
	Sabit hız kontrol sistemi:Sabit hız kontrol anahtarı
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	• O: Sabit hız kontrolü fonksiyonunu iptal eder.
	• O: Sabit hız kontrolü fonksiyonunu iptal eder.
	• O: Sabit hız kontrolü fonksiyonunu iptal eder.

	• CRUISE (HIZ SABİTLEME) : Sabit hız kontrolü sistemini açar veya kapatır.
	• CRUISE (HIZ SABİTLEME) : Sabit hız kontrolü sistemini açar veya kapatır.

	• RES+: Sabit hız kontrollünü devam ettirir veya arttırır.
	• RES+: Sabit hız kontrollünü devam ettirir veya arttırır.

	• SET- (Sabitle): Sabit hız kontrolünü sabitler veya düşürür.
	• SET- (Sabitle): Sabit hız kontrolünü sabitler veya düşürür.





	Sabit hız kontrolü hızını ayarlamak
	Sabit hız kontrolü hızını ayarlamak
	Sabit hız kontrolü hızını ayarlamak
	Sabit hız kontrol sistemi:Sabit hız kontrolü hızını ayarlamak
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	<GRAPHIC>



	1. Sistemi çalıştırmak için direksiyon simidi üzerindeki CRUISE düğmesine basınız. Ayarlanan hız görünecektir.
	1. Sistemi çalıştırmak için direksiyon simidi üzerindeki CRUISE düğmesine basınız. Ayarlanan hız görünecektir.
	1. Sistemi çalıştırmak için direksiyon simidi üzerindeki CRUISE düğmesine basınız. Ayarlanan hız görünecektir.

	2. İstediğiniz hız seviyesine gelene kadar gaza basınız. Bu hız seviyesi 30 km/s'nin üzerinde olmalıdır.
	2. İstediğiniz hız seviyesine gelene kadar gaza basınız. Bu hız seviyesi 30 km/s'nin üzerinde olmalıdır.
	Düz Vites
	Düz Vites
	Düz Vites
	Düz vitesli araçlarda sabit hız kontrolünü çalıştırmadan önce en az bir kez fren pedalına basmalısınız.
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	3. Kolu aşağı indiriniz (SET- yönüne), ve istenilen hızda bırakınız. Ayarlanan sabit hız yanacaktır. Aynı zamanda gaz pedalına basmayı da bırakınız. Otomatik olarak istediğiniz hızla ilerlemeye devam edeceksiniz.
	3. Kolu aşağı indiriniz (SET- yönüne), ve istenilen hızda bırakınız. Ayarlanan sabit hız yanacaktır. Aynı zamanda gaz pedalına basmayı da bırakınız. Otomatik olarak istediğiniz hızla ilerlemeye devam edeceksiniz.


	Dik bir yokuşta, araç yokuş aşağı inerken biraz yavaşlayabilir veya hızlanabilir. 
	Dik bir yokuşta, araç yokuş aşağı inerken biraz yavaşlayabilir veya hızlanabilir. 




	Sabit hız kontrolü hızını artırmak için:
	Sabit hız kontrolü hızını artırmak için:
	Sabit hız kontrolü hızını artırmak için:
	Sabit hız kontrol sistemi:Sabit hız kontrolü hızını artırmak
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	Aşağıdaki işlemlerden birini yapınız:

	• Kolu yukarı kaldırınız (YİNELE+) ve tutunuz. Aracınızın sabit hızı 10 km/ sa kadar artacaktır . Aracın hızı arzu ettiğiniz seviyeye geldiğinde kolu bırakınız.
	• Kolu yukarı kaldırınız (YİNELE+) ve tutunuz. Aracınızın sabit hızı 10 km/ sa kadar artacaktır . Aracın hızı arzu ettiğiniz seviyeye geldiğinde kolu bırakınız.
	• Kolu yukarı kaldırınız (YİNELE+) ve tutunuz. Aracınızın sabit hızı 10 km/ sa kadar artacaktır . Aracın hızı arzu ettiğiniz seviyeye geldiğinde kolu bırakınız.

	• Kolu yukarı kaldırınız (RES+ yönüne) ve hemen bırakınız. Kol (to RES+) bu şekilde her kullanılışında sabit hız 1,0 km/s (1.0 mil/sa) oranında artacaktır.
	• Kolu yukarı kaldırınız (RES+ yönüne) ve hemen bırakınız. Kol (to RES+) bu şekilde her kullanılışında sabit hız 1,0 km/s (1.0 mil/sa) oranında artacaktır.





	Sabit hızı azaltmak için:
	Sabit hızı azaltmak için:
	Sabit hızı azaltmak için:
	Sabit hız kontrol sistemi:Seyir hızını azaltmak
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	Aşağıdaki işlemlerden birini yapınız:

	• Kolu aşağı indiriniz (SET- yönüne) ve tutunuz. Aracınızın sabit hızı 10 km/sa (5 mil/sa) kadar azalacaktır . Aracın hızı arzu ettiğiniz seviyeye geldiğinde kolu bırakınız.
	• Kolu aşağı indiriniz (SET- yönüne) ve tutunuz. Aracınızın sabit hızı 10 km/sa (5 mil/sa) kadar azalacaktır . Aracın hızı arzu ettiğiniz seviyeye geldiğinde kolu bırakınız.
	• Kolu aşağı indiriniz (SET- yönüne) ve tutunuz. Aracınızın sabit hızı 10 km/sa (5 mil/sa) kadar azalacaktır . Aracın hızı arzu ettiğiniz seviyeye geldiğinde kolu bırakınız.

	• Kolu aşağı indiriniz (SET- yönüne) ve hemen bırakınız. Kol bu şekilde her kullanılışında sabit hız 1,0 km/ s oranında azalacaktır..
	• Kolu aşağı indiriniz (SET- yönüne) ve hemen bırakınız. Kol bu şekilde her kullanılışında sabit hız 1,0 km/ s oranında azalacaktır..





	Sabit hız kontrol sistemi çalışır durumdayken geçici olarak hızlanma:
	Sabit hız kontrol sistemi çalışır durumdayken geçici olarak hızlanma:
	Sabit hız kontrol sistemi çalışır durumdayken geçici olarak hızlanma:
	Sabit hız kontrol sistemi:Sabit hız kontrol sistemi çalışır durumdayken geçici olarak hızlanma

	Sabit hız kontrol sistemi çalışır durumdayken geçici olarak hızlanmak istiyorsanız, gaz pedalına basınız. Artan hız, sabit hız kontrol sisteminin çalışmasını engellemeyecek veya ayarlanan sabit hızı değiştirmeyecektir.
	• Ayağınızı gaz pedalından çekin.
	• Ayağınızı gaz pedalından çekin.
	Ayarlanan hıza dönmek için:

	• Ayağınızı gaz pedalından çekin.
	• Ayağınızı gaz pedalından çekin.
	• Ayağınızı gaz pedalından çekin.





	Sabit hız kontrolünü iptal etmek için aşağıdakilerden birisini yapınız:
	Sabit hız kontrolünü iptal etmek için aşağıdakilerden birisini yapınız:
	Sabit hız kontrolünü iptal etmek için aşağıdakilerden birisini yapınız:
	Sabit hız kontrol sistemi:Sabit hız kontrolünü iptal etme
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	• Fren pedalına basınız.
	• Fren pedalına basınız.
	• Fren pedalına basınız.

	• Düz vitesli araçlarda debriyaj pedalına basınız.
	• Düz vitesli araçlarda debriyaj pedalına basınız.

	• Direksiyonda bulunan O düğmesine basınız.
	• Direksiyonda bulunan O düğmesine basınız.

	• Aracın hızını hafızaya alınmış hızın 20 km/s altına düşürünüz.
	• Aracın hızını hafızaya alınmış hızın 20 km/s altına düşürünüz.

	• Aracın hızını yaklaşık 30 km/s altına düşürünüz.
	• Aracın hızını yaklaşık 30 km/s altına düşürünüz.


	Bu eylemlerden her biri sabit hız kontrolü fonksiyonunun çalışmasını sonlandıracak (gösterge panelindeki SET (AYARLA) gösterge lambası sönecek) fakat sistemi tamamen devre dışı bırakmayacaktır. Sabit hız kontrolünü yeniden kullanm...
	Bu eylemlerden her biri sabit hız kontrolü fonksiyonunun çalışmasını sonlandıracak (gösterge panelindeki SET (AYARLA) gösterge lambası sönecek) fakat sistemi tamamen devre dışı bırakmayacaktır. Sabit hız kontrolünü yeniden kullanm...




	Yaklaşık 30 km/s'i aşan bir hızla hareket halindeyken, belirlenmiş olan sabit hıza dönmek için:
	Yaklaşık 30 km/s'i aşan bir hızla hareket halindeyken, belirlenmiş olan sabit hıza dönmek için:
	Yaklaşık 30 km/s'i aşan bir hızla hareket halindeyken, belirlenmiş olan sabit hıza dönmek için:
	Sabit hız kontrol sistemi:Yaklaşık 30 km/s’i (20 mph) aşan bir hızla hareket halindeyken, belirlenmiş olan sabit hıza dönmek için:
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	CRUISE düğmesi kullanılmadan sabit hız kontrol hızı devre dışı bırakıldıysa ve sistem hala devrede ise, kolu yukarı kaldırdığınızda (RES + yönüne doğru) sabit hız kontrol sisteminin hız değeri kaldığı yerden devam edecektir.
	Araç hızı 30 km/s'nin altına inmişse, sistem kaydedilmiş olan son hıza dönmeyecektir.



	Sabit hız kontrolünü devreden çıkarmak için aşağıdakilerden birisini yapınız
	Sabit hız kontrolünü devreden çıkarmak için aşağıdakilerden birisini yapınız
	Sabit hız kontrolünü devreden çıkarmak için aşağıdakilerden birisini yapınız
	Sabit hız kontrol sistemi:Sabit hız kontrolünü devreden çıkarmak

	• CRUISE düğmesine basınız (sabit hız kontrolü uyarı ışığı kapanacaktır ).
	• CRUISE düğmesine basınız (sabit hız kontrolü uyarı ışığı kapanacaktır ).
	• CRUISE düğmesine basınız (sabit hız kontrolü uyarı ışığı kapanacaktır ).
	• CRUISE düğmesine basınız (sabit hız kontrolü uyarı ışığı kapanacaktır ).

	• Kontağı kapatınız.
	• Kontağı kapatınız.


	Bu eylemlerin her ikisi de sabit hız kontrolü sistemini devreden çıkarır. Sabit hız kontrolünü yeniden kullanmaya başlamak istiyorsanız, bir önceki sayfada "Sabit hız kontrolü hızını ayarlamak için" başlığı altında verilen talim...
	Bu eylemlerin her ikisi de sabit hız kontrolü sistemini devreden çıkarır. Sabit hız kontrolünü yeniden kullanmaya başlamak istiyorsanız, bir önceki sayfada "Sabit hız kontrolü hızını ayarlamak için" başlığı altında verilen talim...





	Manüel Hız Sınırı Asistanı (MSLA) (eğer varsa)
	Manüel Hız Sınırı Asistanı (MSLA) (eğer varsa)
	Manüel hız sınırı asistanı
	Belirli bir hızın üzerine çıkmak istemediğinizde hız limitini ayarlayabilirsiniz.
	Ayarlanan hız limitinin üzerine çıkmanız halinde, araç hızı belirlenen hız limitine dönünceye kadar uyarı sistemi çalışır (ayarlanan hız limiti yanıp söner ve bir uyarı sesi duyulur).
	Ayarlanan hız limitinin üzerine çıkmanız halinde, araç hızı belirlenen hız limitine dönünceye kadar uyarı sistemi çalışır (ayarlanan hız limiti yanıp söner ve bir uyarı sesi duyulur).
	Manüel Hız Sınır Asistanı devredeyken, sabit hız kontrol sistemi devreye sokulamaz.
	Manüel Hız Sınır Asistanı devredeyken, sabit hız kontrol sistemi devreye sokulamaz.



	Hız limitini ayarlamak
	Hız limitini ayarlamak
	Hız limitini ayarlamak
	Manüel hız sınırı asistanı:Hız limitini ayarlama
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	1. Sistemi çalıştırmak için direksiyon simidi üzerindeki CRUISE düğmesine iki defa basınız.
	1. Sistemi çalıştırmak için direksiyon simidi üzerindeki CRUISE düğmesine iki defa basınız.
	1. Sistemi çalıştırmak için direksiyon simidi üzerindeki CRUISE düğmesine iki defa basınız.
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	Hız sınırı gösterge lambası yanacaktır.
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	3. Kolu yukarı kaldırınız (RES + yönüne) veya aşağı indiriniz (SET- yönüne) ve istenilen hızda bırakınız. Kolu yukarı kaldırınız (RES+ yönüne) veya aşağı indiriniz (SET- yönüne) ve tutunuz. Hız 5 km/s aralıklarla artırıl...
	3. Kolu yukarı kaldırınız (RES + yönüne) veya aşağı indiriniz (SET- yönüne) ve istenilen hızda bırakınız. Kolu yukarı kaldırınız (RES+ yönüne) veya aşağı indiriniz (SET- yönüne) ve tutunuz. Hız 5 km/s aralıklarla artırıl...
	3. Kolu yukarı kaldırınız (RES + yönüne) veya aşağı indiriniz (SET- yönüne) ve istenilen hızda bırakınız. Kolu yukarı kaldırınız (RES+ yönüne) veya aşağı indiriniz (SET- yönüne) ve tutunuz. Hız 5 km/s aralıklarla artırıl...
	3. Kolu yukarı kaldırınız (RES + yönüne) veya aşağı indiriniz (SET- yönüne) ve istenilen hızda bırakınız. Kolu yukarı kaldırınız (RES+ yönüne) veya aşağı indiriniz (SET- yönüne) ve tutunuz. Hız 5 km/s aralıklarla artırıl...
	3. Kolu yukarı kaldırınız (RES + yönüne) veya aşağı indiriniz (SET- yönüne) ve istenilen hızda bırakınız. Kolu yukarı kaldırınız (RES+ yönüne) veya aşağı indiriniz (SET- yönüne) ve tutunuz. Hız 5 km/s aralıklarla artırıl...
	Kolu yukarı kaldırınız (RES+ yönüne) veya aşağı indiriniz (SET- yönüne) ve hemen bırakınız. Hız 1 km/s aralıklarla artırılacak veya azaltılacaktır.
	Kolu yukarı kaldırınız (RES+ yönüne) veya aşağı indiriniz (SET- yönüne) ve hemen bırakınız. Hız 1 km/s aralıklarla artırılacak veya azaltılacaktır.
	Ayarlanan hız gösterge panelinde görüntülenecektir.
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	Ayarlanan hız limiti gösterilecektir.
	Ayarlanmış hız sınırı üzerinde sürmek için gaz pedalına sertçe basmalısınız (yaklaşık %80), ta ki kick down mekanizmasından bir klik sesi gelene kadar. Ardından araç belirlenen hız limitine dönünceye kadar ayarlanan hız yanıp ...
	• Gaz pedalına %50’den az basmak, aracın ayarlanmış hız sınırını geçmesine engeller fakat araç hızının sınırlar içinde kalmasını sağlar.
	• Gaz pedalına %50’den az basmak, aracın ayarlanmış hız sınırını geçmesine engeller fakat araç hızının sınırlar içinde kalmasını sağlar.
	• Gaz pedalına %50’den az basmak, aracın ayarlanmış hız sınırını geçmesine engeller fakat araç hızının sınırlar içinde kalmasını sağlar.
	• Gaz pedalına %50’den az basmak, aracın ayarlanmış hız sınırını geçmesine engeller fakat araç hızının sınırlar içinde kalmasını sağlar.

	• Normal durumda gaz pedalının tamamen basıldığı durumlarda kickdown mekanizmasından bir tık sesi gelir.
	• Normal durumda gaz pedalının tamamen basıldığı durumlarda kickdown mekanizmasından bir tık sesi gelir.







	Manüel Hız Sınırı Asistanını devreden çıkarmak için aşağıdakilerden birisini yapınız:
	Manüel Hız Sınırı Asistanını devreden çıkarmak için aşağıdakilerden birisini yapınız:
	Manüel Hız Sınırı Asistanını devreden çıkarmak için aşağıdakilerden birisini yapınız:
	Manüel hız sınırı asistanı:Manüel Hız Sınırı Asistanını devreden çıkartmak için,
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	• Sabit hız düğmesine basınız.
	• Sabit hız düğmesine basınız.
	• Sabit hız düğmesine basınız.

	• Kontağı kapatınız.
	• Kontağı kapatınız.


	Bir kez cancel O (İptal) düğmesine basmanız halinde, ayarlanan hız limiti iptal edilecektir ancak sistem devre dışı bırakılmayacaktır. Hız limitini sıfırlamak isterseniz, kolu (RES+) konumuna kaldırınız veya aşağıya (SET-) konumun...
	Bir kez cancel O (İptal) düğmesine basmanız halinde, ayarlanan hız limiti iptal edilecektir ancak sistem devre dışı bırakılmayacaktır. Hız limitini sıfırlamak isterseniz, kolu (RES+) konumuna kaldırınız veya aşağıya (SET-) konumun...
	Manüel Hız Sınırı Asistanı sisteminde bir sorun varsa “---” göstergesi yanacaktır.
	Manüel Hız Sınırı Asistanı sisteminde bir sorun varsa “---” göstergesi yanacaktır.
	Bu durumda, sistemi profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz.
	Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 
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	Akıllı Hız Sınırı Asistanı (ISLA) (eğer varsa)
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	ISLA hız limiti bilgisini, mevcut yol kısıtlamasının sollanması ve gösterge paneli ve navigasyon üzerindeki şartlı detatları görüntüler.
	ISLA ön camın üst kısmına takılan ön görüş kamerasıyla trafik işaretlerini tespit eder 
	ISLA da hız limiti bilgisini görüntülemek için araç ve navigasyon bilgisini kullanır.
	• Akıllı Hız Sınırı Asistanı (ISLA) sadece bir yardımcıdır ve her zaman hız sınırlarını ve geçiş kısıtlamalarını doğru şekilde gösteremeyebilir.
	• Akıllı Hız Sınırı Asistanı (ISLA) sadece bir yardımcıdır ve her zaman hız sınırlarını ve geçiş kısıtlamalarını doğru şekilde gösteremeyebilir.
	• Akıllı Hız Sınırı Asistanı (ISLA) sadece bir yardımcıdır ve her zaman hız sınırlarını ve geçiş kısıtlamalarını doğru şekilde gösteremeyebilir.
	• Akıllı Hız Sınırı Asistanı (ISLA) sadece bir yardımcıdır ve her zaman hız sınırlarını ve geçiş kısıtlamalarını doğru şekilde gösteremeyebilir.

	• İzin verilen en yüksek hızı aşmama sorumluluğu her zaman sürücüye aittir.
	• İzin verilen en yüksek hızı aşmama sorumluluğu her zaman sürücüye aittir.

	• Aksesuar ve etiket kullanmayın. Ön camı, özellikle de dikiz aynasını renklendirmeyin. 
	• Aksesuar ve etiket kullanmayın. Ön camı, özellikle de dikiz aynasını renklendirmeyin. 

	• ISLA hız limiti bilgisini görüntülemek için kamera yardımıyla trafik işaretlerini tespit eder.
	• ISLA hız limiti bilgisini görüntülemek için kamera yardımıyla trafik işaretlerini tespit eder.
	Bu yüzden ISLA trafik işaretlerini denetmekte zorlanırsa düzgün bir şekilde çalışmaz.
	Daha fazla bilgi için  
	"SÜRÜCÜ DİKKATİ" sayfa: 6-106


	• Kamera sensörünü sudan uzak tutmak için azami dikkat gösteriniz.
	• Kamera sensörünü sudan uzak tutmak için azami dikkat gösteriniz.

	• Kamera parçalarını ayırmayın, parçalar üzerine bir darbe uygulamayın.
	• Kamera parçalarını ayırmayın, parçalar üzerine bir darbe uygulamayın.

	• Gösterge panelinin üzerine ışığı yansıtan nesneler (örn. beyaz kağıt, ayna) koymayınız. Herhangi bir ışık yansıması ISLA’nın arızalanmasına neden olabilir.
	• Gösterge panelinin üzerine ışığı yansıtan nesneler (örn. beyaz kağıt, ayna) koymayınız. Herhangi bir ışık yansıması ISLA’nın arızalanmasına neden olabilir.

	• Sistem, tüm ülkelerde mevcut değildir.
	• Sistem, tüm ülkelerde mevcut değildir.



	Bu durumda, sistemi profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye eder. 
	Bu durumda, sistemi profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye eder. 
	• • Ön cam değiştirildiğinde.
	• • Ön cam değiştirildiğinde.
	• • Ön cam değiştirildiğinde.
	• 


	• Ön görüş kamerası ya da ilgili parçaları tamir edildiğinde ya da kaldırıldığında.
	• Ön görüş kamerası ya da ilgili parçaları tamir edildiğinde ya da kaldırıldığında.





	Akıllı Hız Sınırı Yardımını etkinleştirme/devre dışı bırakma
	Akıllı Hız Sınırı Yardımını etkinleştirme/devre dışı bırakma
	Akıllı Hız Sınırı Yardımını etkinleştirme/devre dışı bırakma
	Akıllı hız sınırı uyarısı:etkinleştirme/devre dışı bırakma

	• Sürücü ISLA’yı ‘Kullanıcı Ayarları → Sürücü Yardımı → Akıllı Hız Limit Yardımı’ seçeneklerini seçerek aktive edebilir.
	• Sürücü ISLA’yı ‘Kullanıcı Ayarları → Sürücü Yardımı → Akıllı Hız Limit Yardımı’ seçeneklerini seçerek aktive edebilir.
	• Sürücü ISLA’yı ‘Kullanıcı Ayarları → Sürücü Yardımı → Akıllı Hız Limit Yardımı’ seçeneklerini seçerek aktive edebilir.
	• Sürücü ISLA’yı ‘Kullanıcı Ayarları → Sürücü Yardımı → Akıllı Hız Limit Yardımı’ seçeneklerini seçerek aktive edebilir.

	• ISLA aktifleştirildiğinde, gösterge panelinde aracınız ilgili trafik işaretlerinin yanından geçtiğinde hız limiti bilgisini ve sollanacak kısıtlamaları göstermek için semboller belirir.
	• ISLA aktifleştirildiğinde, gösterge panelinde aracınız ilgili trafik işaretlerinin yanından geçtiğinde hız limiti bilgisini ve sollanacak kısıtlamaları göstermek için semboller belirir.

	• ISLA navigasyon ayarlarından aktive edildiğinde, yukarıdaki bilgi ve kısıtlamalar aynı zamanda navigasyondada gösterilir.
	• ISLA navigasyon ayarlarından aktive edildiğinde, yukarıdaki bilgi ve kısıtlamalar aynı zamanda navigasyondada gösterilir.

	• Kontak anahtarı ON konumuna getirildikten hemen sonra ISLA önceki hız limiti bilgisini görüntüler.
	• Kontak anahtarı ON konumuna getirildikten hemen sonra ISLA önceki hız limiti bilgisini görüntüler.

	• Aynı yol için farklı hız llimiti bilgisi bulabilirsiniz. Görüntülenen bilgi sürüş durumuna bağlıdır. Çünkü ek tabelalar bulunan trafik tabelaları (örn, yağmurlu, ok…) da tespit edilmiştir ve aracın iç bilgileriyle (örn. s...
	• Aynı yol için farklı hız llimiti bilgisi bulabilirsiniz. Görüntülenen bilgi sürüş durumuna bağlıdır. Çünkü ek tabelalar bulunan trafik tabelaları (örn, yağmurlu, ok…) da tespit edilmiştir ve aracın iç bilgileriyle (örn. s...





	İşleyiş
	İşleyiş
	İşleyiş
	Akıllı hız sınırı uyarısı:Normal çalışma

	• Aracınızla ilgili bir trafik tabelası geçildiyse, sistem hız sınırı ve geçiş kısıtlamaları bilgisini sürücüye gösterir.
	• Aracınızla ilgili bir trafik tabelası geçildiyse, sistem hız sınırı ve geçiş kısıtlamaları bilgisini sürücüye gösterir.
	• Aracınızla ilgili bir trafik tabelası geçildiyse, sistem hız sınırı ve geçiş kısıtlamaları bilgisini sürücüye gösterir.
	• Aracınızla ilgili bir trafik tabelası geçildiyse, sistem hız sınırı ve geçiş kısıtlamaları bilgisini sürücüye gösterir.

	• Sürücü kontağı açtığında, sistem kaydedilmiş hız sınırı bilgilerini kontak kapanmadan önce gösterir.
	• Sürücü kontağı açtığında, sistem kaydedilmiş hız sınırı bilgilerini kontak kapanmadan önce gösterir.

	• Bazen aynı yolda farklı hız sınırları görüntülenir. Görüntülenen bilgi duruma bağlıdır. Çünkü ek tabelalar bulunan trafik tabelaları (örn, yağmurlu, ok…) da tespit edilmiştir ve aracın iç bilgileriyle (örn. silecek çal...
	• Bazen aynı yolda farklı hız sınırları görüntülenir. Görüntülenen bilgi duruma bağlıdır. Çünkü ek tabelalar bulunan trafik tabelaları (örn, yağmurlu, ok…) da tespit edilmiştir ve aracın iç bilgileriyle (örn. silecek çal...

	• Sistem hız sınırı bilgilerini aşağıdaki durumlarda görünür hız sınırı tabelaları olmadan güncelleyebilir.
	• Sistem hız sınırı bilgilerini aşağıdaki durumlarda görünür hız sınırı tabelaları olmadan güncelleyebilir.
	- Sürüş yönünüzü sağa veya sola veya u dönüşü ile değiştirdiğinizde.
	- Sürüş yönünüzü sağa veya sola veya u dönüşü ile değiştirdiğinizde.
	- Sürüş yönünüzü sağa veya sola veya u dönüşü ile değiştirdiğinizde.

	- Yol tipi değiştiğinde. (örn. otobandan kır yoluna…)
	- Yol tipi değiştiğinde. (örn. otobandan kır yoluna…)

	- Bir şehir veya köye girdiğinizde veya çıktığınızda.
	- Bir şehir veya köye girdiğinizde veya çıktığınızda.




	Gösterge panelinde hız limiti bilgisi navigasyondakiyle farklılık gösterebilir. Bu durumda, navigasyondan hız birimi ayarlarını kontrol edin.
	Gösterge panelinde hız limiti bilgisi navigasyondakiyle farklılık gösterebilir. Bu durumda, navigasyondan hız birimi ayarlarını kontrol edin.




	Ekran
	Ekran
	Ekran
	Ana gösterge paneli
	Ana gösterge paneli
	Ana gösterge paneli
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	• Ana gösterge paneli sadece hiçbir işaret ya da hız limiti işareti olmadığında görüntülenir.
	• Ana gösterge paneli sadece hiçbir işaret ya da hız limiti işareti olmadığında görüntülenir.
	• Ana gösterge paneli sadece hiçbir işaret ya da hız limiti işareti olmadığında görüntülenir.
	ISLA gösterge paneli
	ISLA gösterge paneli
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	<GRAPHIC>



	• ISLa gösterge paneli sadece hiçbir işaret ya da hız limiti işareti olmadığında değil, aynı zamanda belirli koşullar için belirli hız limitleri olduğunda görüntülenir.
	• ISLa gösterge paneli sadece hiçbir işaret ya da hız limiti işareti olmadığında değil, aynı zamanda belirli koşullar için belirli hız limitleri olduğunda görüntülenir.
	Güvenilir hız sınırı bilgisi yok
	Güvenilir hız sınırı bilgisi yok
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	• Gösterge panelinde ve navigasyonda, ISLA ilgili hiçbir hız limiti bilgisi bulamadığındabu bu sembol gösterilir.
	• Gösterge panelinde ve navigasyonda, ISLA ilgili hiçbir hız limiti bilgisi bulamadığındabu bu sembol gösterilir.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Geçiş bilgisi yok
	Geçiş bilgisi yok


	<TABLE ROW>
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	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC>
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	• Gösterge panelinde ve navigasyonda, ISLA ilgili hiçbir sollama işareti bulamadığında bu bu sembol gösterilir.
	• Gösterge panelinde ve navigasyonda, ISLA ilgili hiçbir sollama işareti bulamadığında bu bu sembol gösterilir.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Hız sınırı sonu
	Hız sınırı sonu


	<TABLE ROW>
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	<GRAPHIC>
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	• “Hız sınırı kısıtlaması sonu” tabelası geçildikten sonra ISLA sürücüye bundan sonraki olası hız sınırı bilgisi hakkında navigasyondan bilgi verir.
	• “Hız sınırı kısıtlaması sonu” tabelası geçildikten sonra ISLA sürücüye bundan sonraki olası hız sınırı bilgisi hakkında navigasyondan bilgi verir.
	Sınırsız hız (sadece Almanyada)
	Sınırsız hız (sadece Almanyada)
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	• “Kısıtlama yok” sembolü Almanya gibi yollarına hız limiti uygulamayan yerlerde gösterge panelinde görüntülenir. Araç başka bir hız limiti işaretiyle karşılaşıncaya kadar bu sembol görüntülenir.
	• “Kısıtlama yok” sembolü Almanya gibi yollarına hız limiti uygulamayan yerlerde gösterge panelinde görüntülenir. Araç başka bir hız limiti işaretiyle karşılaşıncaya kadar bu sembol görüntülenir.


	Uyarı mesajı
	Uyarı mesajı
	Uyarı mesajı kamera bazı nesnelerle kapandığında ortaya çıkar. ISLA bu öğeler kaldırılıncaya kadar çalışmaz.
	 Kamera görüş alanının etrafındaki camı kontrol edin.
	Kameranın görüş alanı temizlendikten sonra bile sistem normal şekilde çalışmazsa, sistemin profesyonel bir atölye tarafından kontrol edilmesini tavsiye ederiz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye

	ISLA’yı kontrol edin.
	ISLA’yı kontrol edin.
	ISLA düzgün bir şekilde çalışmadığında bu uyarı mesajı birkaç saniye görüntülenir. Mesaj kaybolduktan sonra ana uyarı lambası yanacaktır.
	Bu durumda, sistemi profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz.
	Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 
	ISLA aşağıdaki durumlarda düzgün çalışmayabilir ya da doğru bilgi vermeyebilir.
	Trafik işaretleri kötü olduğunda
	Trafik işaretleri kötü olduğunda
	• Trafik işareti keskin bir virajda bulunuyorsa.
	• Trafik işareti keskin bir virajda bulunuyorsa.
	• Trafik işareti keskin bir virajda bulunuyorsa.

	• Trafik işareti yanlış bir şekilde konumlandırılmışsa (örn. Ters çevrilmişse, bir nesne tarafından bloke edilmişse ve zarar görmüşse).
	• Trafik işareti yanlış bir şekilde konumlandırılmışsa (örn. Ters çevrilmişse, bir nesne tarafından bloke edilmişse ve zarar görmüşse).

	• Başka bir araç tarfik işaretini engellediğinde.
	• Başka bir araç tarfik işaretini engellediğinde.

	• Trafik işaretinin LED lambası kırılmışsa.
	• Trafik işaretinin LED lambası kırılmışsa.

	• Trafik tabelalarının etrafında parlak ışıklar varsa.
	• Trafik tabelalarının etrafında parlak ışıklar varsa.

	• Eğer yol işaretleri standart olanlara karşılık gelmiyorsa vb.
	• Eğer yol işaretleri standart olanlara karşılık gelmiyorsa vb.



	Dış koşulların dahil olması
	Dış koşulların dahil olması
	• Aracınız hemen başka bir aracından arkasından sürüyorsa,
	• Aracınız hemen başka bir aracından arkasından sürüyorsa,
	• Aracınız hemen başka bir aracından arkasından sürüyorsa,

	• Hız etiketi yapıştırılmış bir otobüs ya da kamyon aracınızın yanından geçiyorsa.
	• Hız etiketi yapıştırılmış bir otobüs ya da kamyon aracınızın yanından geçiyorsa.

	• Aracınız navigasyon sistemi tarafından kapsama alanı içine alınmayan bir bölgede sürüş yapıyorsa,
	• Aracınız navigasyon sistemi tarafından kapsama alanı içine alınmayan bir bölgede sürüş yapıyorsa,

	• Navigasyon arızası olması durumunda:
	• Navigasyon arızası olması durumunda:

	• Navigasyonunuz güncellenmediyse.
	• Navigasyonunuz güncellenmediyse.

	• Navigasyonunuz güncellendiyse.
	• Navigasyonunuz güncellendiyse.

	• GPS sisteminde bir sorun varsa.
	• GPS sisteminde bir sorun varsa.

	• Navigasyon sistemine kaydedilen üst hız limitleri yanlışsa.
	• Navigasyon sistemine kaydedilen üst hız limitleri yanlışsa.

	• Kameranın yanlış tanımalamasından kaynaklanan bir yanlışl sonucunda.
	• Kameranın yanlış tanımalamasından kaynaklanan bir yanlışl sonucunda.

	• Araç teslimatından hemen sonra kamera kalibrasyonu yapıldığında vb.
	• Araç teslimatından hemen sonra kamera kalibrasyonu yapıldığında vb.



	Ön görüş alanının zayıf olması
	Ön görüş alanının zayıf olması
	• Yağmur, kar ve sislenme gibi kötü hava koşullarında.
	• Yağmur, kar ve sislenme gibi kötü hava koşullarında.
	• Yağmur, kar ve sislenme gibi kötü hava koşullarında.

	• Kameranın takıldığı yer ön kamerada kir ya da buzlanma varsa. 
	• Kameranın takıldığı yer ön kamerada kir ya da buzlanma varsa. 

	• Kamera lensi çıkartma, kağıt, yaprak gibi cisimler ile kapatılmışsa.
	• Kamera lensi çıkartma, kağıt, yaprak gibi cisimler ile kapatılmışsa.







	SÜRÜCÜ DİKKATİ
	SÜRÜCÜ DİKKATİ
	SÜRÜCÜ DİKKATİ
	Sistem sürücüyü desteklemeyeceği ve düzgün çalışamayacağı için sürücünün aşağıdaki durumlarda dikkatli olması gerekir.
	• Karartılmış camlar için geçici de olsa kamerayı sökmeyiniz veya ön cama herhangi bir çıkartma ve aksesuar takmayınız. Bir kamerayı söküp tekrar takarsanız, profesyonel bir atölye tarafından kalibrasyona ihtiyaç duyacağı için...
	• Karartılmış camlar için geçici de olsa kamerayı sökmeyiniz veya ön cama herhangi bir çıkartma ve aksesuar takmayınız. Bir kamerayı söküp tekrar takarsanız, profesyonel bir atölye tarafından kalibrasyona ihtiyaç duyacağı için...
	• Karartılmış camlar için geçici de olsa kamerayı sökmeyiniz veya ön cama herhangi bir çıkartma ve aksesuar takmayınız. Bir kamerayı söküp tekrar takarsanız, profesyonel bir atölye tarafından kalibrasyona ihtiyaç duyacağı için...
	• Karartılmış camlar için geçici de olsa kamerayı sökmeyiniz veya ön cama herhangi bir çıkartma ve aksesuar takmayınız. Bir kamerayı söküp tekrar takarsanız, profesyonel bir atölye tarafından kalibrasyona ihtiyaç duyacağı için...

	• Gösterge panelinin üzerine ışığı yansıtan nesneler (örn. beyaz kağıt, ayna) koymayınız. Herhangi bir ışık yansıması ISLA’nın arızalanmasına neden olabilir.
	• Gösterge panelinin üzerine ışığı yansıtan nesneler (örn. beyaz kağıt, ayna) koymayınız. Herhangi bir ışık yansıması ISLA’nın arızalanmasına neden olabilir.

	• Kamera sensörünü sudan uzak tutmak için azami dikkat gösteriniz.
	• Kamera sensörünü sudan uzak tutmak için azami dikkat gösteriniz.

	• Kamera parçalarını ayırmayın, parçalar üzerine bir darbe uygulamayın.
	• Kamera parçalarını ayırmayın, parçalar üzerine bir darbe uygulamayın.

	• ISLA sürücüye sadece bir yardımcıdır. Sürücü aracın işleyişi hususunda çok dikkatli olmalıdır.
	• ISLA sürücüye sadece bir yardımcıdır. Sürücü aracın işleyişi hususunda çok dikkatli olmalıdır.

	• Sürücü, geçerli trafik kurallarını ve düzenlemelerini takip ederek daima güvenli sürüş sorumluluğunu üstlenir.
	• Sürücü, geçerli trafik kurallarını ve düzenlemelerini takip ederek daima güvenli sürüş sorumluluğunu üstlenir.

	• Belirli koşullara göre belirli hız sınırı işaretleri için sistem yalnızca bir römorkun hız sınırı işaretini veya kar ve yağmur gibi bazı durumları algılar. ISLA tarafından tespit edilen nesneler sadece kelime işaretleri deği...
	• Belirli koşullara göre belirli hız sınırı işaretleri için sistem yalnızca bir römorkun hız sınırı işaretini veya kar ve yağmur gibi bazı durumları algılar. ISLA tarafından tespit edilen nesneler sadece kelime işaretleri deği...

	• Navigasyon sistemindeki bilgi yanlışlığından kaynaklanan belirli koşullar için belirli hız limiti işaretleri düzgün bir şekilde görüntülenmez.
	• Navigasyon sistemindeki bilgi yanlışlığından kaynaklanan belirli koşullar için belirli hız limiti işaretleri düzgün bir şekilde görüntülenmez.






	Akıllı Sabit Hız Kontrolü (Dur & Kalk sistemi ile SCC) (eğer varsa) 
	Akıllı Sabit Hız Kontrolü (Dur & Kalk sistemi ile SCC) (eğer varsa) 
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	1. Cruise (Sabit Hız) göstergesi
	1. Cruise (Sabit Hız) göstergesi
	1. Cruise (Sabit Hız) göstergesi

	2. Hız limitini ayarlama
	2. Hız limitini ayarlama

	3. Araçlar arası mesafe ayarı
	3. Araçlar arası mesafe ayarı


	Güvenliğiniz için, akıllı hız kontrol sistemini kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz.
	Güvenliğiniz için, akıllı hız kontrol sistemini kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz.

	Sabit hız kontrolünü devreye sokmak için, kontağı açtıktan sonra ya da motoru çalıştırdıktan sonra en az bir kez fren pedalına basınız. Bu sabit hız kontrolünün önemli bir unsuru olan fren svicinin uygun durumda olup olmadığın...
	Sabit hız kontrolünü devreye sokmak için, kontağı açtıktan sonra ya da motoru çalıştırdıktan sonra en az bir kez fren pedalına basınız. Bu sabit hız kontrolünün önemli bir unsuru olan fren svicinin uygun durumda olup olmadığın...

	• Akıllı sabit hız kontrolü özelliği açık bırakılırsa, (kontrol paneli üzerindeki sabit hız gösterge lambası yanar) akıllı hız kontrolü isteğiniz dışında devreye girebilir. Kullanmadığınız zamanlarda akıllı sabit hız k...
	• Akıllı sabit hız kontrolü özelliği açık bırakılırsa, (kontrol paneli üzerindeki sabit hız gösterge lambası yanar) akıllı hız kontrolü isteğiniz dışında devreye girebilir. Kullanmadığınız zamanlarda akıllı sabit hız k...
	• Akıllı sabit hız kontrolü özelliği açık bırakılırsa, (kontrol paneli üzerindeki sabit hız gösterge lambası yanar) akıllı hız kontrolü isteğiniz dışında devreye girebilir. Kullanmadığınız zamanlarda akıllı sabit hız k...
	• Akıllı sabit hız kontrolü özelliği açık bırakılırsa, (kontrol paneli üzerindeki sabit hız gösterge lambası yanar) akıllı hız kontrolü isteğiniz dışında devreye girebilir. Kullanmadığınız zamanlarda akıllı sabit hız k...

	• Sabit Hız Kontrolü sistemini sadece iyi havalarda, otobanda yolculuk yaparken kullanınız. 
	• Sabit Hız Kontrolü sistemini sadece iyi havalarda, otobanda yolculuk yaparken kullanınız. 

	• Akıllı hız kontrol sistemini, aracı sabit hızda kullanmak güvenli olmadığında kullanmayın. Örneğin;
	• Akıllı hız kontrol sistemini, aracı sabit hızda kullanmak güvenli olmadığında kullanmayın. Örneğin;
	- Otoyol değiştirme ve gişeler
	- Otoyol değiştirme ve gişeler
	- Otoyol değiştirme ve gişeler

	- Belirli çelik konstrüksiyon ile çevrilmiş yollar (yol yapımı, çelik tünel, vb.)
	- Belirli çelik konstrüksiyon ile çevrilmiş yollar (yol yapımı, çelik tünel, vb.)

	- Park yeri
	- Park yeri

	- Yoldaki korkulukların yanındaki şeritler
	- Yoldaki korkulukların yanındaki şeritler

	- Yağmur, kar veya buzla kaplı kaygan yollar
	- Yağmur, kar veya buzla kaplı kaygan yollar

	- Sert virajlı yollar
	- Sert virajlı yollar

	- Dik tepeler
	- Dik tepeler

	- Rüzgarlı yollar
	- Rüzgarlı yollar

	- Arazide sürüş
	- Arazide sürüş

	- İnşaat halindeki yollar
	- İnşaat halindeki yollar

	- Tırtıklı şerit (hız kesici)
	- Tırtıklı şerit (hız kesici)

	- Aracın ön ve arka seviyesi fabrikadan değiştirildiğinde algılama kabiliyeti azalır.
	- Aracın ön ve arka seviyesi fabrikadan değiştirildiğinde algılama kabiliyeti azalır.

	- Ağır trafikte sürüş yaparken veya ağır trafik koşulları sabit hızda sürüş yapmayı zor kıldığında.
	- Ağır trafikte sürüş yaparken veya ağır trafik koşulları sabit hızda sürüş yapmayı zor kıldığında.

	- Yağmurlu, buzlu, karla kaplı yollarda sürüş yaparken.
	- Yağmurlu, buzlu, karla kaplı yollarda sürüş yaparken.

	- Kısıtlı görüş alanı ile sürüş yaparken (sis, kar, yağmur, fırtına gibi kötü havalardan dolayı)
	- Kısıtlı görüş alanı ile sürüş yaparken (sis, kar, yağmur, fırtına gibi kötü havalardan dolayı)



	• Sabit hız kontrolü özelliğini kullanırken daima sürüş koşullarına dikkat ediniz.
	• Sabit hız kontrolü özelliğini kullanırken daima sürüş koşullarına dikkat ediniz.

	• Akıllı sabit hız kontrol sistemi, güvenli sürüşün yerine geçmez. Hızı ve öndeki araca olan mesafeyi kontrol etmek sürücünün sorumluluğundadır.
	• Akıllı sabit hız kontrol sistemi, güvenli sürüşün yerine geçmez. Hızı ve öndeki araca olan mesafeyi kontrol etmek sürücünün sorumluluğundadır.

	• Aracınızla SCC kullanarak yokuş aşağı inerken dikkatli olunuz.
	• Aracınızla SCC kullanarak yokuş aşağı inerken dikkatli olunuz.

	• Sınırlı görüş (yağmur, kar, sis vb.)
	• Sınırlı görüş (yağmur, kar, sis vb.)

	• Herhangi bir hasar meydana gelmemesi için, araç çekilirken sabit hız fonksiyonu kullanılmamalıdır.
	• Herhangi bir hasar meydana gelmemesi için, araç çekilirken sabit hız fonksiyonu kullanılmamalıdır.

	• Araç hızınızı daima ülkenizin hız limiti altındaki bir değere ayarlayınız.
	• Araç hızınızı daima ülkenizin hız limiti altındaki bir değere ayarlayınız.

	• Beklenmedik durumlar olası kazalara sebebiyet verebilir. Akıllı sabit hız kontrol sistemi çalışıyorken bile yol koşullarına ve sürüşünüze dikkat edin.
	• Beklenmedik durumlar olası kazalara sebebiyet verebilir. Akıllı sabit hız kontrol sistemi çalışıyorken bile yol koşullarına ve sürüşünüze dikkat edin.





	Hız ayarı
	Hız ayarı
	Hız ayarı
	Dur & Kalk sistemi ile akıllı sabit hız kontrolü:Hız ayarı


	Sabit hız kontrolü hızını ayarlamak için:
	Sabit hız kontrolü hızını ayarlamak için:
	Sabit hız kontrolü hızını ayarlamak için:
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	1. Sistemi çalıştırmak için CRUISE düğmesine basın.
	1. Sistemi çalıştırmak için CRUISE düğmesine basın.
	1. Sistemi çalıştırmak için CRUISE düğmesine basın.
	Kontrol paneli üzerindeki CRUISE (SABİT HIZ) göstergesi lambası yanacaktır.
	Kontrol paneli üzerindeki CRUISE (SABİT HIZ) göstergesi lambası yanacaktır.


	2. İstediğiniz hız seviyesine gelene kadar gaza basınız.
	2. İstediğiniz hız seviyesine gelene kadar gaza basınız.
	Akıllı sabit hız kontrol özelliğinin hızı aşağıdaki şekilde ayarlanabilir.
	Akıllı sabit hız kontrol özelliğinin hızı aşağıdaki şekilde ayarlanabilir.
	• 10 km/h (5mph) ~ 180 km/h (110 mph): önünde bir araç olmadığında
	• 10 km/h (5mph) ~ 180 km/h (110 mph): önünde bir araç olmadığında
	• 10 km/h (5mph) ~ 180 km/h (110 mph): önünde bir araç olmadığında

	• 0 km/h (0 mph) ~ 180 km/h (110 mph): önünde bir araç olmadığında
	• 0 km/h (0 mph) ~ 180 km/h (110 mph): önünde bir araç olmadığında
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	3. Kolu aşağı indiriniz (SET- yönüne), ve istenilen hızda bırakınız.
	3. Kolu aşağı indiriniz (SET- yönüne), ve istenilen hızda bırakınız.
	LCD ekran üzerinde ayarlanan hız ve araçlar arası mesafe değerleri gösterilecektir.
	LCD ekran üzerinde ayarlanan hız ve araçlar arası mesafe değerleri gösterilecektir.


	4. Gaz pedalını bırakınız.
	4. Gaz pedalını bırakınız.
	Otomatik olarak istediğiniz hızla ilerlemeye devam edeceksiniz.
	Otomatik olarak istediğiniz hızla ilerlemeye devam edeceksiniz.



	Eğer önünüzde bir araç varsa, öndeki araç ile mesafeyi korumak için hız düşürülebilir.
	Eğer önünüzde bir araç varsa, öndeki araç ile mesafeyi korumak için hız düşürülebilir.
	Dik bir yokuşta, araç yokuş aşağı inerken biraz yavaşlayabilir veya hızlanabilir. 
	Araç hızı yokuş çıkarken düşer ve yokuş inerken artar.
	Önde bir araç varken ve araç hızınız 0~30 kmsa iken hız 30 km/s'ye ayarlanır.
	Aynı zamanda önde bir araç yokken ve araç hızınız 10~30 km/s iken hız 30 km/s'ye ayarlanır.




	Sabit hız kontrolü hızını artırmak için:
	Sabit hız kontrolü hızını artırmak için:
	Sabit hız kontrolü hızını artırmak için:
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	Aşağıdaki işlemlerden birini yapınız:

	• Kolu yukarı kaldırınız (RES+yönüne) ve tutunuz.
	• Kolu yukarı kaldırınız (RES+yönüne) ve tutunuz.
	• Kolu yukarı kaldırınız (RES+yönüne) ve tutunuz.
	Aracınızın sabit hızı 10 km/sa (5 mil/sa) kadar artacaktır. Aracın hızı arzu ettiğiniz seviyeye geldiğinde kolu bırakınız.
	Aracınızın sabit hızı 10 km/sa (5 mil/sa) kadar artacaktır. Aracın hızı arzu ettiğiniz seviyeye geldiğinde kolu bırakınız.


	• Kolu yukarı kaldırınız (RES+ yönüne) ve hemen bırakınız.
	• Kolu yukarı kaldırınız (RES+ yönüne) ve hemen bırakınız.
	Kol (to RES+) bu şekilde her kullanılışında sabit hız 1,0 km/s (1.0 mil/sa) oranında artacaktır.
	Kol (to RES+) bu şekilde her kullanılışında sabit hız 1,0 km/s (1.0 mil/sa) oranında artacaktır.


	• Hızı 180 km/saat (110 mil/sa) olarak ayarlayabilirsiniz.
	• Hızı 180 km/saat (110 mil/sa) olarak ayarlayabilirsiniz.


	Kolu kullanmadan önce sürüş koşullarını kontrol ediniz. Kolu yukarı ittiğinizde ve tuttuğunuzda, sürüş hızı hızla artar.
	Kolu kullanmadan önce sürüş koşullarını kontrol ediniz. Kolu yukarı ittiğinizde ve tuttuğunuzda, sürüş hızı hızla artar.
	Kolu kullanmadan önce sürüş koşullarını kontrol ediniz. Kolu yukarı ittiğinizde ve tuttuğunuzda, sürüş hızı hızla artar.





	Sabit hız kontrolü hızını düşürmek için:
	Sabit hız kontrolü hızını düşürmek için:
	Sabit hız kontrolü hızını düşürmek için:
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	Aşağıdaki işlemlerden birini yapınız:

	• Kolu aşağı indiriniz (SET- yönüne) ve tutunuz.
	• Kolu aşağı indiriniz (SET- yönüne) ve tutunuz.
	• Kolu aşağı indiriniz (SET- yönüne) ve tutunuz.
	Aracınızın sabit hızı 10 km/sa (5 mil/sa) kadar azalacaktır. Aracın hızı arzu ettiğiniz seviyeye geldiğinde kolu bırakınız.
	Aracınızın sabit hızı 10 km/sa (5 mil/sa) kadar azalacaktır. Aracın hızı arzu ettiğiniz seviyeye geldiğinde kolu bırakınız.


	• Kolu aşağı indiriniz (SET- yönüne) ve hemen bırakınız.
	• Kolu aşağı indiriniz (SET- yönüne) ve hemen bırakınız.
	Kol bu şekilde her kullanılışında sabit hız 1,0 km/s oranında azalacaktır.
	Kol bu şekilde her kullanılışında sabit hız 1,0 km/s oranında azalacaktır.


	• Hızı 30 km/saat (20 mil/sa) olarak ayarlayabilirsiniz.
	• Hızı 30 km/saat (20 mil/sa) olarak ayarlayabilirsiniz.





	Sabit hız kontrol sistemi çalışır durumdayken geçici olarak hızlanma:
	Sabit hız kontrol sistemi çalışır durumdayken geçici olarak hızlanma:
	Sabit hız kontrol sistemi çalışır durumdayken geçici olarak hızlanma:
	Sabit hız kontrol sistemi çalışır durumdayken geçici olarak hızlanmak istiyorsanız, gaz pedalına basınız. Artan hız, sabit hız kontrol sisteminin çalışmasını engellemeyecek veya ayarlanan sabit hızı değiştirmeyecektir.
	Sabit hız kontrol sistemi çalışır durumdayken geçici olarak hızlanmak istiyorsanız, gaz pedalına basınız. Artan hız, sabit hız kontrol sisteminin çalışmasını engellemeyecek veya ayarlanan sabit hızı değiştirmeyecektir.
	Sabit hız kontrol sistemi çalışır durumdayken geçici olarak hızlanmak istiyorsanız, gaz pedalına basınız. Artan hız, sabit hız kontrol sisteminin çalışmasını engellemeyecek veya ayarlanan sabit hızı değiştirmeyecektir.
	Ayarlanan hıza dönmek için:

	• Ayağınızı gazdan çekin.
	• Ayağınızı gazdan çekin.
	• Ayağınızı gazdan çekin.
	Eğer artan hızda SET- yönünde düğmeye basarsanız, artan sabit hız yeniden ayarlanacaktır.
	Eğer artan hızda SET- yönünde düğmeye basarsanız, artan sabit hız yeniden ayarlanacaktır.



	Hızınızı geçici olarak arttırırken dikkatli olun, çünkü önünüzde araç olsa dahi hız otomatik olarak kontrol edilmeyecektir.
	Hızınızı geçici olarak arttırırken dikkatli olun, çünkü önünüzde araç olsa dahi hız otomatik olarak kontrol edilmeyecektir.
	Hızınızı geçici olarak arttırırken dikkatli olun, çünkü önünüzde araç olsa dahi hız otomatik olarak kontrol edilmeyecektir.





	Akıllı Sabit Hız kontrol sistemi aşağıdakiler yapıldığında geçici olarak iptal edilecektir :
	Akıllı Sabit Hız kontrol sistemi aşağıdakiler yapıldığında geçici olarak iptal edilecektir :
	Akıllı Sabit Hız kontrol sistemi aşağıdakiler yapıldığında geçici olarak iptal edilecektir :
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	El ile iptal edildiğinde
	El ile iptal edildiğinde
	Akıllı Sabit Hız Kontrol Sistemi, fren pedalına basıldığında veya CANCEL (İPTAL) düğmesine basıldığında geçici olarak iptal edilir. Araç dururken, aynı anda fren pedalına ve CANCEL (iptal) düğmesine basınız. Gösterge ekranınd...

	Şu durumlarda otomatik olarak iptal edilir
	Şu durumlarda otomatik olarak iptal edilir
	• Sürücü kapısı açık olduğunda
	• Sürücü kapısı açık olduğunda
	• Sürücü kapısı açık olduğunda

	• Vites kolu, N (Boş), R (Geri) veya P (Park) konumunda olduğunda.
	• Vites kolu, N (Boş), R (Geri) veya P (Park) konumunda olduğunda.

	• EPB (Elektronik park freni) devrede olduğunda.
	• EPB (Elektronik park freni) devrede olduğunda.

	• Araç hızı 190 km/saat'in (120 mil/ saat) üzerindeyse.
	• Araç hızı 190 km/saat'in (120 mil/ saat) üzerindeyse.

	• ESC, ABS veya TCS çalışır konumda olduğunda.
	• ESC, ABS veya TCS çalışır konumda olduğunda.

	• ESC kapatıldığında.
	• ESC kapatıldığında.

	• Sensör veya kapak kirli olduğunda veya yabancı bir madde ile tıkandığında.
	• Sensör veya kapak kirli olduğunda veya yabancı bir madde ile tıkandığında.

	• Gaz pedalına uzun süre basıldığında
	• Gaz pedalına uzun süre basıldığında

	• Motor devri tehlikeli bir aralıktaysa.
	• Motor devri tehlikeli bir aralıktaysa.

	• SCC sistemi arızalandıysa.
	• SCC sistemi arızalandıysa.

	• ISG modu etkinleştirilirken.
	• ISG modu etkinleştirilirken.

	• Ön Çarpışma Engelleme Asistanı için frenleme kontrolü çalıştırıldığında
	• Ön Çarpışma Engelleme Asistanı için frenleme kontrolü çalıştırıldığında

	• Araç 5 dakikadan uzun süre durduğunda.
	• Araç 5 dakikadan uzun süre durduğunda.

	• Araç uzun bir süre dur kalk yaptığında.
	• Araç uzun bir süre dur kalk yaptığında.

	• Sürücü, ileride başka bir araç olmadan Akıllı Sabit Hız Kontrol Sistemi tarafından araç durdurulduktan sonra açma/kapama düğmesine yukarı(RES+)/ aşağı (SET-)/ doğru basarak sürüşe başlar.
	• Sürücü, ileride başka bir araç olmadan Akıllı Sabit Hız Kontrol Sistemi tarafından araç durdurulduktan sonra açma/kapama düğmesine yukarı(RES+)/ aşağı (SET-)/ doğru basarak sürüşe başlar.

	• El freni kilitlendiğinde.
	• El freni kilitlendiğinde.

	• Motorda bazı sorunlar olduğunda.
	• Motorda bazı sorunlar olduğunda.


	Bu eylemlerin tamamı sabit hız kontrolü sistemini devreden çıkarır. LCD ekran üzerinde yanan hız ve araçlar arası mesafe değerleri sönecektir. Akıllı sabit hız kontrol sisteminin otomatik olarak devre dışı bırakıldığı durumlard...
	Akıllı Sabit Hız Kontrol sisteminin araç durduğunda otomatik olarak iptal edildiği durumlarda, EPB aktive olacak ve el freni kilitlenecektir.
	Eğer Akıllı Sabit Hız Kontrol sistemi yukarıda bahsedilen nedenler dışında devre dışı kaldıysa, yetkili bir teknik serviste sisteminizi kontrol ettirmenizi öneririz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 
	Eğer Akıllı Sabit Hız Kontrol sistemi yukarıda bahsedilen nedenler dışında devre dışı kaldıysa, yetkili bir teknik serviste sisteminizi kontrol ettirmenizi öneririz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 
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	Eğer sistem otomatik olarak devre dışı bırakıldıysa, uyarı sesi çalacak ve bir mesaj bir kaç saniye ekranda gözükecektir.
	Eğer sistem otomatik olarak devre dışı bırakıldıysa, uyarı sesi çalacak ve bir mesaj bir kaç saniye ekranda gözükecektir.
	Araç hızını, sürüş ve yol şartlarına göre gaz veya fren pedalına basarak ayarlamalısınız.
	Yol şartlarını her zaman kontrol ediniz. Yalnızca uyarı sesine güvenmeyiniz.
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	CRUISE düğmesi kullanılmadan sabit hız kontrol hızı devre dışı bırakıldıysa ve sistem hala devrede ise, kolu yukarı kaldırdığınızda (RES + yönüne doğru) sabit hız kontrol sisteminin hız değeri kaldığı yerden devam edecektir.
	Eğer kolu yukarı kaldırırsanız (RES+ yönüne), hız daha önce ayarlanmış olan hız değerine gelecektir. Ancak, araç hızı 10 km/s’den aşağıya düşerse, aracınızın önünde bir araç olduğunda sabit hızına geri dönecektir.
	Bir kaza riskini azaltmak için, RES+ kolunu kullanarak akıllı sabit hız kontrolünü yeniden etkinleştirirken yol şartlarının, akıllı sabit hız kontrol sisteminin güvenli bir şekilde çalışmasına izin verdiğinden emin olunuz.
	Bir kaza riskini azaltmak için, RES+ kolunu kullanarak akıllı sabit hız kontrolünü yeniden etkinleştirirken yol şartlarının, akıllı sabit hız kontrol sisteminin güvenli bir şekilde çalışmasına izin verdiğinden emin olunuz.




	Sabit hız kontrolünü kapatmak için
	Sabit hız kontrolünü kapatmak için
	Sabit hız kontrolünü kapatmak için
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	• CRUISE tuşuna basınız. (kontrol paneli üzerindeki CRUISE göstergesi lambası sönecektir).
	• CRUISE tuşuna basınız. (kontrol paneli üzerindeki CRUISE göstergesi lambası sönecektir).
	• CRUISE tuşuna basınız. (kontrol paneli üzerindeki CRUISE göstergesi lambası sönecektir).
	Akıllı Sabit Hız Kontrol Sistemine ihtiyaç duyulmadığında, [CRUISE] düğmesine basın ve sistemi devre dışı bırakın.
	Akıllı Sabit Hız Kontrol Sistemine ihtiyaç duyulmadığında, [CRUISE] düğmesine basın ve sistemi devre dışı bırakın.



	Aşağıdaki gibi CRUISE düğmesine her basıldığında mod değişecektir.
	Aşağıdaki gibi CRUISE düğmesine her basıldığında mod değişecektir.
	Aşağıdaki gibi CRUISE düğmesine her basıldığında mod değişecektir.
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	Araçlar arası mesafe ayarı
	Araçlar arası mesafe ayarı
	Araçlar arası mesafe ayarı
	Dur & Kalk sistemi ile akıllı sabit hız kontrolü:Araçlar arası mesafe ayarı


	Araçlar arası mesafeyi ayarlamak için :
	Araçlar arası mesafeyi ayarlamak için :
	Araçlar arası mesafeyi ayarlamak için :
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	Bu özellik, gaz veya fren pedalına basmadan, önünüzdeki araç ile makul bir mesafeyi korumanız için aracınızı programlamanıza izin verir.
	Araçlar arası mesafe, akıllı sabit hız kontrol sistemi açık konumda olduğunda otomatik olarak devreye girecektir.
	Yol şartlarına ve araç hızına göre uygun mesafeyi seçin.
	Tuşa her basıldığında, araçlar arası mesafe aşağıdaki şekilde değişecektir.
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	Örneğin, eğer 90 km/sa (56 mil/sa) hızda sürüyorsanız, mesafe aşağıdaki gibi olacaktır;
	• Mesafe 4 yaklaşık 52.5 m
	• Mesafe 4 yaklaşık 52.5 m
	• Mesafe 4 yaklaşık 52.5 m

	• Mesafe 3 yaklaşık 40 m
	• Mesafe 3 yaklaşık 40 m

	• Mesafe 2 yaklaşık 32.5 m
	• Mesafe 2 yaklaşık 32.5 m

	• Mesafe 1 yaklaşık 25 m
	• Mesafe 1 yaklaşık 25 m


	Motor çalıştırıldıktan sonra sistem ilk kez kullanıldığında her zaman en son kaydedilen mesafe ayarı geçerlidir.
	Motor çalıştırıldıktan sonra sistem ilk kez kullanıldığında her zaman en son kaydedilen mesafe ayarı geçerlidir.
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	• Önündeki şerit boş ise, araç ayarlanan hız değerini koruyacaktır.
	• Önündeki şerit boş ise, araç ayarlanan hız değerini koruyacaktır.
	• Önündeki şerit boş ise, araç ayarlanan hız değerini koruyacaktır.

	• Bulunulan şeritte aracın önünde başka bir araç varsa, araç seçilen mesafeyi korumak için yavaşlayacak veya hızlanacaktır. ( LCD ekranda aracınızın önünde bir araç, yalnızca önünüzde gerçekten bir araç olduğunda gözükece...
	• Bulunulan şeritte aracın önünde başka bir araç varsa, araç seçilen mesafeyi korumak için yavaşlayacak veya hızlanacaktır. ( LCD ekranda aracınızın önünde bir araç, yalnızca önünüzde gerçekten bir araç olduğunda gözükece...

	• Eğer önünüzdeki araç hızlanırsa, aracınız hızı seçilen hıza getirecek ve sabit hızda yolculuğa devam edecektir.
	• Eğer önünüzdeki araç hızlanırsa, aracınız hızı seçilen hıza getirecek ve sabit hızda yolculuğa devam edecektir.

	• Aracın hızlanmasından ya da yavaşlamasından dolayı öndeki araca olan mesafenin değişmesi, LCD ekrandaki mesafeyi de değiştirebilir.
	• Aracın hızlanmasından ya da yavaşlamasından dolayı öndeki araca olan mesafenin değişmesi, LCD ekrandaki mesafeyi de değiştirebilir.
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	Akıllı Sabit Hız Kontrol sistemini kullanırken:
	• Öndeki araç ile seçilen mesafeyi korumak zor ise, uyarı sesi çalacak ve uyarı mesajı görüntülenecek ve uyarı sesi çalacaktır.
	• Öndeki araç ile seçilen mesafeyi korumak zor ise, uyarı sesi çalacak ve uyarı mesajı görüntülenecek ve uyarı sesi çalacaktır.
	• Öndeki araç ile seçilen mesafeyi korumak zor ise, uyarı sesi çalacak ve uyarı mesajı görüntülenecek ve uyarı sesi çalacaktır.

	• Uyarı sinyali duyulduğunda ve uyarı mesajı görüldüğünde, önünüzdeki yolun durumuna ve sürüş şartlarına göre gaz veya fren pedalına basarak araç hızını ayarlayın.
	• Uyarı sinyali duyulduğunda ve uyarı mesajı görüldüğünde, önünüzdeki yolun durumuna ve sürüş şartlarına göre gaz veya fren pedalına basarak araç hızını ayarlayın.

	• Uyarı sinyali ve uyarı mesajı devreye girmese bile, tehlikeli durumların oluşmasını engellemek için sürüş koşullarına her zaman dikkat edin.
	• Uyarı sinyali ve uyarı mesajı devreye girmese bile, tehlikeli durumların oluşmasını engellemek için sürüş koşullarına her zaman dikkat edin.

	• Aracın müzik sistemi sesinin çok fazla açılması sistem uyarı seslerinin duyulmasına engel olabilir.
	• Aracın müzik sistemi sesinin çok fazla açılması sistem uyarı seslerinin duyulmasına engel olabilir.
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	Öndeki aracın hızı (30 km /saatten az ise) yan şeritte gözükmez hale gelirse, uyarı sinyali çalacak ve bir mesaj gözükecektir. Önünüzdeki yolun ve sürüş şartlarına göre fren pedalına basarak önünüze aniden çıkabilecek araç ...




	Trafik durumunda
	Trafik durumunda
	Trafik durumunda
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	Hızlanmak için düğmeyi veya pedalı kullanın
	• Trafikte, önünüzdeki araç durursa, sizin aracınız da duracaktır. Yine, eğer önünüzdeki araç hareket etmeye başlarsa, sizin aracınız da hareket etmeye başlayacaktır. Ancak, eğer araç 3 saniyeden uzun süre durursa, sürmeye baş...
	• Trafikte, önünüzdeki araç durursa, sizin aracınız da duracaktır. Yine, eğer önünüzdeki araç hareket etmeye başlarsa, sizin aracınız da hareket etmeye başlayacaktır. Ancak, eğer araç 3 saniyeden uzun süre durursa, sürmeye baş...
	• Trafikte, önünüzdeki araç durursa, sizin aracınız da duracaktır. Yine, eğer önünüzdeki araç hareket etmeye başlarsa, sizin aracınız da hareket etmeye başlayacaktır. Ancak, eğer araç 3 saniyeden uzun süre durursa, sürmeye baş...

	• • Eğer Auto Hold ve akıllı sabit hız kontrolü çalışıyorken akıllı hız kontrol düğmesine (RES+ or SET-) basarsanız, gaz pedalının çalışmasından bağımsız olarak Auto Hold devre dışı kalacak ve araç hareket etmeye başlaya
	• • Eğer Auto Hold ve akıllı sabit hız kontrolü çalışıyorken akıllı hız kontrol düğmesine (RES+ or SET-) basarsanız, gaz pedalının çalışmasından bağımsız olarak Auto Hold devre dışı kalacak ve araç hareket etmeye başlaya
	• 






	Öndeki araçla olan mesafeyi tespit etmek için kullanılan radar.
	Öndeki araçla olan mesafeyi tespit etmek için kullanılan radar.
	Öndeki araçla olan mesafeyi tespit etmek için kullanılan radar.
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	Öndeki araçla olan mesafeyi tespit eden sensör.
	Eğer sensör kir veya başka bir yabancı madde ile kaplıysa, araçlar arası mesafe kontrolü düzgün çalışmayabilir.
	Sensörün önündeki alanı her zaman temiz tutun.



	Radar kontrol mesajı.
	Radar kontrol mesajı.
	Radar kontrol mesajı.
	Tip A
	Tip A
	Tip A
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Tip B
	Tip B
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	Eğer radar veya kapağı kirliyse veya kar gibi yabancı bir maddeyle kaplıysa, bu mesaj gözükecektir ve bir süre sonra kaybolur
	Bu gibi bir durumda, sistem geçici olarak çalışmayabilir, ancak Akıllı Sabit Hız Kontrol Sisteminde bir hata mesajı gözükmeyecektir. Yumuşak bir bez kullanarak radarı veya kapağını temizleyin ve normal çalışacaktır.
	Radarın önü tamamen kapanmışsa, veya motoru çalıştırdıktan sonra hiçbir nesne tespit edilemezse (ör. açık bir mekanda), Akıllı Sabit Hız Kontrol sistemi devreye düzgün bir şekilde girmeyebilir.



	SCC (Akıllı Sabit Hız Kontrol) arıza mesajı
	SCC (Akıllı Sabit Hız Kontrol) arıza mesajı
	SCC (Akıllı Sabit Hız Kontrol) arıza mesajı
	Tip A
	Tip A
	Tip A
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	Tip B
	Tip B
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	Bu mesah Akıllı Sabit Hız Kontrolü düzgün bir şekilde çalışmadığında görüntülenecektir.
	Bu durumda, sistemi profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye eder.
	• Sensörün etrafına herhangi bir aksesuar takmayınız ve tamponu kendi başınıza değiştirmeyiniz. Bu durum, sensör performansını etkileyebilir.
	• Sensörün etrafına herhangi bir aksesuar takmayınız ve tamponu kendi başınıza değiştirmeyiniz. Bu durum, sensör performansını etkileyebilir.
	• Sensörün etrafına herhangi bir aksesuar takmayınız ve tamponu kendi başınıza değiştirmeyiniz. Bu durum, sensör performansını etkileyebilir.
	• Sensörün etrafına herhangi bir aksesuar takmayınız ve tamponu kendi başınıza değiştirmeyiniz. Bu durum, sensör performansını etkileyebilir.

	• Sensör ve tamponu her zaman temiz tutun.
	• Sensör ve tamponu her zaman temiz tutun.

	• Sensor kapağına hasar gelmesini engellemek için, arabayı yumuşak bir bez ile yıkayınız.
	• Sensor kapağına hasar gelmesini engellemek için, arabayı yumuşak bir bez ile yıkayınız.

	• Sensör veya sensör alanını sert bir darbe ile zedelemeyiniz. Eğer sensör hafifçe kapanırsa, panelden herhangi bir uyarı veya gösterge olmaksızın Akıllı Sabit Hız Kontrol sistemi doğru olarak çalışmayacaktır. Bu durumda, sistem...
	• Sensör veya sensör alanını sert bir darbe ile zedelemeyiniz. Eğer sensör hafifçe kapanırsa, panelden herhangi bir uyarı veya gösterge olmaksızın Akıllı Sabit Hız Kontrol sistemi doğru olarak çalışmayacaktır. Bu durumda, sistem...
	Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 

	• Aracınızda yalnızca orijinal Kia sensör kapağı kullanın. Sensör kapağının üzerini hiçbir boya ile boyamayın.
	• Aracınızda yalnızca orijinal Kia sensör kapağı kullanın. Sensör kapağının üzerini hiçbir boya ile boyamayın.







	Akıllı sabit hız kontrolü hassasiyetini ayarlama
	Akıllı sabit hız kontrolü hassasiyetini ayarlama
	Akıllı sabit hız kontrolü hassasiyetini ayarlama
	Dur & Kalk sistemi ile akıllı sabit hız kontrolü:Hassasiyeti ayarlamak için

	Öndeki aracı takip ederken belirlenmiş olan mesafenin korunması için araç hızının hassasiyeti ayarlanabilir. Kullanıcı Ayarları Modunu (Sürüş Yardımı) açın ve SCC Tepkisi seçeneğini seçin. Aşağıdaki üç aşamadan birini terc...
	Öndeki aracı takip ederken belirlenmiş olan mesafenin korunması için araç hızının hassasiyeti ayarlanabilir. Kullanıcı Ayarları Modunu (Sürüş Yardımı) açın ve SCC Tepkisi seçeneğini seçin. Aşağıdaki üç aşamadan birini terc...
	• Fast (Hızlı):
	• Fast (Hızlı):
	• Fast (Hızlı):
	Öndeki aracı takip ederken belirlenen mesafeyi korumak için aracın hızı normal hızından daha hızlı.

	• Normal:
	• Normal:
	Öndeki aracı takip ederken belirlenen mesafeyi korumak için aracın hızı normal.

	• Slow (Yavaş):
	• Slow (Yavaş):
	Öndeki aracı takip ederken belirlenen mesafeyi korumak için aracın hızı normal hızından daha yavaş.


	Son seçilen mod sistemde kalır.
	Son seçilen mod sistemde kalır.




	Sabit hız kontrol moduna geçmek için :
	Sabit hız kontrol moduna geçmek için :
	Sabit hız kontrol moduna geçmek için :
	Dur & Kalk sistemi ile akıllı sabit hız kontrolü:Sabit hız kontrol moduna geçmek
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	Sürücü, aşağıdakileri yaparak yalnızca sabit hız kontrol modunu kullanmayı seçebilir (hız kontrol özelliği) :

	1. Akıllı sabit hız kontrol sistemini açın (sabit hız kontrol gösterge ışığı yanacaktır ancak sistem devreye girmeyecektir).
	1. Akıllı sabit hız kontrol sistemini açın (sabit hız kontrol gösterge ışığı yanacaktır ancak sistem devreye girmeyecektir).
	1. Akıllı sabit hız kontrol sistemini açın (sabit hız kontrol gösterge ışığı yanacaktır ancak sistem devreye girmeyecektir).

	2. Araçlar arası mesafe tuşunu 2 saniyeden uzun basılı tutun.
	2. Araçlar arası mesafe tuşunu 2 saniyeden uzun basılı tutun.

	3. “Akıllı Sabit Hız Kontrol modu” ve “Sabit Hız Kontrol” modu arasından seçim yapın.
	3. “Akıllı Sabit Hız Kontrol modu” ve “Sabit Hız Kontrol” modu arasından seçim yapın.


	Sistem CRUISE düşmesine basılarak iptal edildiğinde veya CRUISE düğmesi motor çalıştırıldıktan sonra kullanıldığında, Akıllı Sabit Hız Kontrol modu açılacaktır.
	Sistem CRUISE düşmesine basılarak iptal edildiğinde veya CRUISE düğmesi motor çalıştırıldıktan sonra kullanıldığında, Akıllı Sabit Hız Kontrol modu açılacaktır.
	Sabit hız kontrol modunu kullanırken, sistem diğer araçlara göre yavaşlamak için otomatik olarak fren yapmayacağı için, diğer araçlarla aradaki mesafeye manuel olarak ayarlamalısınız.
	Sabit hız kontrol modunu kullanırken, sistem diğer araçlara göre yavaşlamak için otomatik olarak fren yapmayacağı için, diğer araçlarla aradaki mesafeye manuel olarak ayarlamalısınız.





	Sistem kısıtlamaları
	Sistem kısıtlamaları
	Sistem kısıtlamaları
	Dur & Kalk sistemi ile akıllı sabit hız kontrolü:Kısıtlamalar

	Yol ve trafik şartlarına bağlı olarak, Akıllı Sabit Hız Kontrol sistemini araçlar arasındaki mesafeyi algılama yeteneğinde kısıtlamalar olabilir.
	Virajlarda
	Virajlarda
	Virajlarda
	<GRAPHIC>
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	• Virajlarda, akıllı sabit hız kontrol sistem, şeridinizde hareket eden aracı algılamayabilir ve aracınız ayarlanan hız değerine hızlanabilir. Diğer yandan, öndeki araç aniden algılandığında araç hızı aniden düşebilir. 
	• Virajlarda, akıllı sabit hız kontrol sistem, şeridinizde hareket eden aracı algılamayabilir ve aracınız ayarlanan hız değerine hızlanabilir. Diğer yandan, öndeki araç aniden algılandığında araç hızı aniden düşebilir. 
	• Virajlarda, akıllı sabit hız kontrol sistem, şeridinizde hareket eden aracı algılamayabilir ve aracınız ayarlanan hız değerine hızlanabilir. Diğer yandan, öndeki araç aniden algılandığında araç hızı aniden düşebilir. 

	• Virajlarda uygun hızı seçin ve aracınızın hızını yol ve sürüş şartlarına göre gaz veya fren pedalına basarak ayarlayın.
	• Virajlarda uygun hızı seçin ve aracınızın hızını yol ve sürüş şartlarına göre gaz veya fren pedalına basarak ayarlayın.
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	• Aracınızın hızı, size yakın şeritteki araçtan dolayı düşürülebilir. Araç hızını, sürüş ve yol şartlarına göre gaz veya fren pedalına basarak ayarlayınız. Gaz pedalına basın ve uygun hızı seçin. Yol şartlarının Ak...
	• Aracınızın hızı, size yakın şeritteki araçtan dolayı düşürülebilir. Araç hızını, sürüş ve yol şartlarına göre gaz veya fren pedalına basarak ayarlayınız. Gaz pedalına basın ve uygun hızı seçin. Yol şartlarının Ak...



	Yokuşlarda
	Yokuşlarda
	<GRAPHIC>
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	• Aşağı veya yukarı yokuşlu yollarda sürerken, Akıllı Sabit Hız Kontrol Sistemi şeridinizde hareket eden aracı algılamayabilir ve aracınızın ayarlanan hız değerine hızlanmasına neden olabilir. Diğer yandan, öndeki araç aniden ...
	• Aşağı veya yukarı yokuşlu yollarda sürerken, Akıllı Sabit Hız Kontrol Sistemi şeridinizde hareket eden aracı algılamayabilir ve aracınızın ayarlanan hız değerine hızlanmasına neden olabilir. Diğer yandan, öndeki araç aniden ...
	• Aşağı veya yukarı yokuşlu yollarda sürerken, Akıllı Sabit Hız Kontrol Sistemi şeridinizde hareket eden aracı algılamayabilir ve aracınızın ayarlanan hız değerine hızlanmasına neden olabilir. Diğer yandan, öndeki araç aniden ...

	• Virajlarda uygun hızı seçin ve aracınızın hızını yol ve sürüş şartlarına göre gaz veya fren pedalına basarak ayarlayın.
	• Virajlarda uygun hızı seçin ve aracınızın hızını yol ve sürüş şartlarına göre gaz veya fren pedalına basarak ayarlayın.



	Şerit değiştirme
	Şerit değiştirme
	<GRAPHIC>
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	• Yan şeritten sizin şeridinize geçen bir araç, sensörün algılama menziline girmeden algılanmayabilir. 
	• Yan şeritten sizin şeridinize geçen bir araç, sensörün algılama menziline girmeden algılanmayabilir. 
	• Yan şeritten sizin şeridinize geçen bir araç, sensörün algılama menziline girmeden algılanmayabilir. 

	• Bir araç aniden önünüze çıktığında sensör bunu algılamayabilir. Her zaman trafik, yol ve sürüş şartlarına dikkat edin.
	• Bir araç aniden önünüze çıktığında sensör bunu algılamayabilir. Her zaman trafik, yol ve sürüş şartlarına dikkat edin.

	• Eğer şeridinize geçen araç, sizin aracınızdan yavaş seyir ediyorsa, hızınız öndeki araç ile mesafeyi korumak için düşebilir.
	• Eğer şeridinize geçen araç, sizin aracınızdan yavaş seyir ediyorsa, hızınız öndeki araç ile mesafeyi korumak için düşebilir.

	• Eğer şeridiniz geçen araç sizin aracınızdan hızlı seyir ediyorsa, aracınız ayarlanan hız değerine hızlanacaktır.
	• Eğer şeridiniz geçen araç sizin aracınızdan hızlı seyir ediyorsa, aracınız ayarlanan hız değerine hızlanacaktır.
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	• Önünüzdeki araç görünmediğinde, aracınız hızlanabilir.
	• Önünüzdeki araç görünmediğinde, aracınız hızlanabilir.

	• Önünüzdeki aracın algılanmadığı ile ilgili uyarıldığınızda, dikkatli sürünüz.
	• Önünüzdeki aracın algılanmadığı ile ilgili uyarıldığınızda, dikkatli sürünüz.



	Araç tanıma
	Araç tanıma
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	Sizin şeridinizde önünüzde giden bazı araçlar, aşağıdaki sebeplerden dolayı sensör tarafından tanınmayabilir : 
	• Motorsiklet ve bisiklet gibi dar araçlar.
	• Motorsiklet ve bisiklet gibi dar araçlar.
	• Motorsiklet ve bisiklet gibi dar araçlar.

	• Bir tarafa yakın giden araçlar
	• Bir tarafa yakın giden araçlar

	• Yavaş giden veya aniden yavaşlayan araçlar
	• Yavaş giden veya aniden yavaşlayan araçlar

	• Durmuş araçlar
	• Durmuş araçlar

	• Yükü olmayan römorklar gibi küçük arka profile sahip araçlar.
	• Yükü olmayan römorklar gibi küçük arka profile sahip araçlar.


	 Aşağıdakilerden biri olursa, öndeki araç sensör tarafından doğru bir şekilde algılanmayabilir:
	• Bagajın aşırı yüklenmesinden dolayı araç yukarı doğru bakıyorsa
	• Bagajın aşırı yüklenmesinden dolayı araç yukarı doğru bakıyorsa
	• Bagajın aşırı yüklenmesinden dolayı araç yukarı doğru bakıyorsa

	• • Direksiyonu çevirerek dönüş yaparken
	• • Direksiyonu çevirerek dönüş yaparken
	• 


	• Şeridin bir tarafında sürerken.
	• Şeridin bir tarafında sürerken.

	• Dar şeritlerde veya virajlı yollarda sürerken.
	• Dar şeritlerde veya virajlı yollarda sürerken.


	Araç hızını, sürüş ve yol şartlarına göre gaz veya fren pedalına basarak ayarlayınız.
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	• Sabit duran veya önünüzdeki araçlar yan şeride geçerken, aracınız hareket etmeye başladığında dikkatli olun çünkü önünüzdeki durmuş aracı algılamayabilir.
	• Sabit duran veya önünüzdeki araçlar yan şeride geçerken, aracınız hareket etmeye başladığında dikkatli olun çünkü önünüzdeki durmuş aracı algılamayabilir.
	• Sabit duran veya önünüzdeki araçlar yan şeride geçerken, aracınız hareket etmeye başladığında dikkatli olun çünkü önünüzdeki durmuş aracı algılamayabilir.


	Bu durumlarda her zaman güvenli bir fren mesafesi korumalı ve güvenli mesafeyi korumak için gerektiğinde frene basarak hızınızı düşürmelisiniz.
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	• Aracınız öndeki araç ile mesafeyi korurken, her zaman yayalara dikkat edin.
	• Aracınız öndeki araç ile mesafeyi korurken, her zaman yayalara dikkat edin.
	• Aracınız öndeki araç ile mesafeyi korurken, her zaman yayalara dikkat edin.
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	• Daha yüksek araçlara veya aracın arkasına çıkıntı yapan yük taşıyan araçlara her zaman dikkat edin.
	• Daha yüksek araçlara veya aracın arkasına çıkıntı yapan yük taşıyan araçlara her zaman dikkat edin.


	• Akıllı sabit hız kontrol sistemi, her acil durumda durmayı garanti etmez.
	• Akıllı sabit hız kontrol sistemi, her acil durumda durmayı garanti etmez.
	• Akıllı sabit hız kontrol sistemi, her acil durumda durmayı garanti etmez.
	• Akıllı sabit hız kontrol sistemi, her acil durumda durmayı garanti etmez.
	Eğer acil bir şekilde durmanız gerekliyse, frenleri kullanmalısınız.

	• Yol şartlarına ve araç hızına göre güvenli mesafeyi koruyun. Yüksek hızlı sürüşte araçlar arası mesafe çok yakınsa, ciddi bir çarpışma meydana gelebilir.
	• Yol şartlarına ve araç hızına göre güvenli mesafeyi koruyun. Yüksek hızlı sürüşte araçlar arası mesafe çok yakınsa, ciddi bir çarpışma meydana gelebilir.

	• Akıllı Sabit Hız Kontrol sistemi, durmuş bir aracı, yayaları veya üzerinize gelen bir aracı algılamayabilir. Beklenmedik ve ani durumların yaşanmasını engellemek için her zaman dikkatli bir şekilde yola bakınız.
	• Akıllı Sabit Hız Kontrol sistemi, durmuş bir aracı, yayaları veya üzerinize gelen bir aracı algılamayabilir. Beklenmedik ve ani durumların yaşanmasını engellemek için her zaman dikkatli bir şekilde yola bakınız.

	• Eğer araç dik bir yokuşta sürülüyor veya bir romörk çekiyorsa, SCC sistemi doğru mesafe veya hızı korumakta zorlanabilir.
	• Eğer araç dik bir yokuşta sürülüyor veya bir romörk çekiyorsa, SCC sistemi doğru mesafe veya hızı korumakta zorlanabilir.

	• Eğer diğer araçlar önünüzdeki şeride aniden girerse, Akıllı Sabit Hız Kontrol sistemi doğru çalışmayabilir. Beklenmedik ve ani durumların yaşanmasını engellemek için her zaman dikkatli bir şekilde yola bakınız.
	• Eğer diğer araçlar önünüzdeki şeride aniden girerse, Akıllı Sabit Hız Kontrol sistemi doğru çalışmayabilir. Beklenmedik ve ani durumların yaşanmasını engellemek için her zaman dikkatli bir şekilde yola bakınız.

	• Akıllı Sabit Hız kontrol sistemi, güvenli sürüş önlemlerinin yerini tutmaz ve sadece yardımcı bir fonksiyondur. Hızı ve öndeki araca olan mesafeyi kontrol etmek sürücünün sorumluluğundadır.
	• Akıllı Sabit Hız kontrol sistemi, güvenli sürüş önlemlerinin yerini tutmaz ve sadece yardımcı bir fonksiyondur. Hızı ve öndeki araca olan mesafeyi kontrol etmek sürücünün sorumluluğundadır.

	• Ayarlanan hızın ve araçlar arası mesafenin her zaman farkında olunuz.
	• Ayarlanan hızın ve araçlar arası mesafenin her zaman farkında olunuz.

	• Her zaman yeterli fren mesafesini koruyunuz ve gerekli durumlarda frene basarak aracınızı yavaşlatınız.
	• Her zaman yeterli fren mesafesini koruyunuz ve gerekli durumlarda frene basarak aracınızı yavaşlatınız.

	• Akıllı sabit hız kontrol sistemi kompleks sürüş şartlarını algılayamayabileceğinden, sürüş şartlarına her zaman dikkat edin ve aracınızın hızını kontrol edin.
	• Akıllı sabit hız kontrol sistemi kompleks sürüş şartlarını algılayamayabileceğinden, sürüş şartlarına her zaman dikkat edin ve aracınızın hızını kontrol edin.

	• Güvenli çalışma açısından, kullanmadan önce bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okuyunuz ve uygulayınız.
	• Güvenli çalışma açısından, kullanmadan önce bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okuyunuz ve uygulayınız.

	• Motoru çalıştırdıktan sonra, lütfen birkaç saniye durunuz. Eğer sistem yüklemesi tamamlanmadıysa, SCC normal olarak çalışmayacaktır.
	• Motoru çalıştırdıktan sonra, lütfen birkaç saniye durunuz. Eğer sistem yüklemesi tamamlanmadıysa, SCC normal olarak çalışmayacaktır.

	• Motoru çalıştırdıktan sonra, eğer herhangi bir obje algılanmıyor veya sensör kapağı yabancı maddelerle kaplı ise, SCC sisteminin çalışmama ihtimali mevcuttur.
	• Motoru çalıştırdıktan sonra, eğer herhangi bir obje algılanmıyor veya sensör kapağı yabancı maddelerle kaplı ise, SCC sisteminin çalışmama ihtimali mevcuttur.

	• Aşağıdaki durumlara izin verilmez: bagaja aşırı yük koymak, süspansiyonu yeniden modelleme, farklı yıpranma ve basınç seviyelerine sahip veya yetkili satıcından alınmamış lastiklerle mevcut l astiklerin değiştirilmesi 
	• Aşağıdaki durumlara izin verilmez: bagaja aşırı yük koymak, süspansiyonu yeniden modelleme, farklı yıpranma ve basınç seviyelerine sahip veya yetkili satıcından alınmamış lastiklerle mevcut l astiklerin değiştirilmesi 



	Akıllı sabit hız kontrol sistemi, elektriksel parazitten dolayı geçici olarak çalışmayı durdurabilir.
	Akıllı sabit hız kontrol sistemi, elektriksel parazitten dolayı geçici olarak çalışmayı durdurabilir.






	ISG (Rölanti Dur-Kalk) sistemi
	ISG (Rölanti Dur-Kalk) sistemi
	ISG (Rölanti Dur-Kalk) sistemi
	ISG (Rölanti Dur ve Kalk) sistemi (eğer varsa)
	Aracınızda, hareket edilmediği durumlarda otomatik olarak motoru kapatarak yakıt tüketimini azaltan ISG sistemi bulunabilir. (Örneğin : Kırmızı ışıkta, dur işaretinin bulunduğu yerlerde ve trafik sıkıştığında)
	Çalıştırma koşulları sağlandığında motor otomatik olarak çalışır.
	Motor çalıştığında ISG sistemi her zaman devrededir (ON).
	Motor ISG sistemi ile otomatik olarak çalıştırıldığında bazı uyarı lambaları (ABS, ESC, ESC OFF, EPS veya el freni uyarı lambası) birkaç saniyeliğine yanabilir.
	Motor ISG sistemi ile otomatik olarak çalıştırıldığında bazı uyarı lambaları (ABS, ESC, ESC OFF, EPS veya el freni uyarı lambası) birkaç saniyeliğine yanabilir.
	Bu durum düşük akü voltajından kaynaklanmaktadır. Bu, sistemde bir arıza olduğu anlamına gelmez.



	Otomatik durma
	Otomatik durma
	Otomatik durma

	Motoru rölanti dur-kalk modunda durdurmak için
	Motoru rölanti dur-kalk modunda durdurmak için
	Motoru rölanti dur-kalk modunda durdurmak için
	ISG (Rölanti Dur-Kalk) sistemi:Motoru rölanti dur-kalk modunda durdurmak için
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	Düz Vites
	Düz Vites
	Düz Vites
	1. Aracın hızını 5 km/s altına düşürünüz.
	1. Aracın hızını 5 km/s altına düşürünüz.
	1. Aracın hızını 5 km/s altına düşürünüz.
	1. Aracın hızını 5 km/s altına düşürünüz.

	2. Vites kolunu N (Boş) konumuna alınız.
	2. Vites kolunu N (Boş) konumuna alınız.

	3. Debriyaj pedalını bırakınız.
	3. Debriyaj pedalını bırakınız.





	Otomatik Vites
	Otomatik Vites
	Otomatik Vites
	1. Araç hızını 0 km/s'ye düşürün.
	1. Araç hızını 0 km/s'ye düşürün.
	1. Araç hızını 0 km/s'ye düşürün.
	1. Araç hızını 0 km/s'ye düşürün.

	2. Vites D (Sürüş) / N (Nötr) konumda.
	2. Vites D (Sürüş) / N (Nötr) konumda.

	3. Fren pedalına basın.
	3. Fren pedalına basın.


	Motor duracaktır ve kontrol paneli üzerindeki yeşil AUTO STOP (otomatik durma) göstergesi lambası yanacaktır.
	Motor duracaktır ve kontrol paneli üzerindeki yeşil AUTO STOP (otomatik durma) göstergesi lambası yanacaktır.
	• En son rölanti durmasından sonra en az 5km/h (3 mil/sa) hıza ulaşmanız gerekmektedir. (Düz viteslilerde)
	• En son rölanti durmasından sonra en az 5km/h (3 mil/sa) hıza ulaşmanız gerekmektedir. (Düz viteslilerde)
	• En son rölanti durmasından sonra en az 5km/h (3 mil/sa) hıza ulaşmanız gerekmektedir. (Düz viteslilerde)
	• En son rölanti durmasından sonra en az 5km/h (3 mil/sa) hıza ulaşmanız gerekmektedir. (Düz viteslilerde)

	• En son rölanti durmasından sonra en az 5km/h (3 mil/sa) hıza ulaşmanız gerekmektedir. (otomatik viteslilerde)
	• En son rölanti durmasından sonra en az 5km/h (3 mil/sa) hıza ulaşmanız gerekmektedir. (otomatik viteslilerde)
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	 Oto-stop modunda motor kapağını açtığınızda, aşağıdakiler meydana gelir (otomatik şanzıman ile) :
	 Oto-stop modunda motor kapağını açtığınızda, aşağıdakiler meydana gelir (otomatik şanzıman ile) :
	• ISG sistemi devre dışı bırakılır (ISG OFF düğmesinin ışığı yanar).
	• ISG sistemi devre dışı bırakılır (ISG OFF düğmesinin ışığı yanar).
	• ISG sistemi devre dışı bırakılır (ISG OFF düğmesinin ışığı yanar).









	Otomatik çalıştırma
	Otomatik çalıştırma
	Otomatik çalıştırma

	Motoru rölantide durma modundan yeniden başlatmak için
	Motoru rölantide durma modundan yeniden başlatmak için
	Motoru rölantide durma modundan yeniden başlatmak için
	ISG (Rölanti Dur-Kalk) sistemi:Motoru rölanti dur-kalk modunda tekrar çalıştırmak için


	Düz Vites
	Düz Vites
	Düz Vites
	• Vites kolu N (Boş) konumundayken debriyaj pedalına basınız.
	• Vites kolu N (Boş) konumundayken debriyaj pedalına basınız.
	• Vites kolu N (Boş) konumundayken debriyaj pedalına basınız.
	• Vites kolu N (Boş) konumundayken debriyaj pedalına basınız.

	• LCD ekranda "Otomatik Çalıştırma için Debriyaj Pedalına Basınız" mesajı belirir.
	• LCD ekranda "Otomatik Çalıştırma için Debriyaj Pedalına Basınız" mesajı belirir.

	• Motor duracaktır ve kontrol paneli üzerindeki yeşil AUTO STOP (otomatik durma) göstergesi lambası yanacaktır.
	• Motor duracaktır ve kontrol paneli üzerindeki yeşil AUTO STOP (otomatik durma) göstergesi lambası yanacaktır.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>






	1. Fren pedalını bırakınız.
	1. Fren pedalını bırakınız.
	1. Fren pedalını bırakınız.
	Otomatik Vites

	1. Fren pedalını bırakınız.
	1. Fren pedalını bırakınız.
	1. Fren pedalını bırakınız.
	1. Fren pedalını bırakınız.
	veya
	veya


	2. AUTO HOLD çalışıyorken, fren pedalını bırakırsanız, motor durmaya devam eder. Fakat debriyaj pedalına bastığınızda motor tekrar çalışır.
	2. AUTO HOLD çalışıyorken, fren pedalını bırakırsanız, motor durmaya devam eder. Fakat debriyaj pedalına bastığınızda motor tekrar çalışır.


	Motor çalışacaktır ve kontrol paneli üzerindeki yeşil AUTO STOP ( ) (otomatik durma) göstergesi lambası yanacaktır.
	Motor çalışacaktır ve kontrol paneli üzerindeki yeşil AUTO STOP ( ) (otomatik durma) göstergesi lambası yanacaktır.





	Eğer aşağıdakilerden herhangi biri söz konusu ise sürücünün bir şey yapmasına gerek olmadan motor yine otomatik olarak çalışacaktır:
	Eğer aşağıdakilerden herhangi biri söz konusu ise sürücünün bir şey yapmasına gerek olmadan motor yine otomatik olarak çalışacaktır:
	Eğer aşağıdakilerden herhangi biri söz konusu ise sürücünün bir şey yapmasına gerek olmadan motor yine otomatik olarak çalışacaktır:
	• Klima açık konumdayken manüel klima kontrol sisteminin fan hızı 3. konumun üstüne ayarlanmışsa.
	• Klima açık konumdayken manüel klima kontrol sisteminin fan hızı 3. konumun üstüne ayarlanmışsa.
	• Klima açık konumdayken manüel klima kontrol sisteminin fan hızı 3. konumun üstüne ayarlanmışsa.
	• Klima açık konumdayken manüel klima kontrol sisteminin fan hızı 3. konumun üstüne ayarlanmışsa.

	• Klima açık konumdayken otomatik klima kontrol sisteminin fan hızı 5. konumun üstüne ayarlanmışsa.
	• Klima açık konumdayken otomatik klima kontrol sisteminin fan hızı 5. konumun üstüne ayarlanmışsa.

	• Klima kontrol sistemi açık haldeyken belli bir zaman geçtiğinde.
	• Klima kontrol sistemi açık haldeyken belli bir zaman geçtiğinde.

	• Buz çözücü açık konumundayken.
	• Buz çözücü açık konumundayken.

	• Fren vakum basıncı düşükken.
	• Fren vakum basıncı düşükken.

	• Akü şarj durumu düşükken.
	• Akü şarj durumu düşükken.

	• Araç hızı 6km/hin üstüne çıktığında. (Düz viteslilerde)
	• Araç hızı 6km/hin üstüne çıktığında. (Düz viteslilerde)

	• Araç hızı 1,5km/hin üstüne çıktığında. (Otomatik viteslilerde)
	• Araç hızı 1,5km/hin üstüne çıktığında. (Otomatik viteslilerde)

	• Vitesi p (park) konumuna getirin ya da AUTO HOLD durumundayken EPB anahtarına basın. (Otomatik Vitesle)
	• Vitesi p (park) konumuna getirin ya da AUTO HOLD durumundayken EPB anahtarına basın. (Otomatik Vitesle)


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Gösterge panelinde yeşil AUTO STOP ( ) göstergesi 5 saniye yanıp sönecektir.




	ISG sistemi çalışma koşulları
	ISG sistemi çalışma koşulları
	ISG sistemi çalışma koşulları
	ISG (Rölanti Dur-Kalk) sistemi:ISG sistemi çalışma koşulları


	ISG sistemi şu koşullar altında çalışacaktır:
	ISG sistemi şu koşullar altında çalışacaktır:
	ISG sistemi şu koşullar altında çalışacaktır:
	• Sürücü emniyet kemeri takılı olmalı.
	• Sürücü emniyet kemeri takılı olmalı.
	• Sürücü emniyet kemeri takılı olmalı.
	• Sürücü emniyet kemeri takılı olmalı.

	• Sürücü kapısı ve kaput kapalı olduğunda 
	• Sürücü kapısı ve kaput kapalı olduğunda 

	• Fren vakum basıncı yeterli seviyede olmalı.
	• Fren vakum basıncı yeterli seviyede olmalı.

	• Akü yeterince şarja sahip olmalı.
	• Akü yeterince şarja sahip olmalı.

	• Dış hava ısısı -20°C ve 50°C arasındayken. (-4°C - 122°F)
	• Dış hava ısısı -20°C ve 50°C arasındayken. (-4°C - 122°F)

	• Motor soğutma suyu sıcaklığı çok düşük olmamalı.
	• Motor soğutma suyu sıcaklığı çok düşük olmamalı.

	• Araç dik bir yokuşta sürülmediğinde. (Otomatik vitesli araçlar için)
	• Araç dik bir yokuşta sürülmediğinde. (Otomatik vitesli araçlar için)


	• Eğer ISG sistemi gerekli çalışma koşulunu bulamazsa, sistem devre dışı kalacaktır. ISF OFF düğmesinde ışık yanacak ve kontrol paneli üzerindeki sarı AUTO STOP ( ) (otomatik durma) göstergesi lambası yanacaktır.
	• Eğer ISG sistemi gerekli çalışma koşulunu bulamazsa, sistem devre dışı kalacaktır. ISF OFF düğmesinde ışık yanacak ve kontrol paneli üzerindeki sarı AUTO STOP ( ) (otomatik durma) göstergesi lambası yanacaktır.
	• Eğer ISG sistemi gerekli çalışma koşulunu bulamazsa, sistem devre dışı kalacaktır. ISF OFF düğmesinde ışık yanacak ve kontrol paneli üzerindeki sarı AUTO STOP ( ) (otomatik durma) göstergesi lambası yanacaktır.
	• Eğer ISG sistemi gerekli çalışma koşulunu bulamazsa, sistem devre dışı kalacaktır. ISF OFF düğmesinde ışık yanacak ve kontrol paneli üzerindeki sarı AUTO STOP ( ) (otomatik durma) göstergesi lambası yanacaktır.

	• Eğer ışık sürekli yanıyorsa, çalışma koşulunu kontrol ediniz.
	• Eğer ışık sürekli yanıyorsa, çalışma koşulunu kontrol ediniz.







	ISG sistemini devre dışı bırakma
	ISG sistemini devre dışı bırakma
	ISG sistemini devre dışı bırakma
	ISG (Rölanti Dur-Kalk) sistemini:devre dışı bırakma

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	• Eğer ISG sistemini devre dışı bırakmak isterseniz, ISG OFF düğmesine basınız. ISG OFF düğmesinin ışığı yanar.
	• Eğer ISG sistemini devre dışı bırakmak isterseniz, ISG OFF düğmesine basınız. ISG OFF düğmesinin ışığı yanar.
	• Eğer ISG sistemini devre dışı bırakmak isterseniz, ISG OFF düğmesine basınız. ISG OFF düğmesinin ışığı yanar.

	• Eğer ISG OFF düğmesine tekrar basarsanız, sistem devreye girecek ve ISG OFF düğmesinin üzerindeki ışık sönecektir.
	• Eğer ISG OFF düğmesine tekrar basarsanız, sistem devreye girecek ve ISG OFF düğmesinin üzerindeki ışık sönecektir.





	ISG sistem arızası
	ISG sistem arızası
	ISG sistem arızası
	ISG (Rölanti Dur-Kalk) sistemini:arıza


	Şu koşullarda sistem çalışmayabilir:
	Şu koşullarda sistem çalışmayabilir:
	Şu koşullarda sistem çalışmayabilir:
	<GRAPHIC>
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	ISG ile ilgili sensör veya sistem hatası oluştuğunda.
	Aşağıdakiler meydana gelir:
	• Gösterge panelinde sarı AUTO STOP ( ) göstergesi 5 saniye yanıp sönecektir.
	• Gösterge panelinde sarı AUTO STOP ( ) göstergesi 5 saniye yanıp sönecektir.
	• Gösterge panelinde sarı AUTO STOP ( ) göstergesi 5 saniye yanıp sönecektir.

	• ISG OFF düğmesinin ışığı yanar.
	• ISG OFF düğmesinin ışığı yanar.


	• Düğmenin lambası ISG OFF düğmesine tekrar basılarak kapatılmamışsa veya ISG sistemi sürekli düzgün şekilde çalışmıyorsa lütfen aracınızı en kısa zamanda profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayis...
	• Düğmenin lambası ISG OFF düğmesine tekrar basılarak kapatılmamışsa veya ISG sistemi sürekli düzgün şekilde çalışmıyorsa lütfen aracınızı en kısa zamanda profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayis...
	• Düğmenin lambası ISG OFF düğmesine tekrar basılarak kapatılmamışsa veya ISG sistemi sürekli düzgün şekilde çalışmıyorsa lütfen aracınızı en kısa zamanda profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayis...
	• Düğmenin lambası ISG OFF düğmesine tekrar basılarak kapatılmamışsa veya ISG sistemi sürekli düzgün şekilde çalışmıyorsa lütfen aracınızı en kısa zamanda profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayis...

	• ISG OFF düğme ışığı yandığında, aracınızı en fazla 2 saat boyunca yaklaşık 80km/s hızla sürdükten ve fan hızı kontrol düğmesini 2. konumdan aşağıda kullandıktan sonra ışık sönebilir. Bu prosedürü uygulamanıza rağ...
	• ISG OFF düğme ışığı yandığında, aracınızı en fazla 2 saat boyunca yaklaşık 80km/s hızla sürdükten ve fan hızı kontrol düğmesini 2. konumdan aşağıda kullandıktan sonra ışık sönebilir. Bu prosedürü uygulamanıza rağ...



	Motor Rölantide Durma modundayken, sürücü herhangi bir şey yapmadan motorun yeniden çalışması mümkündür.
	Motor Rölantide Durma modundayken, sürücü herhangi bir şey yapmadan motorun yeniden çalışması mümkündür.
	Araçtan ayrılmadan veya motor bölmesinde herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce kontak anahtarını LOCK (OFF) konumuna getirerek veya anahtarı çıkararak motoru durdurunuz.

	AGM aküsü yeniden bağlanmış veya değiştirilmişse, ISG fonksiyonu derhal çalışmaz.
	AGM aküsü yeniden bağlanmış veya değiştirilmişse, ISG fonksiyonu derhal çalışmaz.
	ISG fonksiyonunu kullanmak istiyorsanız, kontak kapalıyken akü sensörünün yaklaşık 4 saat kalibre edilmesi, ardından motorun 2 - 3 kez çalıştırılıp durdurulması gerekir.






	Sport sistemi (eğer varsa)
	Sport sistemi (eğer varsa)
	Sport sistemi
	<GRAPHIC>
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	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Sport tuşuna her basıldığında mod değişir.
	• NORMAL mod: NORMAL modu, yumuşak ve konforlu sürüş sağlar.
	• NORMAL mod: NORMAL modu, yumuşak ve konforlu sürüş sağlar.
	• NORMAL mod: NORMAL modu, yumuşak ve konforlu sürüş sağlar.

	• SPORT modu: SPORT modu, sportif fakat emniyetli bir sürüş sağlar.
	• SPORT modu: SPORT modu, sportif fakat emniyetli bir sürüş sağlar.


	Motor yeniden çalıştırıldığında sürüş modu NORMAL moda ayarlanır. Eğer NORMAL/SPORT modunda ise motor tekrar çalıştırıldığında NORMAL modu ayarlanır.
	SPORT modu
	SPORT modu
	<GRAPHIC>SPORT modu, direksiyon eforunu otomatik olarak ayarlayarak sürüş dinamiği ve gelişmiş sürücü performansı için motor ve şanzıman kontrol mantığını yönetir.
	<GRAPHIC>

	• Sport modu düğmesine basılarak SPORT modu seçildiğinde 
	• Sport modu düğmesine basılarak SPORT modu seçildiğinde 
	• Sport modu düğmesine basılarak SPORT modu seçildiğinde 
	SPORT göstergesi (turuncu renk)


	• Motor yeniden çalıştığı her zaman Sürüş Modu, NORMAL moduna geri dönecektir. SPORT mod istenildiğinde ise SÜRÜŞ MODU düğmesinden SPORT modunu yeniden seçin.
	• Motor yeniden çalıştığı her zaman Sürüş Modu, NORMAL moduna geri dönecektir. SPORT mod istenildiğinde ise SÜRÜŞ MODU düğmesinden SPORT modunu yeniden seçin.

	• SPORT mod etkinleştirildiğinde:
	• SPORT mod etkinleştirildiğinde:
	- Gaz pedalını bıraktıktan sonra bile belirli bir süre boyunca motor devri yüksek kalma eğiliminde olur.
	- Gaz pedalını bıraktıktan sonra bile belirli bir süre boyunca motor devri yüksek kalma eğiliminde olur.
	- Gaz pedalını bıraktıktan sonra bile belirli bir süre boyunca motor devri yüksek kalma eğiliminde olur.

	- Hızlanma aşamasında vites değişimleri gecikir
	- Hızlanma aşamasında vites değişimleri gecikir




	SPORT modunda, yakıt verimliliği düşebilir.
	SPORT modunda, yakıt verimliliği düşebilir.





	Şeritte Kalma Yardımı (LFA) (eğer varsa)
	Şeritte Kalma Yardımı (LFA) (eğer varsa)
	Şeritte Kalma Yardımı (LFA) sistem
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	 Şeritte Kalma Yardımı Sistemi aracı ön camın üstüne ön tarafa monte edilmiş kamerayı kullanarak seçilen şerit içinde kalmanız için tasarlanmıştır. 
	Sadece Akıllı Sabit Hız Kontrol sistemi ile birlikte aktif olabilir ve bu nedenle sürücüye aracın yanal ve uzunlamasına hareketini kuontrol etme görevinde yardımcı olur.
	LFA, Şeritte Kalma Yardımı anlamına gelmektedir.
	• Güvenli bir sürüş için sürüş sırasında direksiyonu kullanmak sürücünün görevidir.
	• Güvenli bir sürüş için sürüş sırasında direksiyonu kullanmak sürücünün görevidir.
	• Güvenli bir sürüş için sürüş sırasında direksiyonu kullanmak sürücünün görevidir.
	• Güvenli bir sürüş için sürüş sırasında direksiyonu kullanmak sürücünün görevidir.

	• LFA çalışır durumdaysa direksiyonu sert bir şekilde çevirmeyin.
	• LFA çalışır durumdaysa direksiyonu sert bir şekilde çevirmeyin.

	• LFA sistemi aracın şeridin ortasında kalabilmesi için direksiyon simidinin yönünü kontrol etmesine yardımcı olur. 
	• LFA sistemi aracın şeridin ortasında kalabilmesi için direksiyon simidinin yönünü kontrol etmesine yardımcı olur. 

	• LFA sistemini kullanırken, her zaman etrafınıın ve yol koşullarının farkında olarak LFA sisteminin bölünebiliceğini ya da duracağını unutmadan sürünüz.
	• LFA sistemini kullanırken, her zaman etrafınıın ve yol koşullarının farkında olarak LFA sisteminin bölünebiliceğini ya da duracağını unutmadan sürünüz.



	• Ön aynanın yakınındaki ön kameranın yerleştirildiği ön cama herhangi bir aksesuar, çıkartma yapıştırmayın veya renk uygulamayınız. 
	• Ön aynanın yakınındaki ön kameranın yerleştirildiği ön cama herhangi bir aksesuar, çıkartma yapıştırmayın veya renk uygulamayınız. 
	• Ön aynanın yakınındaki ön kameranın yerleştirildiği ön cama herhangi bir aksesuar, çıkartma yapıştırmayın veya renk uygulamayınız. 
	• Ön aynanın yakınındaki ön kameranın yerleştirildiği ön cama herhangi bir aksesuar, çıkartma yapıştırmayın veya renk uygulamayınız. 

	• Renklendirme yapılan, etiket yapıştırılan, aksesuar takılan ön kameranın çıkartılması ve ya da yeniden takılması, LFA sisteminin tamamiyle incelenmesi ve modifiye edilmesini gerektirebilir. Böyle bir durumda sisteminizin yetkili bi...
	• Renklendirme yapılan, etiket yapıştırılan, aksesuar takılan ön kameranın çıkartılması ve ya da yeniden takılması, LFA sisteminin tamamiyle incelenmesi ve modifiye edilmesini gerektirebilir. Böyle bir durumda sisteminizin yetkili bi...

	• Ön cam, ön kamera ve direksiyonla ilgili parçalar çıkartıldığında inceleme ve modifikasyon gerekebilir. 
	• Ön cam, ön kamera ve direksiyonla ilgili parçalar çıkartıldığında inceleme ve modifikasyon gerekebilir. 

	• Ortamınıza ve yol koşullarına bağlı olarak, LFA sistemi şeritleri tanıyamayıp çalışmayı durdurabilir. Yanii LFA sistemi çalışıyorken ekstra bir dikkat gerekir. 
	• Ortamınıza ve yol koşullarına bağlı olarak, LFA sistemi şeritleri tanıyamayıp çalışmayı durdurabilir. Yanii LFA sistemi çalışıyorken ekstra bir dikkat gerekir. 

	• LFA sistemini kullanmadan önce çalışmama koşullarını ve önlemlerini kontrol ettiğinizden emin olun.
	• LFA sistemini kullanmadan önce çalışmama koşullarını ve önlemlerini kontrol ettiğinizden emin olun.

	• Ön panel üzerine beyaz kağıt veya ayna gibi ışığı yansıtan nesneler koymayın. Güneş ışığı yansımaları LFA sisteminde arızalara neden olabilir.
	• Ön panel üzerine beyaz kağıt veya ayna gibi ışığı yansıtan nesneler koymayın. Güneş ışığı yansımaları LFA sisteminde arızalara neden olabilir.

	• Ses sisteminden çıkan çok yüksek bir ses LFA sisteminin alarm sesini bastırabilir.
	• Ses sisteminden çıkan çok yüksek bir ses LFA sisteminin alarm sesini bastırabilir.

	• • Sürüş sırasında ellerinizi direksiyondan çekmek hands-off uyarısını tetikleyerek direksiyon-yardımı sistemini devre dışı bırakacaktır. Ellerinizi tekrar direksiyonun üzerine koyun, ardından direksiyon- yardımı sistemi tekrar 
	• • Sürüş sırasında ellerinizi direksiyondan çekmek hands-off uyarısını tetikleyerek direksiyon-yardımı sistemini devre dışı bırakacaktır. Ellerinizi tekrar direksiyonun üzerine koyun, ardından direksiyon- yardımı sistemi tekrar 
	• 


	• Yüksek hızda sürerken, direksiyon yardımı gücü azalabilir ve araç şerit dışına çıkabilir. Fazla dikkat edilmeli ve hız limitine uyulmalıdır.
	• Yüksek hızda sürerken, direksiyon yardımı gücü azalabilir ve araç şerit dışına çıkabilir. Fazla dikkat edilmeli ve hız limitine uyulmalıdır.

	• Direksiyon simidine bir obje takılması direksiyon yardımına zarar verebilir.
	• Direksiyon simidine bir obje takılması direksiyon yardımına zarar verebilir.

	• Direksiyon simidine bir obje takılması hands-off sistemine zarar verebilir.
	• Direksiyon simidine bir obje takılması hands-off sistemine zarar verebilir.





	LFA sistem çalışması
	LFA sistem çalışması
	LFA sistem çalışması
	Şerit Takip Yardımının çalışması için iki adım gereklidir:
	Şerit Takip Yardımının çalışması için iki adım gereklidir:
	Şerit Takip Yardımının çalışması için iki adım gereklidir:
	1. LFA sistemi aktifleştirilmeli ve
	1. LFA sistemi aktifleştirilmeli ve
	1. LFA sistemi aktifleştirilmeli ve

	2. SCC sistemi çalıştırılmalıdır
	2. SCC sistemi çalıştırılmalıdır


	Kontak anahtarı (ON) konumdayken ayarları “Kullanıcı Ayarları →Sürücü Yardımı →Sürüş Yardımı → Şerit Takip Yardımı”nden seçebilirsiniz.
	Gösterge panelinin kullanıcı ayarlarından LFA sitemini seçin.
	LFA sistem durumu sistem tarafından hatırlanır ve böylece her bir gezide tekrardan aktive etmek zorunda kalınmaz.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	1. 1. Sistemi çalıştırmak için CRUISE düğmesine basın. Kontrol paneli üzerindeki CRUISE (SABİT HIZ) göstergesi lambası yanacaktır.
	1. 1. Sistemi çalıştırmak için CRUISE düğmesine basın. Kontrol paneli üzerindeki CRUISE (SABİT HIZ) göstergesi lambası yanacaktır.
	1. 1. Sistemi çalıştırmak için CRUISE düğmesine basın. Kontrol paneli üzerindeki CRUISE (SABİT HIZ) göstergesi lambası yanacaktır.
	1. 1. Sistemi çalıştırmak için CRUISE düğmesine basın. Kontrol paneli üzerindeki CRUISE (SABİT HIZ) göstergesi lambası yanacaktır.
	1. 


	2. İstediğiniz hız seviyesine gelene kadar gaza basınız. Akıllı sabit hız kontrol özelliğinin hızı aşağıdaki şekilde ayarlanabilir:
	2. İstediğiniz hız seviyesine gelene kadar gaza basınız. Akıllı sabit hız kontrol özelliğinin hızı aşağıdaki şekilde ayarlanabilir:
	• 10 km/h (5mph) ~ 180 km/s (110 mph): önünde bir araç olmadığında
	• 10 km/h (5mph) ~ 180 km/s (110 mph): önünde bir araç olmadığında
	• 10 km/h (5mph) ~ 180 km/s (110 mph): önünde bir araç olmadığında

	• 0 km/h (0 mph) ~ 180 km/s (110 mph): önünde bir araç olmadığında
	• 0 km/h (0 mph) ~ 180 km/s (110 mph): önünde bir araç olmadığında
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	3. Kolu aşağı indiriniz (SET- yönüne), ve istenilen hızda bırakınız. Ekran üzerinde ayarlanan hız ve araçlar arası mesafe değerleri gösterilecektir.
	3. Kolu aşağı indiriniz (SET- yönüne), ve istenilen hızda bırakınız. Ekran üzerinde ayarlanan hız ve araçlar arası mesafe değerleri gösterilecektir.

	4. Gaz pedalını bırakınız. Otomatik olarak istediğiniz hızla ilerlemeye devam edeceksiniz.
	4. Gaz pedalını bırakınız. Otomatik olarak istediğiniz hızla ilerlemeye devam edeceksiniz.


	Sistem çalışmaya başladığında, gösterge panelinde gösterge lambası yanmaya başlayacaktır. 
	Sistem çalışmaya başladığında, gösterge panelinde gösterge lambası yanmaya başlayacaktır. 
	Gösterge ışıkları sistem durumuna göre aşağıdaki gibi olacaktır:
	Yeşil: Devrede
	Yeşil

	Beyaz: Bekleme
	Beyaz

	Daha fazla SCC ayarları ve detayları için 
	"Akıllı Sabit Hız Kontrolü (Dur & Kalk sistemi ile SCC) (eğer varsa)" sayfa: 6-107




	LFA sistem çalışması
	LFA sistem çalışması
	LFA sistem çalışması
	Şeritte Kalma Yardımı (LFA) sistem:çalışma

	 Eğer araç sistem tarafından tanınan iki çizginin içindeyse, ve sürücü tarafından yapılan ani bir direksiyon yönlendirmesi yoksa, LFA sistemi direksiyon yardım moduna geçer. Gösterge lambası yeşil olur ve sistem direksiyon simidini k...
	 Eğer araç sistem tarafından tanınan iki çizginin içindeyse, ve sürücü tarafından yapılan ani bir direksiyon yönlendirmesi yoksa, LFA sistemi direksiyon yardım moduna geçer. Gösterge lambası yeşil olur ve sistem direksiyon simidini k...
	Direksiyon simidi geçici olarak kontrol edilmezse, gösterge lambası yeşil yanacak sonra beyaza dönecektir.
	LFA sistemi şeritleri algıladığında, 
	ekrandaki şeritlerin rengi griden beyaza dönecektir.

	Daha fazla bilgi için 
	"Kullanıcı ayarları modu (if equipped)" sayfa: 4-73

	LFA sistemi aracın şeritte kaldığından emin olur. LFA sistemi %100 bir güvenlik garanti etmez. Sürüş sırasında yol koşullarını ve güvenlik önlemlerini kontrol ettikten sonra karar verdiğine emin olun. 
	LFA sistemi aracın şeritte kaldığından emin olur. LFA sistemi %100 bir güvenlik garanti etmez. Sürüş sırasında yol koşullarını ve güvenlik önlemlerini kontrol ettikten sonra karar verdiğine emin olun. 




	Uyarı
	Uyarı
	Uyarı
	Şeritte Kalma Yardımı (LFA) sistem:uyarı
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	Eğer LFA sistemi direksiyona yardım ederken ellerinizi direksiyondan çekerseniz, hands-off uyarısı tetiklenecektir.
	Eğer sürücü hands-off uyarısına rağmen ellerini direksiyondan çekmiş halde kullanmaya devam ederse, direksiyon yardımı geçici olarak kapatılacaktır.
	LFA sistemi kapanmışken ellerinizi direksiyona yerleştirirseniz, direksiyon yardımı tekrar başlayacaktır.
	• Hands-off uyarıları yol koşullarına bağlı olarak geç yapılabilir. Sürüş sırasında her zaman ellerinizi direksiyon simidinin üstünde tutunuz. 
	• Hands-off uyarıları yol koşullarına bağlı olarak geç yapılabilir. Sürüş sırasında her zaman ellerinizi direksiyon simidinin üstünde tutunuz. 
	• Hands-off uyarıları yol koşullarına bağlı olarak geç yapılabilir. Sürüş sırasında her zaman ellerinizi direksiyon simidinin üstünde tutunuz. 
	• Hands-off uyarıları yol koşullarına bağlı olarak geç yapılabilir. Sürüş sırasında her zaman ellerinizi direksiyon simidinin üstünde tutunuz. 

	• Direksiyonu sıkı tutun. Aksi takdirde, LFA sistemi sürücünün ellerini direksiyondan çektiğini düşünerek hands-off uyarısının tekrar çıkmasına sebep olacaktır.
	• Direksiyonu sıkı tutun. Aksi takdirde, LFA sistemi sürücünün ellerini direksiyondan çektiğini düşünerek hands-off uyarısının tekrar çıkmasına sebep olacaktır.







	LFA sistem arızası
	LFA sistem arızası
	LFA sistem arızası
	Şeritte Kalma Yardımı (LFA) sistem:arıza

	Tip A
	Tip A
	Tip A
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	Tip B
	Tip B
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	Çıkan uyarı mesajı (belirli bir süre kapatıldıktan sonra) LFA sisteminde bir problem olduğu anlamına gelmektedir. Bu durumda, sistemi profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/ servisini ziyaret etmenizi tavsiye 
	• Sürüş sırasında direksiyonu kullanmak sürücünün görevidir. 
	• Sürüş sırasında direksiyonu kullanmak sürücünün görevidir. 
	• Sürüş sırasında direksiyonu kullanmak sürücünün görevidir. 
	• Sürüş sırasında direksiyonu kullanmak sürücünün görevidir. 

	• LFA sistemi açıkken, sürücü aracı direksiyonu kendi kendine kullanarak yönlendirebilir.
	• LFA sistemi açıkken, sürücü aracı direksiyonu kendi kendine kullanarak yönlendirebilir.

	• Aşağıdaki durumlarda sürücünün LFA sistemini kapatıp direksiyonu kendi kendine yönlendirmesini öneriyoruz:
	• Aşağıdaki durumlarda sürücünün LFA sistemini kapatıp direksiyonu kendi kendine yönlendirmesini öneriyoruz:
	- Kötü havada
	- Kötü havada
	- Kötü havada

	- Kötü yol koşullarında
	- Kötü yol koşullarında

	- Direksiyon simidine sürekli bir müdahele gerektiğinde
	- Direksiyon simidine sürekli bir müdahele gerektiğinde

	- başka araç veya römork çekerken
	- başka araç veya römork çekerken



	• LFA sistemi direksiyona yardım ediyorsa direksiyon simidi ağır veya hafif hissedilebilir.
	• LFA sistemi direksiyona yardım ediyorsa direksiyon simidi ağır veya hafif hissedilebilir.






	Sistem kısıtlamaları
	Sistem kısıtlamaları
	Sistem kısıtlamaları
	Şeritte Kalma Yardımı (LFA) sistem:kısıtlamaları

	• Sürücü şerit değiştirmek için sinyal verirse veya acil durum uyarı lambasını yakarsa.
	• Sürücü şerit değiştirmek için sinyal verirse veya acil durum uyarı lambasını yakarsa.
	• Sürücü şerit değiştirmek için sinyal verirse veya acil durum uyarı lambasını yakarsa.
	• Sürücü şerit değiştirmek için sinyal verirse veya acil durum uyarı lambasını yakarsa.
	- Şerit değiştirmeden önce sinyal verin
	- Şerit değiştirmeden önce sinyal verin
	- Şerit değiştirmeden önce sinyal verin

	- Sinyal vermeden şerit değiştirirseniz, tekerleğe bir direksiyon tepkimesi gücü uygulanabilir.
	- Sinyal vermeden şerit değiştirirseniz, tekerleğe bir direksiyon tepkimesi gücü uygulanabilir.



	• LFA sistemi açıldığında ya da şerit değiştirildiğinde, araç direksiyon yardım moduna geçmek için yolun ortasında olmalıdır. 
	• LFA sistemi açıldığında ya da şerit değiştirildiğinde, araç direksiyon yardım moduna geçmek için yolun ortasında olmalıdır. 

	• ESC ya da VSM etkinleştirildiğinde sistem direksiyona yardım etmeyecektir.
	• ESC ya da VSM etkinleştirildiğinde sistem direksiyona yardım etmeyecektir.

	• Yüksek hızda virajlı yolda giderken direksiyon yardımı modu çalışmayabilir.
	• Yüksek hızda virajlı yolda giderken direksiyon yardımı modu çalışmayabilir.

	• 180 km/h’den daha hızlı kullanmak direksiyon yardımını modunun çalışmamasına neden olur.
	• 180 km/h’den daha hızlı kullanmak direksiyon yardımını modunun çalışmamasına neden olur.

	• Ani bir direksiyon hamlesi yapıldığında sistem geçici olarak devre dışı kalır.
	• Ani bir direksiyon hamlesi yapıldığında sistem geçici olarak devre dışı kalır.

	• Eğer acele bir şekilde şerit değiştirirseniz, sistem direksiyona yardım etmeyecektir.
	• Eğer acele bir şekilde şerit değiştirirseniz, sistem direksiyona yardım etmeyecektir.

	• Araç ani bir şekilde durursa direksiyona yardım etmeyecektir.
	• Araç ani bir şekilde durursa direksiyona yardım etmeyecektir.

	• Eğer şerit çok geniş ya da çok darsa, direksiyona yardım edilmeyecektir.
	• Eğer şerit çok geniş ya da çok darsa, direksiyona yardım edilmeyecektir.

	• Her iki şeritte tanımlanamıyorsa, direksiyona yardım edilmeyecektir. 
	• Her iki şeritte tanımlanamıyorsa, direksiyona yardım edilmeyecektir. 

	• Yarıçap dönüş için çok küçükse.
	• Yarıçap dönüş için çok küçükse.


	Sürücü için uyarılar
	Sürücü için uyarılar
	Eğer aşağıda gösterildiği gibi şerit tanıma LFA sistemi için zor veya kısıtlıysa, sürücücünün dikkatli olması gerekir çünkü çalışmayabilir ya da gereksiz bir işleme sebep olabilir.
	Kötü durumdaki yol ve şerit çizgileri
	Kötü durumdaki yol ve şerit çizgileri
	• Şerit bozuk veya görünmez olduğunda
	• Şerit bozuk veya görünmez olduğunda
	• Şerit bozuk veya görünmez olduğunda

	• Sürücü yağmur, kar, toz, kum, yağ, su birikintileri nedeniyle şeridi göremediğinde
	• Sürücü yağmur, kar, toz, kum, yağ, su birikintileri nedeniyle şeridi göremediğinde

	• Yollar yapılırken veya şerit ve yolun renkleri birbirinden ayrılamıyorsa,
	• Yollar yapılırken veya şerit ve yolun renkleri birbirinden ayrılamıyorsa,

	• Şeridin yakınında şeridin dışında bir işaret veya şeride benzeyen bir işaret varsa
	• Şeridin yakınında şeridin dışında bir işaret veya şeride benzeyen bir işaret varsa

	• Şerit temiz değilse ya da zarar görmüşse
	• Şerit temiz değilse ya da zarar görmüşse

	• Yol refüjler, korkuluklar, gürültü duvarları ve ağaçlar gibi yolun etrafındaki nesnelerin gölgeleriyle kaplıysa
	• Yol refüjler, korkuluklar, gürültü duvarları ve ağaçlar gibi yolun etrafındaki nesnelerin gölgeleriyle kaplıysa

	• Şeritlerin sayısı artıyor ya da azalıyorsa, veya şeritler yoğun bir şekilde bölünüyorsa (turnike giriş bölümleri, yol bölümşeri/birlleşme blümleri vb.)
	• Şeritlerin sayısı artıyor ya da azalıyorsa, veya şeritler yoğun bir şekilde bölünüyorsa (turnike giriş bölümleri, yol bölümşeri/birlleşme blümleri vb.)

	• Şerit inşaat alanı, belirlenmiş şerit gibi iki veya daha fazla şerit işaretli olduğunda,
	• Şerit inşaat alanı, belirlenmiş şerit gibi iki veya daha fazla şerit işaretli olduğunda,

	• Şerit inşaat alanı gibi kalabalıksa ya da şerit bazı yapılarla değiştirildiyse
	• Şerit inşaat alanı gibi kalabalıksa ya da şerit bazı yapılarla değiştirildiyse

	• Zigzag yol, yaya geçidi işareti ya da yol yüzeyi iyileştirmesi gibi bir yol işareti varsa
	• Zigzag yol, yaya geçidi işareti ya da yol yüzeyi iyileştirmesi gibi bir yol işareti varsa

	• Şerit aniden görünmez oluyorsa ya da bölündüğü kısımdan kayboluyorsa
	• Şerit aniden görünmez oluyorsa ya da bölündüğü kısımdan kayboluyorsa



	Dış ortam sistemi etkiliyorsa
	Dış ortam sistemi etkiliyorsa
	• Tünelden girip çıkarken ya da köprünün altından geçerken aracın dış ortam ışığı aniden değişiyorsa
	• Tünelden girip çıkarken ya da köprünün altından geçerken aracın dış ortam ışığı aniden değişiyorsa
	• Tünelden girip çıkarken ya da köprünün altından geçerken aracın dış ortam ışığı aniden değişiyorsa

	• Aracın farları gece olunca veya tünel bölümünde kullanılmıyorsa veya farların ışığı zayıfsa,
	• Aracın farları gece olunca veya tünel bölümünde kullanılmıyorsa veya farların ışığı zayıfsa,

	• Turnike gişeleri ve kaldırım engelleri gibi engelleyici yapılar varsa
	• Turnike gişeleri ve kaldırım engelleri gibi engelleyici yapılar varsa

	• Güneş ışığı, sokak lambası ve süregelen trafik tarafından ıslak yolda yansıma olması halinde şeritleri ayırt etmek güçleştiğinde
	• Güneş ışığı, sokak lambası ve süregelen trafik tarafından ıslak yolda yansıma olması halinde şeritleri ayırt etmek güçleştiğinde

	• Arka ışık güçlü bir şekilde aracın yönünde yansıyorsa
	• Arka ışık güçlü bir şekilde aracın yönünde yansıyorsa

	• Sol ya da sağ şeritte otobüs şeridi yanından ya da otobüs şeridinden sürüldüğünde
	• Sol ya da sağ şeritte otobüs şeridi yanından ya da otobüs şeridinden sürüldüğünde

	• Eğer öndeki arabayla arada yeterli mesafe yoksa ya da önümdeki araç şeridi kaplıyorsa
	• Eğer öndeki arabayla arada yeterli mesafe yoksa ya da önümdeki araç şeridi kaplıyorsa

	• Keskin bir viraj ya da uzun süren viraj gibi şerit değişikliği geniş çaptaysa
	• Keskin bir viraj ya da uzun süren viraj gibi şerit değişikliği geniş çaptaysa

	• Kasisten, yukarı/aşağı ya da sol/ sağ eğimli bir rampadan aniden geçildiğinde
	• Kasisten, yukarı/aşağı ya da sol/ sağ eğimli bir rampadan aniden geçildiğinde

	• Araç ciddi bir şekilde sallanıyorsa
	• Araç ciddi bir şekilde sallanıyorsa

	• Doğrudan gelen güneş ışığı sebebiyle ayna etrafındaki sıcaklık çok yüksekse
	• Doğrudan gelen güneş ışığı sebebiyle ayna etrafındaki sıcaklık çok yüksekse



	Ön kamera saatinin kalitesi kötüyse
	Ön kamera saatinin kalitesi kötüyse
	• • Aracın ön camı ya da ürün lensinin ön kısmı toz, parmak izleri ya da renklendirmeyle kaplıysa
	• • Aracın ön camı ya da ürün lensinin ön kısmı toz, parmak izleri ya da renklendirmeyle kaplıysa
	• • Aracın ön camı ya da ürün lensinin ön kısmı toz, parmak izleri ya da renklendirmeyle kaplıysa
	• 


	• Saat sis, dolu ya da tipi gibi kötü hava koşulları nedeniyle düzgün çalışmıyorsa.
	• Saat sis, dolu ya da tipi gibi kötü hava koşulları nedeniyle düzgün çalışmıyorsa.

	• Eğer ön camdaki nem tam olarak kalkmadıysa.
	• Eğer ön camdaki nem tam olarak kalkmadıysa.

	• Ön panel vb. üzerine obje yerleştirildiğinde
	• Ön panel vb. üzerine obje yerleştirildiğinde








	Kör Nokta Çarpışma Uyarısı (BCW) (eğer varsa)
	Şerit Koruma Yardımı Sistemi (LKA) (eğer varsa) 
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	Sistem aracın şeridinden çıktığını tespit ettiğinde, sürücüyü görsel ve işitsel bir uyarı ile uyarırken hafif bir direksiyonun aksi yönünde tork uygulayarak aracın şeridinden çıkmasını önlemeye çalışır. 
	• Aracın güvenli sürüşü için çevre ve aracı yönlendirme farkındalığı sürücünün sorumluluğundadır.
	• Aracın güvenli sürüşü için çevre ve aracı yönlendirme farkındalığı sürücünün sorumluluğundadır.
	• Aracın güvenli sürüşü için çevre ve aracı yönlendirme farkındalığı sürücünün sorumluluğundadır.
	• Aracın güvenli sürüşü için çevre ve aracı yönlendirme farkındalığı sürücünün sorumluluğundadır.

	• Direksiyon simidi sistem tarafından desteklenirken direksiyonu aniden kırmayınız.
	• Direksiyon simidi sistem tarafından desteklenirken direksiyonu aniden kırmayınız.

	• LKA sistemi sürücünün direksiyon hakimiyetini destekleyerek isteği dışında şeritten ya da yoldan çıkmasını önlemeye yardımcı olur. Ancak, sistem sadece yardımcı bir fonksiyondur ve direksiyon simidi her zaman kontrol edilmez. 
	• LKA sistemi sürücünün direksiyon hakimiyetini destekleyerek isteği dışında şeritten ya da yoldan çıkmasını önlemeye yardımcı olur. Ancak, sistem sadece yardımcı bir fonksiyondur ve direksiyon simidi her zaman kontrol edilmez. 

	• Yol ve çevre koşullarına bağlı olarak LKA’nın çalışması iptal edilebilir veya düzgün çalışmayabilir. Aracı her zaman dikkatli sürün.
	• Yol ve çevre koşullarına bağlı olarak LKA’nın çalışması iptal edilebilir veya düzgün çalışmayabilir. Aracı her zaman dikkatli sürün.

	• Karartılmış cam uygulamak veya çıkartma veya aksesuar takmak için geçici bir süre için de olsa kamerayı sökmeyin.
	• Karartılmış cam uygulamak veya çıkartma veya aksesuar takmak için geçici bir süre için de olsa kamerayı sökmeyin.
	Kamerayı parçalarına ayırıp tekrar birleştirirseniz, aracınızı yetkili bir KIA bayisine götürün ve kalibrasyon için sistemi kontrol ettirin. 

	• Ön camı, ön görüş kamerasını veya direksiyonun ilgili parçalarını değiştirmek istediğinizde, aracınızı yetkili bir KIA bayisine götürün ve kalibrasyon için sistemi kontrol ettirin. 
	• Ön camı, ön görüş kamerasını veya direksiyonun ilgili parçalarını değiştirmek istediğinizde, aracınızı yetkili bir KIA bayisine götürün ve kalibrasyon için sistemi kontrol ettirin. 

	• Sistem bir ön görüş kamerası ile şerit çizgilerini ve yol sınırlarını tespit eder ve direksiyon simidini kontrol eder, bu nedenle şerit çizgilerinin tespiti zor ise, sistem düzgün çalışmayabilir. Sistemi kullanırken her zaman d...
	• Sistem bir ön görüş kamerası ile şerit çizgilerini ve yol sınırlarını tespit eder ve direksiyon simidini kontrol eder, bu nedenle şerit çizgilerinin tespiti zor ise, sistem düzgün çalışmayabilir. Sistemi kullanırken her zaman d...

	• Şerit çizgilerinin ve yol sınırlarının tespitinin zor olduğu durumlarda lütfen 
	• Şerit çizgilerinin ve yol sınırlarının tespitinin zor olduğu durumlarda lütfen 
	"SÜRÜCÜ DİKKATİ" sayfa: 6-106


	• LKA sisteminin ilgili parçalarını sökmeyin veya bu parçalara zarar vermeyin.
	• LKA sisteminin ilgili parçalarını sökmeyin veya bu parçalara zarar vermeyin.

	• Ön panel üstüne ayna, beyaz kağıt, vs. gibi ışığı yansıtıcı nesneler koymayın. Güneş ışığı yansıması LKA sisteminin arızalanmasına neden olabilir.
	• Ön panel üstüne ayna, beyaz kağıt, vs. gibi ışığı yansıtıcı nesneler koymayın. Güneş ışığı yansıması LKA sisteminin arızalanmasına neden olabilir.

	• Aşırı yüksek müzik sesi yüzünden LKA sisteminin uyarı sesini duymayabilirsiniz.
	• Aşırı yüksek müzik sesi yüzünden LKA sisteminin uyarı sesini duymayabilirsiniz.

	• • Emniyet kemeri uyarı sesi gibi diğer uyarı sesleri çalışıyorken LKA alarm sistmei sesi bastırılıcağı için LKA bip sesi çalınmayabilir.
	• • Emniyet kemeri uyarı sesi gibi diğer uyarı sesleri çalışıyorken LKA alarm sistmei sesi bastırılıcağı için LKA bip sesi çalınmayabilir.
	• 


	• Aracın hızı yüksekse, yardımcı direksiyon torku aracınızı şeritte tutmak için yeterli olmaz. Bu durumda, araç şeritten ayrılabilir. LKA sistemini kullanırken hız sınırlarına uyun.
	• Aracın hızı yüksekse, yardımcı direksiyon torku aracınızı şeritte tutmak için yeterli olmaz. Bu durumda, araç şeritten ayrılabilir. LKA sistemini kullanırken hız sınırlarına uyun.

	• Direksiyona herhangi bir nesne yapıştırırsanız, sistem direksiyona yardımcı olmayabilir.
	• Direksiyona herhangi bir nesne yapıştırırsanız, sistem direksiyona yardımcı olmayabilir.

	• Direksiyona herhangi bir nesne yapıştırırsanız, “hands off” alarmı düzgün bir şekilde çalışmayabilir.
	• Direksiyona herhangi bir nesne yapıştırırsanız, “hands off” alarmı düzgün bir şekilde çalışmayabilir.





	LKA sistem çalışması
	LKA sistem çalışması
	LKA sistem çalışması
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	LKA’yı devreye sokmak/devre dışı bırakmak için:

	• Kontak anahtarı ON konumundayken LKA otomatik olarak devreye girer. Gösterge panelindeki gösterge ilk başta beyaz yanacaktır. Gösterge panelinin sürücü alt sol tarafında yer alan LKA düğmesine basarsanız, LKA kapanacaktır ve panelde...
	• Kontak anahtarı ON konumundayken LKA otomatik olarak devreye girer. Gösterge panelindeki gösterge ilk başta beyaz yanacaktır. Gösterge panelinin sürücü alt sol tarafında yer alan LKA düğmesine basarsanız, LKA kapanacaktır ve panelde...
	• Kontak anahtarı ON konumundayken LKA otomatik olarak devreye girer. Gösterge panelindeki gösterge ilk başta beyaz yanacaktır. Gösterge panelinin sürücü alt sol tarafında yer alan LKA düğmesine basarsanız, LKA kapanacaktır ve panelde...

	Gösterge ışığının rengi LKASnin durumuna bağlı olarak değişir.
	• Beyaz: Sensör şerit çizgisini tespit etmez veya araç hızı 60 km/snin altındadır.
	• Beyaz: Sensör şerit çizgisini tespit etmez veya araç hızı 60 km/snin altındadır.
	• Beyaz: Sensör şerit çizgisini tespit etmez veya araç hızı 60 km/snin altındadır.
	• Beyaz


	• Yeşil: Sensör şerit çizgisini ya da yol sınırını tespit eder ve sistem direksiyonu kontrol edebilecek durumdadır.
	• Yeşil: Sensör şerit çizgisini ya da yol sınırını tespit eder ve sistem direksiyonu kontrol edebilecek durumdadır.
	• Yeşil






	LKA sistem çalışması
	LKA sistem çalışması
	LKA sistem çalışması
	Şeritte Kalma Yardımı (LKA) sistem:çalışma

	• Gösterge panelindeki LCD ekranında LKA ekranını görmek için Sürüş Yardımı modu ( ) sekmesine geçin.
	• Gösterge panelindeki LCD ekranında LKA ekranını görmek için Sürüş Yardımı modu ( ) sekmesine geçin.
	• Gösterge panelindeki LCD ekranında LKA ekranını görmek için Sürüş Yardımı modu ( ) sekmesine geçin.
	• Gösterge panelindeki LCD ekranında LKA ekranını görmek için Sürüş Yardımı modu ( ) sekmesine geçin.

	• Daha fazla bilgi için “Kullanıcı ayarları modu (eğer varsa)” sayfa 4-73 bakınız.
	• Daha fazla bilgi için “Kullanıcı ayarları modu (eğer varsa)” sayfa 4-73 bakınız.

	• LKA sistemi etkinleştirildiğinde, iki yandaki şerit çizgileri ve yol sınırları da tespit edilirse ve araç hızı 60 km/ snin üstündeyse ve tüm etkinleştirme koşulları karşılanıyorsa, yeşil bir direksiyon gösterge ışığı yan...
	• LKA sistemi etkinleştirildiğinde, iki yandaki şerit çizgileri ve yol sınırları da tespit edilirse ve araç hızı 60 km/ snin üstündeyse ve tüm etkinleştirme koşulları karşılanıyorsa, yeşil bir direksiyon gösterge ışığı yan...


	Şerit Koruma Yardım Sistemi sürücünün şeritten ya da yoldan çıkmasını önleyen bir sistemdir. Ancak, sürücünün tamamen sisteme güvenmemesi ve sürerken her zaman yol koşullarını kontrol etmesi gereklidir.
	Şerit Koruma Yardım Sistemi sürücünün şeritten ya da yoldan çıkmasını önleyen bir sistemdir. Ancak, sürücünün tamamen sisteme güvenmemesi ve sürerken her zaman yol koşullarını kontrol etmesi gereklidir.
	Şerit Koruma Yardım Sistemi sürücünün şeritten ya da yoldan çıkmasını önleyen bir sistemdir. Ancak, sürücünün tamamen sisteme güvenmemesi ve sürerken her zaman yol koşullarını kontrol etmesi gereklidir.

	Şerit tespit edilemedi
	Şerit tespit edilemedi
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Şerit tespit edildi
	Şerit tespit edildi
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Aracın hızı 60 km/sden yüksek ise ve sistem şerit çizgilerini tespit ediyorsa, renk griden beyaza döner. 
	LKA, direksiyona yardımcı olabiliyorsa, yeşil bir direksiyon gösterge ışığı yanar.




	Uyarı
	Uyarı
	Uyarı
	Şeritte Kalma Yardımı (LKA) sistem:uyarı

	Sol şerit
	Sol şerit
	Sol şerit
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Sağ şerit
	Sağ şerit
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Eğer araç şeritten ya da yoldan çıkarsa, geçtiğiniz şerit ya da yol sınırı çizgisinin işareti LCD ekran üzerinde uyarı sesi ile birlikte yanıp sönecektir.
	Haptik özellikleri
	Eğer araç şeritten çıkarsa, geçtiğiniz şerit çizgisinin işareti LCD ekran üzerinde direksiyon simidi titreşim uyarısı ile birlikte yanıp sönecektir.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	LKA devredeyken sürücü ellerini birkaç saniyeliğine direksiyon simidinden kaldırırsa, sistem sürücüyü uyarır 
	• Yol koşullarına göre uyarı mesajı geç belirebilir. Bu yüzden, sürüş sırasında her zaman ellerinizi direksiyon simidinin üstünde tutunuz. 
	• Yol koşullarına göre uyarı mesajı geç belirebilir. Bu yüzden, sürüş sırasında her zaman ellerinizi direksiyon simidinin üstünde tutunuz. 
	• Yol koşullarına göre uyarı mesajı geç belirebilir. Bu yüzden, sürüş sırasında her zaman ellerinizi direksiyon simidinin üstünde tutunuz. 
	• Yol koşullarına göre uyarı mesajı geç belirebilir. Bu yüzden, sürüş sırasında her zaman ellerinizi direksiyon simidinin üstünde tutunuz. 

	• Direksiyon simidini gevşek tutmanız halinde LKA sistemi bunu direksiyon simidi tutulmuyormuş gibi değerlendirerek sistemin hands off uyarısı vermesine neden olabilir.
	• Direksiyon simidini gevşek tutmanız halinde LKA sistemi bunu direksiyon simidi tutulmuyormuş gibi değerlendirerek sistemin hands off uyarısı vermesine neden olabilir.



	• Doğru direksiyon kullanımından sürücü sorumludur.
	• Doğru direksiyon kullanımından sürücü sorumludur.
	• Doğru direksiyon kullanımından sürücü sorumludur.
	• Doğru direksiyon kullanımından sürücü sorumludur.

	• Sistem direksiyon kullanımına yardımcı olsa bile, sürücü direksiyonu kontrol edebilir.
	• Sistem direksiyon kullanımına yardımcı olsa bile, sürücü direksiyonu kontrol edebilir.

	• Aşağıdaki koşullarda sistemi kapatın ve aracı kendiniz sürün.
	• Aşağıdaki koşullarda sistemi kapatın ve aracı kendiniz sürün.
	- Kötü havada
	- Kötü havada
	- Kötü havada

	- Kötü yol koşullarında
	- Kötü yol koşullarında

	- Direksiyon simidinin sık olarak sürücü tarafından kontrol edilmesi gerektiğinde
	- Direksiyon simidinin sık olarak sürücü tarafından kontrol edilmesi gerektiğinde

	- başka araç veya römork çekerken
	- başka araç veya römork çekerken



	• Direksiyon simidi, sistem tarafından desteklendiğinde, desteklenmediği duruma göre daha ağır hissedilebilir.
	• Direksiyon simidi, sistem tarafından desteklendiğinde, desteklenmediği duruma göre daha ağır hissedilebilir.



	• Sistem direksiyon kullanımına yardımcı olsa bile, sürücü direksiyonu kontrol edebilir.
	• Sistem direksiyon kullanımına yardımcı olsa bile, sürücü direksiyonu kontrol edebilir.
	• Sistem direksiyon kullanımına yardımcı olsa bile, sürücü direksiyonu kontrol edebilir.
	• Sistem direksiyon kullanımına yardımcı olsa bile, sürücü direksiyonu kontrol edebilir.

	• Direksiyon simidi, sistem tarafından desteklendiğinde, desteklenmediği duruma göre daha ağır hissedilebilir.
	• Direksiyon simidi, sistem tarafından desteklendiğinde, desteklenmediği duruma göre daha ağır hissedilebilir.



	Sistem aşağıdaki durumlarda iptal edilir:
	Sistem aşağıdaki durumlarda iptal edilir:
	• Dönüş sinyali verip şerit değiştirdiğinizde.
	• Dönüş sinyali verip şerit değiştirdiğinizde.
	• Dönüş sinyali verip şerit değiştirdiğinizde.
	- Şerit değiştirmek için dönüş sinyali verdiğinizde.
	- Şerit değiştirmek için dönüş sinyali verdiğinizde.
	- Şerit değiştirmek için dönüş sinyali verdiğinizde.

	- Eğer şeritleri dönüş sinyali olmadan değiştirirseniz direksiyon simidi kontrol edilebilir.
	- Eğer şeritleri dönüş sinyali olmadan değiştirirseniz direksiyon simidi kontrol edilebilir.



	• Sistem açıldıktan veya şerit değiştirildikten sonra araba şeridin ortasına yakın bir yerdeyse, LKA sistemi direksiyon yardımı moduna geçebilir. Eğer araç direksiyon yardımı moduna geçmeden önce, şerit çizgilerini sürekli olar...
	• Sistem açıldıktan veya şerit değiştirildikten sonra araba şeridin ortasına yakın bir yerdeyse, LKA sistemi direksiyon yardımı moduna geçebilir. Eğer araç direksiyon yardımı moduna geçmeden önce, şerit çizgilerini sürekli olar...

	• ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü) veya VSM (Araç Stabilite Yönetimi) etkinleştirilir.
	• ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü) veya VSM (Araç Stabilite Yönetimi) etkinleştirilir.

	• Keskin bir virajda hızlı sürdüğünüzde direksiyon desteği kullanılmaz.
	• Keskin bir virajda hızlı sürdüğünüzde direksiyon desteği kullanılmaz.

	• Araç hızı 60 km/s’nin altındaysa ve 200 km/s’nin üstündeyse direksiyon desteği kullanılmaz.
	• Araç hızı 60 km/s’nin altındaysa ve 200 km/s’nin üstündeyse direksiyon desteği kullanılmaz.

	• Hızlı şerit değiştirdiğinizde direksiyon desteği kullanılmaz.
	• Hızlı şerit değiştirdiğinizde direksiyon desteği kullanılmaz.

	• Ani fren yaptığınızda direksiyon desteği kullanılmaz.
	• Ani fren yaptığınızda direksiyon desteği kullanılmaz.

	• Şerit çok geniş veya çok dar olduğunda direksiyon desteği kullanılmaz.
	• Şerit çok geniş veya çok dar olduğunda direksiyon desteği kullanılmaz.

	• Sadece tek bir şerit çizgisi tespit edildiğinde direksiyon desteği kullanılmaz.
	• Sadece tek bir şerit çizgisi tespit edildiğinde direksiyon desteği kullanılmaz.

	• İnşaat alanı gibi bir yerde ikiden fazla şerit çizgisi olduğunda.
	• İnşaat alanı gibi bir yerde ikiden fazla şerit çizgisi olduğunda.

	• Eğrinin yarıçapı çok küçükse.
	• Eğrinin yarıçapı çok küçükse.

	• Direksiyonu aniden kırdığınızda LKA sistemi geçici bir süre devre dışı kalır.
	• Direksiyonu aniden kırdığınızda LKA sistemi geçici bir süre devre dışı kalır.

	• Dik bir yokuş veya tepede sürerken.
	• Dik bir yokuş veya tepede sürerken.






	SÜRÜCÜ DİKKATİ
	SÜRÜCÜ DİKKATİ
	SÜRÜCÜ DİKKATİ
	Şeritte Kalma Yardımı (LKA) sistem:Sürücünün ilgisi

	Sürücü, şerit çizgisinin zayıf veya sınırlı olduğu aşağıdaki durumlarda sistem düzgün çalışmayabileceği için özellikle dikkatli olmalıdır :
	Sürücü, şerit çizgisinin zayıf veya sınırlı olduğu aşağıdaki durumlarda sistem düzgün çalışmayabileceği için özellikle dikkatli olmalıdır :
	Şerit ve yol koşulları kötü olduğunda
	Şerit ve yol koşulları kötü olduğunda
	• Şerit çizgisi ya da yol sınırı toz veya kumla kaplandığında şerit çizgisinin ve yol sınırının tespiti zorlaşır.
	• Şerit çizgisi ya da yol sınırı toz veya kumla kaplandığında şerit çizgisinin ve yol sınırının tespiti zorlaşır.
	• Şerit çizgisi ya da yol sınırı toz veya kumla kaplandığında şerit çizgisinin ve yol sınırının tespiti zorlaşır.

	• • Şerit çizgi rengini yoldan ayırt etmek güçleştiğinde.
	• • Şerit çizgi rengini yoldan ayırt etmek güçleştiğinde.
	• 


	• Şerit çizgisi ya da yol sınırı gibi görünen bir şey olduğunda.
	• Şerit çizgisi ya da yol sınırı gibi görünen bir şey olduğunda.

	• Şerit çizgisi ya da yol sınırı hasarlı veya belirsiz olduğunda.
	• Şerit çizgisi ya da yol sınırı hasarlı veya belirsiz olduğunda.

	• Şerit sayısının artar/ azalır durumda olması veya şerit çizgilerinin birbirlerine karışması (ücretli geçiş gişeleri, birleştirilmiş /bölünmüş şeritten geçmek)
	• Şerit sayısının artar/ azalır durumda olması veya şerit çizgilerinin birbirlerine karışması (ücretli geçiş gişeleri, birleştirilmiş /bölünmüş şeritten geçmek)

	• İkiden fazla şerit çizgisinin olması.
	• İkiden fazla şerit çizgisinin olması.

	• Şerit çizgisinin çok kalın veya çok ince olması.
	• Şerit çizgisinin çok kalın veya çok ince olması.

	• Şeridin ya da yol sınırının kar, yağmur, leke, su birikintisi veya pek çok diğer şey yüzünden görünür olmaması.
	• Şeridin ya da yol sınırının kar, yağmur, leke, su birikintisi veya pek çok diğer şey yüzünden görünür olmaması.

	• Refüj, korkuluk, ses bariyerleri ve diğer nedenlerden ötürü şerit çizgisinde ya da yol sınırında gölge olması.
	• Refüj, korkuluk, ses bariyerleri ve diğer nedenlerden ötürü şerit çizgisinde ya da yol sınırında gölge olması.

	• Şerit çizgilerinin karmaşık olması veya inşaat alanı gibi bir yerde bir yapının şeritlerin yerine geçmesi.
	• Şerit çizgilerinin karmaşık olması veya inşaat alanı gibi bir yerde bir yapının şeritlerin yerine geçmesi.

	• Yolda yaya geçidi işaretlerinin veya diğer sembollerin olması.
	• Yolda yaya geçidi işaretlerinin veya diğer sembollerin olması.

	• Kavşak gibi yerlerde şeridin aniden yok olması.
	• Kavşak gibi yerlerde şeridin aniden yok olması.

	• Şerit çizgisinin ya da yol sınırının, kir veya yağ vb. şeylerle kaplanan bir tünelde olması.
	• Şerit çizgisinin ya da yol sınırının, kir veya yağ vb. şeylerle kaplanan bir tünelde olması.

	• Şeridin çok geniş veya dar olması.
	• Şeridin çok geniş veya dar olması.



	Dış koşulların dahil olması.
	Dış koşulların dahil olması.
	• Bir tünele girerken/ tünelden çıkarken veya bir köprünün altından geçerken dış ortamın parlaklığının aniden değişmesi.
	• Bir tünele girerken/ tünelden çıkarken veya bir köprünün altından geçerken dış ortamın parlaklığının aniden değişmesi.
	• Bir tünele girerken/ tünelden çıkarken veya bir köprünün altından geçerken dış ortamın parlaklığının aniden değişmesi.

	• Geceleri veya bir tünel içindeyken farların açık olmaması veya ışık seviyesinin düşük olması.
	• Geceleri veya bir tünel içindeyken farların açık olmaması veya ışık seviyesinin düşük olması.

	• Otoyolda sınırlayıcı bir yapının olması.
	• Otoyolda sınırlayıcı bir yapının olması.

	• Yolun, güneşin, karşıdan gelen aracın vb şeylerin ışığının yoldaki sudan yansıması.
	• Yolun, güneşin, karşıdan gelen aracın vb şeylerin ışığının yoldaki sudan yansıması.

	• Işığın, sürdüğünüz yönün tersi yöne doğru parlak bir şekilde yansıması.
	• Işığın, sürdüğünüz yönün tersi yöne doğru parlak bir şekilde yansıması.

	• Yol yüzeyi düz değildir.
	• Yol yüzeyi düz değildir.

	• Öndeki araca olan mesafenin çok az olması veya öndeki aracın şerit çizgisini ya da yol sınırını kapar şekilde sürmesi.
	• Öndeki araca olan mesafenin çok az olması veya öndeki aracın şerit çizgisini ya da yol sınırını kapar şekilde sürmesi.

	• Dik yokuş veya keskin bir virajda sürüş.
	• Dik yokuş veya keskin bir virajda sürüş.

	• Aracın çok fazla sallanması.
	• Aracın çok fazla sallanması.

	• Doğrudan güneş ışığı vb sebeplerle iç aynanın yakınındaki sıcaklığın çok yüksek olması.
	• Doğrudan güneş ışığı vb sebeplerle iç aynanın yakınındaki sıcaklığın çok yüksek olması.



	Ön görüş alanının zayıf olması
	Ön görüş alanının zayıf olması
	• • Lensler ya da ön cam tuhaf materyallerle kaplıdır.
	• • Lensler ya da ön cam tuhaf materyallerle kaplıdır.
	• • Lensler ya da ön cam tuhaf materyallerle kaplıdır.
	• 


	• Sensörün sis, yoğun yağmur veya kar yüzünden şeridi tespit edememesi.
	• Sensörün sis, yoğun yağmur veya kar yüzünden şeridi tespit edememesi.

	• • Araçtaki nem dolayısıyla ön camın buğulanması.
	• • Araçtaki nem dolayısıyla ön camın buğulanması.
	• 


	• Ön panele bir şeyler konulması.
	• Ön panele bir şeyler konulması.


	Şerit Koruma Yardım sistemi sürücünün şeritten çıkmasını önleyen bir sistemdir. Ancak, sürücünün tamamen sisteme güvenmemesi ve sürerken her zaman yol koşullarını kontrol etmesi gerekir.
	Şerit Koruma Yardım sistemi sürücünün şeritten çıkmasını önleyen bir sistemdir. Ancak, sürücünün tamamen sisteme güvenmemesi ve sürerken her zaman yol koşullarını kontrol etmesi gerekir.






	LKA sistem arızası
	LKA sistem arızası
	LKA sistem arızası
	Şeritte Kalma Yardımı (LKA) sistem:arıza
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	• Sistemde bir sorun olduğunda bir mesaj görünür. Eğer sorun devam ederse, LKA sistem arıza göstergesi yanacaktır.
	• Sistemde bir sorun olduğunda bir mesaj görünür. Eğer sorun devam ederse, LKA sistem arıza göstergesi yanacaktır.
	• Sistemde bir sorun olduğunda bir mesaj görünür. Eğer sorun devam ederse, LKA sistem arıza göstergesi yanacaktır.


	LKA sistem arıza göstergesi
	LKA sistem arıza göstergesi
	LKA sistemi düzgün çalışmıyorsa LKA sistemi arıza göstergesi (sarı) sesli bir uyarı ile yanacaktır. Bu durumda, sistemi profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 
	Sistem ile ilgili bir sorun olduğunda aşağıdakilerden birini yapınız:
	Sistem ile ilgili bir sorun olduğunda aşağıdakilerden birini yapınız:
	• Motoru kapatıp açtıktan sonra sistemi açınız.
	• Motoru kapatıp açtıktan sonra sistemi açınız.
	• Motoru kapatıp açtıktan sonra sistemi açınız.

	• Kontak anahtarının "ON" konumunda olduğundan emin olunuz.
	• Kontak anahtarının "ON" konumunda olduğundan emin olunuz.

	• Sistemin hava durumundan etkilenip etkilenmediğini kontrol ediniz. (Örn: sis, yoğun yağmur, vs.)
	• Sistemin hava durumundan etkilenip etkilenmediğini kontrol ediniz. (Örn: sis, yoğun yağmur, vs.)

	• Kamera lensinde yabancı madde olup olmadığını kontrol edin
	• Kamera lensinde yabancı madde olup olmadığını kontrol edin


	Problem çözülmezse, sistemi profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/ servisini ziyaret etmenizi tavsiye eder. 





	LKA sistem işlev değişikliği
	LKA sistem işlev değişikliği
	LKA sistem işlev değişikliği
	Şeritte Kalma Yardımı (LKA) sistem:işlev değişikliği

	LKA ile Şerit Değiştirme Uyarısı (LDW) arasında değişiklik yapabilir veya LKA modunu Sürücü LCD ekrandaki Kullanıcı Ayarları Modunu kullanarak değiştirebilir.
	LKA ile Şerit Değiştirme Uyarısı (LDW) arasında değişiklik yapabilir veya LKA modunu Sürücü LCD ekrandaki Kullanıcı Ayarları Modunu kullanarak değiştirebilir.
	Şerit Koruma Yardımı:
	Şerit Koruma Yardımı:
	LKA modu, sürücünün aracı şeritler arasında tutmasına kılavuzluk eder. Araç şeritler arasında iyi bir şekilde gidiyorken, sistem direksiyonu nadiren kontrol eder. Ancak, araç şeritlerin dışına sapmak üzereyken direksiyonu kontrol e...

	Şerit Değiştirme Uyarı Sistemi:
	Şerit Değiştirme Uyarı Sistemi:
	LDW, aracın şeridinden ayrıldığını tespit ettiğinde sürücüyü görsel ve işitsel bir uyarı ile uyarır. Bu modda, direksiyon simidi kontrol edilmeyecektir. Aracın ön tekerleği şerit çizgisinin iç kenarı ile temas ettiğinde, LKA ...





	Kör Nokta Çarpışma Uyarısı (BCW) (eğer varsa)
	Kör Nokta Çarpışma Uyarısı (BCW) (eğer varsa)
	Kör Nokta Çarpışma Uyarısı (BCW)
	BCW (Kör Nokta Çarpışma Uyarısı) sistemi, sürüş sırasında sürücüyü uyarmak için bir radar sensörü kullanır. 
	<GRAPHIC>
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	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Bu sensör, aracın arka tarafını algılar ve sürücüye bilgi verir.
	• BCW (Kör Nokta Çarpışma Uyarısı)
	• BCW (Kör Nokta Çarpışma Uyarısı)
	• BCW (Kör Nokta Çarpışma Uyarısı)
	1. Kör Nokta Alanı
	1. Kör Nokta Alanı
	1. Kör Nokta Alanı
	Uyarı menzili, aracınızın hızına göre değişir. Ancak, aracınızın hızı diğer araçtan fazlaysa, uyarı çalışmayacaktır.

	2. Yüksek hızda kapama
	2. Yüksek hızda kapama
	Eğer bir araç sizin aracınıza hızlı bir şekilde yaklaşıyorsa, uyarı verilir. Uyarının meydana
	geldiği mesafe, diğer aracın hızına bağlı olarak değişebilir.




	• BSD (Kör nokta tespit) sistemi çalışıyor olsa bile, beklenmeyen durumlarda sürerken her zaman yol şartlarını kontrol edin. 
	• BSD (Kör nokta tespit) sistemi çalışıyor olsa bile, beklenmeyen durumlarda sürerken her zaman yol şartlarını kontrol edin. 
	• BSD (Kör nokta tespit) sistemi çalışıyor olsa bile, beklenmeyen durumlarda sürerken her zaman yol şartlarını kontrol edin. 
	• BSD (Kör nokta tespit) sistemi çalışıyor olsa bile, beklenmeyen durumlarda sürerken her zaman yol şartlarını kontrol edin. 

	• Kör Nokta Çarpışma Uyarı Sistemi size yardımcı olacak takviye bir sistemdir. Tamamen sisteme güvenerek aracınızı kullanmayınız. Güvenliğiniz için sürüş sırasında her zaman çok dikkatli olun. 
	• Kör Nokta Çarpışma Uyarı Sistemi size yardımcı olacak takviye bir sistemdir. Tamamen sisteme güvenerek aracınızı kullanmayınız. Güvenliğiniz için sürüş sırasında her zaman çok dikkatli olun. 

	• Kör Nokta Çarpışma Uyarı Sistemi düzgün ve güvenli kullanımın yerine geçmez. Şerit değiştirirken veya geri geri giderken daima güvenli sürünüz ve dikkatli olunuz. Kör Nokta Çarpışma Uyarısı sistemi (BCW) aracın etrafında...
	• Kör Nokta Çarpışma Uyarı Sistemi düzgün ve güvenli kullanımın yerine geçmez. Şerit değiştirirken veya geri geri giderken daima güvenli sürünüz ve dikkatli olunuz. Kör Nokta Çarpışma Uyarısı sistemi (BCW) aracın etrafında...
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	Kör Nokta Çarpışma Uyarısı (BCW):Çalışma koşulları

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	• Kör Nokta Çarpışma Uyarısı sistem düğmesine kontak anahtarı ON (AÇIK) konumdayken basıldığında, düğmenin üzerinde bir gösterge lambası yanacaktır. Eğer araç hızı 30 km/saati (20 mil/sa) aşarsa, sistem devreye girecektir.
	• Kör Nokta Çarpışma Uyarısı sistem düğmesine kontak anahtarı ON (AÇIK) konumdayken basıldığında, düğmenin üzerinde bir gösterge lambası yanacaktır. Eğer araç hızı 30 km/saati (20 mil/sa) aşarsa, sistem devreye girecektir.
	• Kör Nokta Çarpışma Uyarısı sistem düğmesine kontak anahtarı ON (AÇIK) konumdayken basıldığında, düğmenin üzerinde bir gösterge lambası yanacaktır. Eğer araç hızı 30 km/saati (20 mil/sa) aşarsa, sistem devreye girecektir.
	Eğer düğmeye tekrar basarsanız, sistem ve düğme gösterge lambası kapanacaktır.
	Eğer düğmeye tekrar basarsanız, sistem ve düğme gösterge lambası kapanacaktır.



	Eğer kontak anahtarı kapatılır ve açılırsa, sistem eski haline geri dönecektir.
	Eğer kontak anahtarı kapatılır ve açılırsa, sistem eski haline geri dönecektir.
	Sistem kullanılmadığında, düğmeye basarak sistemi kapatınız.
	Sistem açıldığında, dış dikiz aynasının üzerinde 3 saniyeliğine bir uyarı ışığı yanacaktır.
	• Sürücü, kontağı ON konumuna getirirerek ve Kullanıcı Ayarları, Sürüş Yardımı, Kör-nokta Güvenlik” seçerek sistemi etkinleştirebilir.
	• Sürücü, kontağı ON konumuna getirirerek ve Kullanıcı Ayarları, Sürüş Yardımı, Kör-nokta Güvenlik” seçerek sistemi etkinleştirebilir.
	• Sürücü, kontağı ON konumuna getirirerek ve Kullanıcı Ayarları, Sürüş Yardımı, Kör-nokta Güvenlik” seçerek sistemi etkinleştirebilir.
	- “Sadece uyarı”seçildiğinde BCW açılır ve aktive edilmeye hazır olur. Eğer bir araç sürücünün kör noktasına yaklaşmaktaysa uyarı sesi çalar.
	- “Sadece uyarı”seçildiğinde BCW açılır ve aktive edilmeye hazır olur. Eğer bir araç sürücünün kör noktasına yaklaşmaktaysa uyarı sesi çalar.
	- “Sadece uyarı”seçildiğinde BCW açılır ve aktive edilmeye hazır olur. Eğer bir araç sürücünün kör noktasına yaklaşmaktaysa uyarı sesi çalar.

	- “Kapalı” seçildiğinde sistem devre dışı bırakılır ve Kör Nokta Çarpışma Uyarısı sistemi düğmesi söner.
	- “Kapalı” seçildiğinde sistem devre dışı bırakılır ve Kör Nokta Çarpışma Uyarısı sistemi düğmesi söner.



	• • “Sadece uyarı” seçildiğinde sistem devre dışı bırakılır ve Kör Nokta Çarpışma Uyarısı sistemi düğmesi söner
	• • “Sadece uyarı” seçildiğinde sistem devre dışı bırakılır ve Kör Nokta Çarpışma Uyarısı sistemi düğmesi söner
	• 


	• • Sistem iptal edildiğinde “Kör Nokta Çarpışma Uyarısı” sistemi düğmesine basarsanız, düğmedeki gösterge söner ve sistem aktive olur. Bu durumda sistem motor açılmadan önceki durumuna geri döner.
	• • Sistem iptal edildiğinde “Kör Nokta Çarpışma Uyarısı” sistemi düğmesine basarsanız, düğmedeki gösterge söner ve sistem aktive olur. Bu durumda sistem motor açılmadan önceki durumuna geri döner.
	• 







	Uyarı tipi
	Uyarı tipi
	Uyarı tipi
	Kör Nokta Çarpışma Uyarısı (BCW):Uyarı tipi

	Şu durumlarda sistem devreye girer:
	Şu durumlarda sistem devreye girer:
	1. Sistem açıldığında.
	1. Sistem açıldığında.
	1. Sistem açıldığında.

	2. Araç 30 km/s'nin üzerinde bir hızla hareket halindeyken
	2. Araç 30 km/s'nin üzerinde bir hızla hareket halindeyken

	3. Yan tarafta başka araçlar algılandığında.
	3. Yan tarafta başka araçlar algılandığında.


	1. aşama:
	1. aşama:
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	Sistemin sınırları dahilinde bir araç tespit edilirse, dış dikiz aynasında bir uyarı ışığı yanacaktır.
	Eğer tespit edilen araç tespit menzilinde değilse, uyarı ışığı sönecektir.
	2. aşama:
	2. aşama:
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	İkinci aşama alarmı aşağıdakiler olduğunda devreye girecektir :
	1. İlk aşama uyarısı açık olduğunda
	1. İlk aşama uyarısı açık olduğunda
	1. İlk aşama uyarısı açık olduğunda

	2. Şerit değiştirmek üzere dönüş sinyali açık olduğunda
	2. Şerit değiştirmek üzere dönüş sinyali açık olduğunda


	İkinci aşama uyarısı devreye girdiğinde, dış dikiz aynası üzerinde UYARI ışığı yanıt sönecek ve bir alarm sesi duyulacaktır.
	Eğer hareket ederseniz, dönüş sinyali orijinal konumuna gelecektir, ikinci aşama uyarısı devre dışı kalacaktır.
	Uyarı fonksiyonu sürücüyü uyarmaya yardımcı olur. Bu fonksiyonu yalnızca gerekli olduğunda devre dışı bırakınız.
	Uyarı fonksiyonu sürücüyü uyarmaya yardımcı olur. Bu fonksiyonu yalnızca gerekli olduğunda devre dışı bırakınız.

	• Dış dikiz aynası üzerindeki uyarı ışığı, sistem tarafından arka tarafta bir araç tespit edildiğinde yanacaktır. Kazaları engellemek için, yalnızca uyarı ışığına odaklanmayınız, aracın çevresindeki şartları da dikkate ...
	• Dış dikiz aynası üzerindeki uyarı ışığı, sistem tarafından arka tarafta bir araç tespit edildiğinde yanacaktır. Kazaları engellemek için, yalnızca uyarı ışığına odaklanmayınız, aracın çevresindeki şartları da dikkate ...
	• Dış dikiz aynası üzerindeki uyarı ışığı, sistem tarafından arka tarafta bir araç tespit edildiğinde yanacaktır. Kazaları engellemek için, yalnızca uyarı ışığına odaklanmayınız, aracın çevresindeki şartları da dikkate ...
	• Dış dikiz aynası üzerindeki uyarı ışığı, sistem tarafından arka tarafta bir araç tespit edildiğinde yanacaktır. Kazaları engellemek için, yalnızca uyarı ışığına odaklanmayınız, aracın çevresindeki şartları da dikkate ...

	• Aracınız BSD (Kör Nokta tespit) sistemine sahip olsa dahi, güvenli bir şekilde sürüş yapın. Yalnızca sisteme güvenmeyiniz, şerit değiştirmeden önce veya geri geri giderken kendiniz de kontrol ediniz.
	• Aracınız BSD (Kör Nokta tespit) sistemine sahip olsa dahi, güvenli bir şekilde sürüş yapın. Yalnızca sisteme güvenmeyiniz, şerit değiştirmeden önce veya geri geri giderken kendiniz de kontrol ediniz.

	• Sistem sürücüyü bazı şartlar altında uyarmayabilir, bu sebeple her zaman sürerken çevrenizi kontrol ediniz. 
	• Sistem sürücüyü bazı şartlar altında uyarmayabilir, bu sebeple her zaman sürerken çevrenizi kontrol ediniz. 



	• • Dış dikiz aynası üzerindeki uyarı ışığı tarafından herhangi bir uyarı mesajı veya uyarı alarmı olmasa dahi sürücü aracı kullanırken her zaman dikkatli olmalıdır.
	• • Dış dikiz aynası üzerindeki uyarı ışığı tarafından herhangi bir uyarı mesajı veya uyarı alarmı olmasa dahi sürücü aracı kullanırken her zaman dikkatli olmalıdır.
	• • Dış dikiz aynası üzerindeki uyarı ışığı tarafından herhangi bir uyarı mesajı veya uyarı alarmı olmasa dahi sürücü aracı kullanırken her zaman dikkatli olmalıdır.
	• • Dış dikiz aynası üzerindeki uyarı ışığı tarafından herhangi bir uyarı mesajı veya uyarı alarmı olmasa dahi sürücü aracı kullanırken her zaman dikkatli olmalıdır.
	• 


	• Aracın ses sistemini çok yüksek seslerde dinlemek Kör Nokta Çarpışma Uyarı sisteminin uyarı seslerini bastırabilir.
	• Aracın ses sistemini çok yüksek seslerde dinlemek Kör Nokta Çarpışma Uyarı sisteminin uyarı seslerini bastırabilir.

	• Kör Nokta Çarpışma Uyarısı sistemi diğer sistemlerin uyarı seslerinden duyulmayabilir. 
	• Kör Nokta Çarpışma Uyarısı sistemi diğer sistemlerin uyarı seslerinden duyulmayabilir. 






	Tespit sensörü
	Tespit sensörü
	Tespit sensörü
	Kör Nokta Çarpışma Uyarısı (BCW):Tespit sensörü

	Sensorlar arka tamponun içinde bulunur.
	Tip A
	Tip A
	Tip A
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Tip B
	Tip B
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	Sistemin düzgün çalışması için arka tamponu her zaman temiz tutun.
	• Eğer tampon hasar gördüyse, veya arka tampon değiştirildiyse veya tamir edildiyse sistem düzgün çalışmayabilir.
	• Eğer tampon hasar gördüyse, veya arka tampon değiştirildiyse veya tamir edildiyse sistem düzgün çalışmayabilir.
	• Eğer tampon hasar gördüyse, veya arka tampon değiştirildiyse veya tamir edildiyse sistem düzgün çalışmayabilir.
	• Eğer tampon hasar gördüyse, veya arka tampon değiştirildiyse veya tamir edildiyse sistem düzgün çalışmayabilir.

	• Yolların genişliğine bağlı olarak algılama alanı değişebilir. Eğer yol dar ise, sistem yan şeritteki araçları algılayabilir.
	• Yolların genişliğine bağlı olarak algılama alanı değişebilir. Eğer yol dar ise, sistem yan şeritteki araçları algılayabilir.

	• Kuvvetli elektromanyetik dalgalarda sistem kapanabilir.
	• Kuvvetli elektromanyetik dalgalarda sistem kapanabilir.

	• Sensörü her zaman temiz tutun.
	• Sensörü her zaman temiz tutun.

	• Sensör parçalarını ASLA ayırmayın, parçalar üzerine bir darbe uygulamayın.
	• Sensör parçalarını ASLA ayırmayın, parçalar üzerine bir darbe uygulamayın.

	• Radar sensörüne ve sensör kapağı üzerine gereksiz güç uygulamaktan kaçınınız. Sensör hizalandığı noktadan zorla oynatılırsa, sistem düzgün çalışmayabilir. Bu durumda, uyarı mesajı görüntülenmeyebilir. Sistemi kontrol e...
	• Radar sensörüne ve sensör kapağı üzerine gereksiz güç uygulamaktan kaçınınız. Sensör hizalandığı noktadan zorla oynatılırsa, sistem düzgün çalışmayabilir. Bu durumda, uyarı mesajı görüntülenmeyebilir. Sistemi kontrol e...

	• Radar sensörünün yakınlarına tampon çıkartması veya tampon koruması gibi yabancı cisimler takmayın ya da sensör bölgesine boya uygulamayın. Aksi takdirde sensörün algılama performansı olumsuz etkilenebilir.
	• Radar sensörünün yakınlarına tampon çıkartması veya tampon koruması gibi yabancı cisimler takmayın ya da sensör bölgesine boya uygulamayın. Aksi takdirde sensörün algılama performansı olumsuz etkilenebilir.






	Uyarı mesajı
	Uyarı mesajı
	Uyarı mesajı
	Kör Nokta Çarpışma Uyarısı (BCW):uyarı mesajları
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	Sürüyücü arka tamponun üzerinde yabancı maddeler olduğunda veya arka tampona çok yakın bir obje olduğunda uyarmak için mesaj gözükecektir. Düğme üzerindeki ışık ve sistem otomatik olarak kapanacaktır.
	Arka tampondaki yabancı maddeyi temizleyin.
	Yabancı madde temizlendiğinde, yaklaşık 10 dakika sürdükten sonra, sistem normal olarak çalışacaktır.
	Eğer yabancı maddeler temizlendiğinde dahi sistem normal olarak çalışmıyorsa, aracınızı profesyonel bir atölyeye götürün ve sistemi kontrol ettirin. Kia, yetkili bir Kia bayisi/ servisini ziyaret etmenizi tavsiye 
	Arka tampon üzerinde yabancı madde olmadığı durumlarda da mesaj alınabilir, örneğin; çöl gibi yeterli çalışma verisinin bulunmadığı seyrek verili veya açık alanlarda sürüş sırasında.
	Bu mesaj aşırı yağmur sırasında veya yoldan su sıçraması durumunda da devreye girebilir.
	Bu durumda, aracın servise ihtiyacı yoktur.
	Bagaj bölümü veya diğer ekipmanlar kullanıldığında, sistemin tüm fonksiyonlarını KAPATIN.
	Tip A
	Tip A
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	Tip B
	Tip B
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Eğer sistem düzgün çalışmıyorsa, bu uyarı mesajı görülecek ve düğme üzerindeki ışık sönecektir. Sistem otomatik olarak kapanacaktır.
	Bu durumda, sistemi profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 



	Sistem kısıtlamaları
	Sistem kısıtlamaları
	Sistem kısıtlamaları
	Kör Nokta Çarpışma Uyarısı (BCW):Kısıtlamalar

	Sistem belirli durumlarda diğer araçları veya nesneleri algılayamayabileceğinden, sürücü aşağıdaki durumlarda dikkatli olmalıdır:
	Sistem belirli durumlarda diğer araçları veya nesneleri algılayamayabileceğinden, sürücü aşağıdaki durumlarda dikkatli olmalıdır:
	• Bir romörk veya taşıyıcı varken.
	• Bir romörk veya taşıyıcı varken.
	• Bir romörk veya taşıyıcı varken.

	• Aşırı yağmur veya kar gibi kötü hava koşullarında sürüş sırasında.
	• Aşırı yağmur veya kar gibi kötü hava koşullarında sürüş sırasında.

	• Sensörün çevresi yağmur, kar, çamur vs. ile kirlendiğinde.
	• Sensörün çevresi yağmur, kar, çamur vs. ile kirlendiğinde.

	• Sensörün bulunduğu arka tampon etiket, tampon koruması, bisiklet standı vs. gibi yabancı maddelerle kaplı veya bloke olduğunda.
	• Sensörün bulunduğu arka tampon etiket, tampon koruması, bisiklet standı vs. gibi yabancı maddelerle kaplı veya bloke olduğunda.

	• Arka tampon hasarlı olduğunda veya sensör yerinde olmadığında.
	• Arka tampon hasarlı olduğunda veya sensör yerinde olmadığında.

	• Bagaja aşırı yük yüklenmesine veya anormal lastik basıncına, vb. bağlı olarak araç yüksekliği azaldığında veya arttığında. 
	• Bagaja aşırı yük yüklenmesine veya anormal lastik basıncına, vb. bağlı olarak araç yüksekliği azaldığında veya arttığında. 

	• Arka tamponun sıcaklığı çok yüksek olduğunda.
	• Arka tamponun sıcaklığı çok yüksek olduğunda.

	• Diğer araçlar, duvar veya otopark sütunlarıyla sensorler bloke olduğunda.
	• Diğer araçlar, duvar veya otopark sütunlarıyla sensorler bloke olduğunda.

	• Virajlı yollarda sürüş yapıldığında.
	• Virajlı yollarda sürüş yapıldığında.

	• Araç turnikenin içinden geçiyorsa.
	• Araç turnikenin içinden geçiyorsa.

	• Yol kaplaması (ya da çevresel zemin) anormal miktarda metal bileşen içeriyorsa (örn. Metro inşaatı dolayısıyla olabilir)
	• Yol kaplaması (ya da çevresel zemin) anormal miktarda metal bileşen içeriyorsa (örn. Metro inşaatı dolayısıyla olabilir)

	• Otokorkuluk vs. gibi sabit bir objenin yakın olması durumunda.
	• Otokorkuluk vs. gibi sabit bir objenin yakın olması durumunda.

	• • Şeridin yüksekliği farklı olan yerlerde yokuş yukarı veya aşağı giderken.
	• • Şeridin yüksekliği farklı olan yerlerde yokuş yukarı veya aşağı giderken.
	• 


	• Ağaçların ve çimin çok uzun olduğu dar yollarda sürerken.
	• Ağaçların ve çimin çok uzun olduğu dar yollarda sürerken.

	• Sensörünün uzun süre boyunca başka bir aracı tespit edemeyeceği kırsal bölgelerde sürüş yapılırsa.
	• Sensörünün uzun süre boyunca başka bir aracı tespit edemeyeceği kırsal bölgelerde sürüş yapılırsa.

	• Araç, ıslak bir yolda kullanılıyorsa
	• Araç, ıslak bir yolda kullanılıyorsa

	• Korkuluk veya duvarın çift yapılı olduğu yolda sürüş.
	• Korkuluk veya duvarın çift yapılı olduğu yolda sürüş.

	• Otobüs veya kamyon gibi büyük bir aracın yakın olması durumunda.
	• Otobüs veya kamyon gibi büyük bir aracın yakın olması durumunda.

	• Diğer aracın çok yakından geçmesi durumunda.
	• Diğer aracın çok yakından geçmesi durumunda.

	• Diğer araç yan taraftan çok hızlı geçtiğinde.
	• Diğer araç yan taraftan çok hızlı geçtiğinde.

	• • Şerit değiştirirken.
	• • Şerit değiştirirken.
	• 


	• Eğer araç, yanındaki araçla aynı anda çalıştırılıp hızlandıysa.
	• Eğer araç, yanındaki araçla aynı anda çalıştırılıp hızlandıysa.

	• Yan şeritteki araç sizden iki şerit ileri geçerse VEYA sizden iki şerit uzaklıktaki araç yan şeridinize gelirse.
	• Yan şeritteki araç sizden iki şerit ileri geçerse VEYA sizden iki şerit uzaklıktaki araç yan şeridinize gelirse.

	• Bir motorsiklet veya bisikletin yakın olması durumunda.
	• Bir motorsiklet veya bisikletin yakın olması durumunda.

	• Düz bir römorkun yakın olması durumunda.
	• Düz bir römorkun yakın olması durumunda.

	• Algılama alanında market arabası veya bebek arabası gibi ufak nesneler varsa.
	• Algılama alanında market arabası veya bebek arabası gibi ufak nesneler varsa.

	• Spor araç gibi yüksekliği az araçlar varsa.
	• Spor araç gibi yüksekliği az araçlar varsa.


	- Virajlı yolda sürüş
	- Virajlı yolda sürüş
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Virajlı yollarda sürerken BCW sistemleri düzgün çalışmayabilir. Sistem belirli mesafelerden yan şeritteki aracı algılayamayabilir.
	Sürüş esnasında daima yol ve sürüş koşullarına dikkat ediniz. 
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Virajlı yollarda sürerken BCW sistemleri düzgün çalışmayabilir. Sistem belirli mesafelerden aynı şeritteki aracı algılayabilir.
	Sürüş esnasında daima yol ve sürüş koşullarına dikkat ediniz. 

	Birleşen/ayrılan yollarda sürüş
	Birleşen/ayrılan yollarda sürüş
	BCW sistemleri birleşen/ayrılan yollarda sürüş sırasında düzgün bir şekilde çalışmayabilir. Sistem belirli mesafelerden yan şeritteki aracı algılayamayabilir.
	Sürüş esnasında daima yol ve sürüş koşullarına dikkat ediniz. 

	Eğimli yolda sürüş
	Eğimli yolda sürüş
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Eğimli yollarda sürerken BCW sistemleri düzgün çalışmayabilir. Sistem belirli mesafelerden yan şeritteki aracı algılayamayabilir.
	Ayrıca belirli mesafelerden sistem yer ve yapıları yanlış algılayabilir.
	Sürüş esnasında daima yol ve sürüş koşullarına dikkat ediniz. 

	Şerit yükseklikleri farklı yerlerde sürme
	Şerit yükseklikleri farklı yerlerde sürme
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Şerit yükseklikleri farklı yerlerde sürerken BCW sistemleri düzgün bir şekilde çalışmayabilir.
	Sürüş esnasında daima yol ve sürüş koşullarına dikkat ediniz. 

	Yol kenarlarında yapılar olan bir yerde sürüş
	Yol kenarlarında yapılar olan bir yerde sürüş
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	[A]: gürültü bariyeri, [B]: otoyol güvenlik bariyeri
	BCW sistemleri yol kenarlarında yapılar olan bir yerde sürüş sırasında düzgün bir şekilde çalışmayabilir.
	Sistem belirli mesafelerden yol kenarındaki yapıları yanlış şekilde tanımlayabilir (gürültü bariyeri, ikili otoyol güvenlik bariyeri, sokak lambası, yol işareti, tünel duvarı vb.)
	Sürüş esnasında daima yol ve sürüş koşullarına dikkat ediniz. 






	Arka Çapraz-Trafik Çarpışma Uyarısı (RCCW)
	Arka Çapraz-Trafik Çarpışma Uyarısı (RCCW)
	Arka Çapraz-Trafik Çarpışma Uyarısı (RCCW)
	RCCW (Arka Çapraz-Trafik Çarpışma Uyarısı)

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Aracınız park pozisyonundan geriye doğru hareket ederken, sensör sol veya sağ taraftan yaklaşan araçları algılar ve sürücüye bilgi verir.
	Sürücü, LCD ekranındaki Kullanıcı Ayarlarından “Kullanıcı Ayarları → Sürücü Asistanı → Uyarı Zamanı” seçeneklerini seçerek ilk uyarı süresini ayarlayabilir. İlk Arka Çapraz-Trafik Çarpışma Uyarısı seçeneklerinde a...
	• Normal:
	• Normal:
	• Normal:
	Bu durum seçildiğinde, ilk Arka Çapraz-Trafik Çarpışma Uyarı sistemi normal süresinde devreye girer. Eğer bu ayar size çok hassas geldiyse, “geç”seçeneğini seçin.
	Eğer yan/arka araç birdenbire hızlanırsa uyarı aktivasyon zamanı geç gelmiş gibi hissedilebilir.

	• Geç:
	• Geç:
	Bu uyarı aktivasyonunu trafik yokken ve düşük hızda sürüş yaparken seçin. Ancak, uyarı aktivasyon zamanını değiştirdiğinizde, aynı zamanda aracın diğer sistemindeki uyarı aktivasyon zamanı da değişebilir. Değiştirmeden önce a...




	Çalışma koşulları
	Çalışma koşulları
	Çalışma koşulları
	RCCW (Arka Çapraz-Trafik Çarpışma Uyarısı):Çalışma koşulları

	• RCCW’yi (Arka Çapraz-Trafik Çarpışma Uyarısı) bilgi eğlence sistemindeki “Kullanıcı Ayarları”→ “Sürücü Yardımı” →”Kör Nokta Güvenliği “→”Arka Çapraz- Trafik Güvenliği” → ”Park Güvenliği” seçen...
	• RCCW’yi (Arka Çapraz-Trafik Çarpışma Uyarısı) bilgi eğlence sistemindeki “Kullanıcı Ayarları”→ “Sürücü Yardımı” →”Kör Nokta Güvenliği “→”Arka Çapraz- Trafik Güvenliği” → ”Park Güvenliği” seçen...
	• RCCW’yi (Arka Çapraz-Trafik Çarpışma Uyarısı) bilgi eğlence sistemindeki “Kullanıcı Ayarları”→ “Sürücü Yardımı” →”Kör Nokta Güvenliği “→”Arka Çapraz- Trafik Güvenliği” → ”Park Güvenliği” seçen...
	• RCCW’yi (Arka Çapraz-Trafik Çarpışma Uyarısı) bilgi eğlence sistemindeki “Kullanıcı Ayarları”→ “Sürücü Yardımı” →”Kör Nokta Güvenliği “→”Arka Çapraz- Trafik Güvenliği” → ”Park Güvenliği” seçen...

	• Sistemi kapatmak için tekrar RCCWyi seçiniz.
	• Sistemi kapatmak için tekrar RCCWyi seçiniz.

	• Eğer araç durdurulup tekrar çalıştırılırsa, RCCW sistemi araç kapatılmadan hemen önceki konumuna geri dönecektir. Kullanmadığınızda RCCW sistemini her zaman kapalı tutunuz.
	• Eğer araç durdurulup tekrar çalıştırılırsa, RCCW sistemi araç kapatılmadan hemen önceki konumuna geri dönecektir. Kullanmadığınızda RCCW sistemini her zaman kapalı tutunuz.

	• Sistem, araç hızı 10 km/s altındayken ve vites kolu R (Geri) konumdayken çalışır.
	• Sistem, araç hızı 10 km/s altındayken ve vites kolu R (Geri) konumdayken çalışır.

	• RCCW sistemi tespit menzili, yan yönlere dayalı olarak yaklaşık 0.5m~20mdir. Eğer yaklaşan araç, algılama menziline 8~36km/s hız ile giriyorsa, uyarı devreye girer. Ancak, sistem algılama menzili, şartlara göre değişebilmektedir. H...
	• RCCW sistemi tespit menzili, yan yönlere dayalı olarak yaklaşık 0.5m~20mdir. Eğer yaklaşan araç, algılama menziline 8~36km/s hız ile giriyorsa, uyarı devreye girer. Ancak, sistem algılama menzili, şartlara göre değişebilmektedir. H...





	Uyarı tipi
	Uyarı tipi
	Uyarı tipi
	RCCW (Arka Çapraz-Trafik Çarpışma Uyarısı):Uyarı tipi

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Eğer sensörler tarafından aracınıza arka sol/sağ taraftan yaklaşmakta olan ve tespit edilen araç, sizin aracınıza yaklaşıyorsa uyarı sinyali çalar, uyarı ışığı dış dikiz aynasının üzerinde yanıp söner ve LCD ekran üzerinde...
	Uyarı şu durumlarda duracaktır:
	• tespit edilen araç algılama alanı dışına çıktıysa,
	• tespit edilen araç algılama alanı dışına çıktıysa,
	• tespit edilen araç algılama alanı dışına çıktıysa,

	• Bir araç tam sizin aracınızın arkasındaysa,
	• Bir araç tam sizin aracınızın arkasındaysa,

	• Bir araç aracınıza doğru yaklaşmıyorsa,
	• Bir araç aracınıza doğru yaklaşmıyorsa,

	• Diğer araç yavaşlıyorsa ya da
	• Diğer araç yavaşlıyorsa ya da

	• Aracın yaklaşırken hızı azaldıysa.
	• Aracın yaklaşırken hızı azaldıysa.


	• Arka Çapraz-Trafik Çarpışma Uyarısı sistemi çalışma koşulundan memnun kalındığında, aracınızı her durdurduğunuzda aracınızın yanınıza /arkanıza yaklaşan bir araç olması durumunda uyarı gerçekleşecektir.
	• Arka Çapraz-Trafik Çarpışma Uyarısı sistemi çalışma koşulundan memnun kalındığında, aracınızı her durdurduğunuzda aracınızın yanınıza /arkanıza yaklaşan bir araç olması durumunda uyarı gerçekleşecektir.
	• Arka Çapraz-Trafik Çarpışma Uyarısı sistemi çalışma koşulundan memnun kalındığında, aracınızı her durdurduğunuzda aracınızın yanınıza /arkanıza yaklaşan bir araç olması durumunda uyarı gerçekleşecektir.
	• Arka Çapraz-Trafik Çarpışma Uyarısı sistemi çalışma koşulundan memnun kalındığında, aracınızı her durdurduğunuzda aracınızın yanınıza /arkanıza yaklaşan bir araç olması durumunda uyarı gerçekleşecektir.

	• Sistemin uyarısı ya da fren, eğer aracınızın sol/sağ arka tamponu bir araç ya da engelle kapatılıyorsa düzgün şekilde çalışmayabilir.
	• Sistemin uyarısı ya da fren, eğer aracınızın sol/sağ arka tamponu bir araç ya da engelle kapatılıyorsa düzgün şekilde çalışmayabilir.

	• • Dış dikiz aynası üzerindeki uyarı ışığı tarafından herhangi bir uyarı mesajı veya uyarı alarmı olmasa dahi sürücü aracı kullanırken her zaman dikkatli olmalıdır.
	• • Dış dikiz aynası üzerindeki uyarı ışığı tarafından herhangi bir uyarı mesajı veya uyarı alarmı olmasa dahi sürücü aracı kullanırken her zaman dikkatli olmalıdır.
	• 


	• Aracın müzik sistemi sesinin çok fazla açılması sistem uyarı seslerinin duyulmasına engel olabilir.
	• Aracın müzik sistemi sesinin çok fazla açılması sistem uyarı seslerinin duyulmasına engel olabilir.

	• Arka Çapraz-Trafik Çarpışma Uyarısı sistemi diğer sistemlerin uyarı seslerinden duyulmayabilir. 
	• Arka Çapraz-Trafik Çarpışma Uyarısı sistemi diğer sistemlerin uyarı seslerinden duyulmayabilir. 



	• Aracınız BCW sistemine sahip olsa dahi, aracınızı güvenli bir şekilde sürünüz. Yalnızca sisteme güvenmeyiniz, şerit değiştirmeden önce kendiniz de kontrol ediniz.
	• Aracınız BCW sistemine sahip olsa dahi, aracınızı güvenli bir şekilde sürünüz. Yalnızca sisteme güvenmeyiniz, şerit değiştirmeden önce kendiniz de kontrol ediniz.
	• Aracınız BCW sistemine sahip olsa dahi, aracınızı güvenli bir şekilde sürünüz. Yalnızca sisteme güvenmeyiniz, şerit değiştirmeden önce kendiniz de kontrol ediniz.
	• Aracınız BCW sistemine sahip olsa dahi, aracınızı güvenli bir şekilde sürünüz. Yalnızca sisteme güvenmeyiniz, şerit değiştirmeden önce kendiniz de kontrol ediniz.
	Sistem sürücüyü bazı şartlar altında uyarmayabilir, bu sebeple her zaman sürerken çevrenizi kontrol ediniz. 

	• Sürüş sırasında çok dikkatli olun. 
	• Sürüş sırasında çok dikkatli olun. 






	Tespit sensörü
	Tespit sensörü
	Tespit sensörü
	RCCW (Arka Çapraz-Trafik Çarpışma Uyarısı):Tespit sensörü

	Sensorlar arka tamponun içinde bulunur.
	Tip A
	Tip A
	Tip A
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Tip B
	Tip B
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Sistemin düzgün çalışması için arka tamponu her zaman temiz tutun.
	• Eğer tampon hasar gördüyse, veya arka tampon değiştirildiyse veya tamir edildiyse sistem düzgün çalışmayabilir.
	• Eğer tampon hasar gördüyse, veya arka tampon değiştirildiyse veya tamir edildiyse sistem düzgün çalışmayabilir.
	• Eğer tampon hasar gördüyse, veya arka tampon değiştirildiyse veya tamir edildiyse sistem düzgün çalışmayabilir.
	• Eğer tampon hasar gördüyse, veya arka tampon değiştirildiyse veya tamir edildiyse sistem düzgün çalışmayabilir.

	• Yolların genişliğine bağlı olarak algılama alanı değişebilir. Eğer yol dar ise, sistem yan şeritteki araçları algılayabilir.
	• Yolların genişliğine bağlı olarak algılama alanı değişebilir. Eğer yol dar ise, sistem yan şeritteki araçları algılayabilir.

	• Kuvvetli elektromanyetik dalgalarda sistem kapanabilir.
	• Kuvvetli elektromanyetik dalgalarda sistem kapanabilir.

	• Sensörü her zaman temiz tutun.
	• Sensörü her zaman temiz tutun.

	• Sensör parçalarını ASLA ayırmayın, parçalar üzerine bir darbe uygulamayın.
	• Sensör parçalarını ASLA ayırmayın, parçalar üzerine bir darbe uygulamayın.

	• Radar sensörüne ve sensör kapağı üzerine gereksiz güç uygulamaktan kaçınınız. Sensör hizalandığı noktadan zorla oynatılırsa, sistem düzgün çalışmayabilir. Bu durumda, uyarı mesajı görüntülenmeyebilir. Sistemi kontrol e...
	• Radar sensörüne ve sensör kapağı üzerine gereksiz güç uygulamaktan kaçınınız. Sensör hizalandığı noktadan zorla oynatılırsa, sistem düzgün çalışmayabilir. Bu durumda, uyarı mesajı görüntülenmeyebilir. Sistemi kontrol e...

	• Radar sensörünün yakınlarına tampon çıkartması veya tampon koruması gibi yabancı cisimler takmayın ya da sensör bölgesine boya uygulamayın. Aksi takdirde sensörün algılama performansı olumsuz etkilenebilir.
	• Radar sensörünün yakınlarına tampon çıkartması veya tampon koruması gibi yabancı cisimler takmayın ya da sensör bölgesine boya uygulamayın. Aksi takdirde sensörün algılama performansı olumsuz etkilenebilir.






	Uyarı mesajı
	Uyarı mesajı
	Uyarı mesajı
	RCCW (Arka Çapraz-Trafik Çarpışma Uyarısı):uyarı mesajları

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Sürüyücü arka tamponun üzerinde yabancı maddeler olduğunda veya arka tampona çok yakın bir obje olduğunda uyarmak için mesaj gözükecektir. Düğme üzerindeki ışık ve sistem otomatik olarak kapanacaktır.
	Arka tampondaki yabancı maddeyi temizleyin.
	Yabancı madde temizlendiğinde, yaklaşık 10 dakika sürdükten sonra, sistem normal olarak çalışacaktır.
	Eğer yabancı maddeler temizlendiğinde dahi sistem normal olarak çalışmıyorsa, aracınızı profesyonel bir atölyeye götürün ve sistemi kontrol ettirin. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 
	Arka tampon üzerinde yabancı madde olmadığı durumlarda da mesaj alınabilir, örneğin; çöl gibi yeterli çalışma verisinin bulunmadığı seyrek verili veya açık alanlarda sürüş sırasında.
	Bu mesaj aşırı yağmur sırasında veya yoldan su sıçraması durumunda da devreye girebilir.
	Bu durumda, aracın servise ihtiyacı yoktur.
	Bagaj bölümü veya diğer ekipmanlar kullanıldığında, sistemin tüm fonksiyonlarını KAPATIN.
	Tip A
	Tip A
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Tip B
	Tip B
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Eğer sistem düzgün çalışmıyorsa, uyarı mesajı görülecek ve düğme üzerindeki ışık sönecektir. Sistem otomatik olarak kapanacaktır.
	Bu durumda, sistemi profesyonel bir atölyede kontrol ettiriniz. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 
	• Eğer tampon değiştirildiyse veya sensörün yakınında bir tamir işlemi olduysa sistem düzgün çalışmayabilir.
	• Eğer tampon değiştirildiyse veya sensörün yakınında bir tamir işlemi olduysa sistem düzgün çalışmayabilir.
	• Eğer tampon değiştirildiyse veya sensörün yakınında bir tamir işlemi olduysa sistem düzgün çalışmayabilir.
	• Eğer tampon değiştirildiyse veya sensörün yakınında bir tamir işlemi olduysa sistem düzgün çalışmayabilir.

	• Yolların genişliğine bağlı olarak algılama alanı değişebilir. Eğer yol dar ise, sistem yan şeritteki araçları algılayabilir.
	• Yolların genişliğine bağlı olarak algılama alanı değişebilir. Eğer yol dar ise, sistem yan şeritteki araçları algılayabilir.

	• Bunun aksine, eğer yol çok genişse, sistem yan şeritteki diğer araçları algılamayabilir.
	• Bunun aksine, eğer yol çok genişse, sistem yan şeritteki diğer araçları algılamayabilir.

	• Kuvvetli elektromanyetik dalgalara bağlı olarak sistem kapanabilir.
	• Kuvvetli elektromanyetik dalgalara bağlı olarak sistem kapanabilir.






	Sistem kısıtlamaları
	Sistem kısıtlamaları
	Sistem kısıtlamaları
	RCCW (Arka Çapraz-Trafik Çarpışma Uyarısı):Kısıtlamalar

	Sistem belirli durumlarda diğer araçları veya nesneleri algılayamayabileceğinden, sürücü aşağıdaki durumlarda dikkatli olmalıdır:
	Sistem belirli durumlarda diğer araçları veya nesneleri algılayamayabileceğinden, sürücü aşağıdaki durumlarda dikkatli olmalıdır:
	• Bir romörk veya taşıyıcı varken.
	• Bir romörk veya taşıyıcı varken.
	• Bir romörk veya taşıyıcı varken.

	• Aşırı yağmur veya kar gibi kötü hava koşullarında sürüş sırasında.
	• Aşırı yağmur veya kar gibi kötü hava koşullarında sürüş sırasında.

	• Sensörün çevresi yağmur, kar, çamur vs. ile kirlendiğinde.
	• Sensörün çevresi yağmur, kar, çamur vs. ile kirlendiğinde.

	• Sensörün bulunduğu arka tampon etiket, tampon koruması, bisiklet standı vs. gibi yabancı maddelerle kaplı veya bloke olduğunda.
	• Sensörün bulunduğu arka tampon etiket, tampon koruması, bisiklet standı vs. gibi yabancı maddelerle kaplı veya bloke olduğunda.

	• Arka tampon hasarlı olduğunda veya sensör yerinde olmadığında.
	• Arka tampon hasarlı olduğunda veya sensör yerinde olmadığında.

	• Bagaja aşırı yük yüklenmesine veya anormal lastik basıncına, vb. bağlı olarak araç yüksekliği azaldığında veya arttığında. 
	• Bagaja aşırı yük yüklenmesine veya anormal lastik basıncına, vb. bağlı olarak araç yüksekliği azaldığında veya arttığında. 
	lastik


	• Arka tamponun sıcaklığı çok yüksek olduğunda.
	• Arka tamponun sıcaklığı çok yüksek olduğunda.

	• Diğer araçlar, duvar veya otopark sütunlarıyla sensorler bloke olduğunda.
	• Diğer araçlar, duvar veya otopark sütunlarıyla sensorler bloke olduğunda.

	• Virajlı yollarda sürüş yapıldığında.
	• Virajlı yollarda sürüş yapıldığında.

	• Yol kaplaması (ya da çevresel zemin) anormal miktarda metal bileşen içeriyorsa (örn. Metro inşaatı dolayısıyla olabilir)
	• Yol kaplaması (ya da çevresel zemin) anormal miktarda metal bileşen içeriyorsa (örn. Metro inşaatı dolayısıyla olabilir)

	• Otokorkuluk vs. gibi sabit bir objenin yakın olması durumunda.
	• Otokorkuluk vs. gibi sabit bir objenin yakın olması durumunda.

	• • Şeridin yüksekliği farklı olan yerlerde yokuş yukarı veya aşağı giderken.
	• • Şeridin yüksekliği farklı olan yerlerde yokuş yukarı veya aşağı giderken.
	• 


	• Ağaçların ve çimin çok uzun olduğu dar yollarda sürerken.
	• Ağaçların ve çimin çok uzun olduğu dar yollarda sürerken.

	• Sensörün uzun süre boyunca başka bir aracı tespit edemeyeceği kırsal bölgelerde sürüş yapılırsa.
	• Sensörün uzun süre boyunca başka bir aracı tespit edemeyeceği kırsal bölgelerde sürüş yapılırsa.

	• Araç, ıslak bir yolda kullanılıyorsa
	• Araç, ıslak bir yolda kullanılıyorsa

	• Korkuluk veya duvarın çift yapılı olduğu yolda sürüş.
	• Korkuluk veya duvarın çift yapılı olduğu yolda sürüş.

	• Otobüs veya kamyon gibi büyük bir aracın yakın olması durumunda.
	• Otobüs veya kamyon gibi büyük bir aracın yakın olması durumunda.

	• Diğer aracın çok yakından geçmesi durumunda.
	• Diğer aracın çok yakından geçmesi durumunda.

	• Diğer araç yan taraftan çok hızlı geçtiğinde.
	• Diğer araç yan taraftan çok hızlı geçtiğinde.

	• • Şerit değiştirirken.
	• • Şerit değiştirirken.
	• 


	• Eğer araç, yanındaki araçla aynı anda çalıştırılıp hızlandıysa.
	• Eğer araç, yanındaki araçla aynı anda çalıştırılıp hızlandıysa.

	• Yan şeritteki araç sizden iki şerit ileri geçerse VEYA sizden iki şerit uzaklıktaki araç yan şeridinize gelirse.
	• Yan şeritteki araç sizden iki şerit ileri geçerse VEYA sizden iki şerit uzaklıktaki araç yan şeridinize gelirse.

	• Bir motorsiklet veya bisikletin yakın olması durumunda.
	• Bir motorsiklet veya bisikletin yakın olması durumunda.

	• Düz bir römorkun yakın olması durumunda.
	• Düz bir römorkun yakın olması durumunda.

	• Algılama alanında market arabası veya bebek arabası gibi ufak nesneler varsa.
	• Algılama alanında market arabası veya bebek arabası gibi ufak nesneler varsa.

	• Spor araç gibi yüksekliği az araçlar varsa.
	• Spor araç gibi yüksekliği az araçlar varsa.

	• Araç keskin bir şekilde durduğunda.
	• Araç keskin bir şekilde durduğunda.

	• Aracın bulunduğu sıcaklık aşırı derecede düşükse.
	• Aracın bulunduğu sıcaklık aşırı derecede düşükse.

	• • Bu araç bozuk yol, kasisli/yamru yumru yol ya da beton yama üzerinden geçerken ciddi şekilde titreyebilir.
	• • Bu araç bozuk yol, kasisli/yamru yumru yol ya da beton yama üzerinden geçerken ciddi şekilde titreyebilir.
	• 


	• Araç kar, su birikintisi ya da buzlanma sebebiyle kaygan zeminde sürüş yapıyorsa.
	• Araç kar, su birikintisi ya da buzlanma sebebiyle kaygan zeminde sürüş yapıyorsa.


	Yakında bir araç ya da yapı varken sürüş
	Yakında bir araç ya da yapı varken sürüş
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	[A]: Yapısı
	Sistemleri yakınlarda bir araç ya da yapı varsa sürüş sırasında düzgün bir şekilde çalışmayabilir.
	Belirli mesafelerden sistem arkadan yaklaşan aracı algılayamayabilir, uyarı ya da fren düzgün şekilde çalışmayabilir.
	Sürüş sırasında her zaman çevrenize dikkat ediniz. 

	Araç karmaşık bir park ortamındaysa
	Araç karmaşık bir park ortamındaysa
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Araç karmaşık bir park ortamındaysa sistem düzgün bir şekilde çalışmayabilir.
	Sistem belirli mesafelerden park eden araçların ya da aracını sizin aracınızın yakınına çeken araçların çarpışma riskini tam olarak kararlaştıramayabilir (örn. Aracınızın arkasında kaçan bir araç, arka tarafa park eden ya da ...
	Bu durumda, uyarı ya da fren düzgün çalışmıyor olabilir.

	Araç çapraz şekilde park edildiğinde
	Araç çapraz şekilde park edildiğinde
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	[A]: Araç
	Araç çapraz şekilde park edildiğinde sistem düzgün bir şekilde çalışmayabilir.
	Çapraz park edilmiş araç park alanından çıkarken belirli mesafelerden sistem aracın aracınıza arka sol/sağ taraftan yaklaştığını anlayamayabilir. Bu durumda, uyarı ya da fren düzgün çalışmıyor olabilir.
	Sürüş sırasında her zaman çevrenize dikkat ediniz. 

	Araç yokuştaysa/yokuşa yakınsa
	Araç yokuştaysa/yokuşa yakınsa
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Araç yokuş üzerindeyse/ya da yokuşa yakınsa sistem düzgün bir şekilde çalışmayabilir.
	Belirli mesafelerden sistem arka sağ/sol taraftan yaklaşan aracı algılayamayabilir, uyarı ya da fren düzgün şekilde çalışmayabilir.
	Sürüş sırasında her zaman çevrenize dikkat ediniz. 

	Bir yapının olduğu park alanlarına çekildiğinde
	Bir yapının olduğu park alanlarına çekildiğinde
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	[A]: Yapı, [B]: Duvar
	Aracınız arkasında ya da yanında bir yapının olduğu park alanlarına çekildiğinde sistem düzgün bir şekilde çalışmayabilir.
	Belirli mesafelerden park alanına geri döndüğünüzde sistem aracınızın önünde hareket etmek ole olan aracı algılayamayabilir. Bu durumda, uyarı ya da fren düzgün çalışmıyor olabilir.
	Sürüş sırasında park mesafesine her zaman dikkat edin. 
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Eğer araç geri geri park edilmişse ve sensör park alanının arkasında başka bir araç tespit ettiyse, sistem uyarı verebilir ya da freni kontrol edebilir. Sürüş sırasında park mesafesine her zaman dikkat edin. 





	Sürücü Dikkati Uyarısı (DAW) (eğer varsa)
	Sürücü Dikkati Uyarısı (DAW) (eğer varsa)
	Sürücü Dikkati Uyarısı (DAW)
	Sürücünün Dikkati Uyarı sistemi, sürücünün yorgunluk seviyesini veya kasıtsız sürüş hareketlerini tespit ederek tehlikeli sürüş durumlarına karşı sürücüyü uyaran bir sistemdir.

	Sistem ayarları ve etkinleştirme
	Sistem ayarları ve etkinleştirme
	Sistem ayarları ve etkinleştirme
	Sürücü Dikkati Uyarısı (DAW):ayarları ve etkinleştirme


	Sistem Ayarları
	Sistem Ayarları
	Sistem Ayarları
	• Aracınız fabrikadan çıkışta size teslim edildiğinde Sürücünün Dikkati Uyarısı (DAW) sistemi OFF(KAPALI) konumdadır.
	• Aracınız fabrikadan çıkışta size teslim edildiğinde Sürücünün Dikkati Uyarısı (DAW) sistemi OFF(KAPALI) konumdadır.
	• Aracınız fabrikadan çıkışta size teslim edildiğinde Sürücünün Dikkati Uyarısı (DAW) sistemi OFF(KAPALI) konumdadır.
	• Aracınız fabrikadan çıkışta size teslim edildiğinde Sürücünün Dikkati Uyarısı (DAW) sistemi OFF(KAPALI) konumdadır.

	• Sürücü Dikkati Uyarı sistemini AÇMAK için, motoru çalıştırın ardından LCD ekranından ‘Kullanıcı Ayarları → Sürücü Yardımı → Sürücü Dikkati Uyarısı →Hassas/ Normal/Kapalı’ seçeneğini seçin.
	• Sürücü Dikkati Uyarı sistemini AÇMAK için, motoru çalıştırın ardından LCD ekranından ‘Kullanıcı Ayarları → Sürücü Yardımı → Sürücü Dikkati Uyarısı →Hassas/ Normal/Kapalı’ seçeneğini seçin.

	• Sürücü, Sürücü Dikkati Uyarısı sistem modunu seçebilir.
	• Sürücü, Sürücü Dikkati Uyarısı sistem modunu seçebilir.
	• Yüksek hassasiyet: Sürücünün Dikkati Uyarısı sistemi, sürücüyü, yorgunluk seviyesi veya kasıtsız sürüş hareketleri konusunda Normal moda göre daha hızlı bir şekilde uyarır.
	• Yüksek hassasiyet: Sürücünün Dikkati Uyarısı sistemi, sürücüyü, yorgunluk seviyesi veya kasıtsız sürüş hareketleri konusunda Normal moda göre daha hızlı bir şekilde uyarır.
	• Yüksek hassasiyet: Sürücünün Dikkati Uyarısı sistemi, sürücüyü, yorgunluk seviyesi veya kasıtsız sürüş hareketleri konusunda Normal moda göre daha hızlı bir şekilde uyarır.

	• Normal hassasiyet: Sürücünün Dikkati Uyarısı sistemi, sürücüyü, yorgunluk seviyesi veya kasıtsız sürüş hareketleri konusunda uyarır.
	• Normal hassasiyet: Sürücünün Dikkati Uyarısı sistemi, sürücüyü, yorgunluk seviyesi veya kasıtsız sürüş hareketleri konusunda uyarır.

	• Kapalı: Sürücünün Dikkati Uyarısı sistemi devre dışıdır.
	• Kapalı: Sürücünün Dikkati Uyarısı sistemi devre dışıdır.



	• Motor yeniden çalıştırıldığında Sürücü Dikkati Uyarı sisteminin ayarları korunur.
	• Motor yeniden çalıştırıldığında Sürücü Dikkati Uyarı sisteminin ayarları korunur.





	Sürücünün dikkat seviyesinin gösterilmesi
	Sürücünün dikkat seviyesinin gösterilmesi
	Sürücünün dikkat seviyesinin gösterilmesi
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	• Sürücü, LCD ekranda sürüş koşullarını izleyebilir.
	• Sürücü, LCD ekranda sürüş koşullarını izleyebilir.
	• Sürücü, LCD ekranda sürüş koşullarını izleyebilir.
	- LCD ekrandan sırasıyla Kullanıcı Ayarları Modu ve “Sürücü Yardımını” Seçin (Daha fazla bilgi için “LCD Camlar (eğer varsa) sayfa: 4-71 bakınız.) 
	- LCD ekrandan sırasıyla Kullanıcı Ayarları Modu ve “Sürücü Yardımını” Seçin (Daha fazla bilgi için “LCD Camlar (eğer varsa) sayfa: 4-71 bakınız.) 
	- LCD ekrandan sırasıyla Kullanıcı Ayarları Modu ve “Sürücü Yardımını” Seçin (Daha fazla bilgi için “LCD Camlar (eğer varsa) sayfa: 4-71 bakınız.) 



	• Sürücünün dikkat seviyesi 1 den 5’e kadar bir skalada görüntülenmiştir. Sayı ne kadar azalırsa, sürücü o kadar dikkatsiz demektir.
	• Sürücünün dikkat seviyesi 1 den 5’e kadar bir skalada görüntülenmiştir. Sayı ne kadar azalırsa, sürücü o kadar dikkatsiz demektir.

	• Sürücü belirli bir süredir mola vermiyorsa sayı düşer.
	• Sürücü belirli bir süredir mola vermiyorsa sayı düşer.

	• Sürücü belirli bir süredir dikkatli bir şekilde sürüyorsa sayı yükselir.
	• Sürücü belirli bir süredir dikkatli bir şekilde sürüyorsa sayı yükselir.

	• Sürücü, sistemi aracı sürerken açarsa, “En Son Mola Zamanı” ve bunu yansıtan dikkat seviyesi görüntülenir. 
	• Sürücü, sistemi aracı sürerken açarsa, “En Son Mola Zamanı” ve bunu yansıtan dikkat seviyesi görüntülenir. 





	Mola verin
	Mola verin
	Mola verin
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	• Sürücünün dikkat seviyesi 1in altında ise, sürücüye bir mola önermek üzere LCD ekranda "Mola verin" mesajı görülür ve sesli bir alarm duyulur.
	• Sürücünün dikkat seviyesi 1in altında ise, sürücüye bir mola önermek üzere LCD ekranda "Mola verin" mesajı görülür ve sesli bir alarm duyulur.
	• Sürücünün dikkat seviyesi 1in altında ise, sürücüye bir mola önermek üzere LCD ekranda "Mola verin" mesajı görülür ve sesli bir alarm duyulur.

	• Toplam sürüş süresi 10 dakikadan daha az ise Sürücünün Dikkati Uyarısı sistemi sürücüye bir mola önermez.
	• Toplam sürüş süresi 10 dakikadan daha az ise Sürücünün Dikkati Uyarısı sistemi sürücüye bir mola önermez.






	Sistemi sıfırlama
	Sistemi sıfırlama
	Sistemi sıfırlama
	Sürücü Dikkati Uyarısı (DAW):resetleme

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	• Sürücünün Dikkati Uyarısı sistemi sıfırlandığında en son mola zamanı 00:00a ve sürücünün dikkat seviyesi de 5e (çok dikkatli) ayarlanır.
	• Sürücünün Dikkati Uyarısı sistemi sıfırlandığında en son mola zamanı 00:00a ve sürücünün dikkat seviyesi de 5e (çok dikkatli) ayarlanır.
	• Sürücünün Dikkati Uyarısı sistemi sıfırlandığında en son mola zamanı 00:00a ve sürücünün dikkat seviyesi de 5e (çok dikkatli) ayarlanır.

	• Sürücünün Dikkati Uyarısı sistemi aşağıdaki durumlarda sıfırlanır.
	• Sürücünün Dikkati Uyarısı sistemi aşağıdaki durumlarda sıfırlanır.
	- Motor kapatıldığında.
	- Motor kapatıldığında.
	- Motor kapatıldığında.

	- Sürücü emniyet kemerini çıkardığında ve sonra sürücü kapısını açtığında.
	- Sürücü emniyet kemerini çıkardığında ve sonra sürücü kapısını açtığında.

	- Araç, 10 dakikadan daha uzun sure boyunca durduğunda.
	- Araç, 10 dakikadan daha uzun sure boyunca durduğunda.



	• Sürücü aracı tekrar sürmeye başladığında Sürücünün Dikkati Uyarısı sistemi tekrar çalışmaya başlar.
	• Sürücü aracı tekrar sürmeye başladığında Sürücünün Dikkati Uyarısı sistemi tekrar çalışmaya başlar.





	Sistem devre dışı
	Sistem devre dışı
	Sistem devre dışı
	Sürücü Dikkati Uyarısı (DAW):Devre dışı

	Aşağıdaki durumlarda Sürücünün Dikkati Uyarısı sistemi hazır durumuna geçer ve "Devre dışı" mesajını görüntüler.
	Aşağıdaki durumlarda Sürücünün Dikkati Uyarısı sistemi hazır durumuna geçer ve "Devre dışı" mesajını görüntüler.
	• Kamera sensörü şeritleri tespit edememeye başladığında.
	• Kamera sensörü şeritleri tespit edememeye başladığında.
	• Kamera sensörü şeritleri tespit edememeye başladığında.

	• Sürüş hızı 60 km/sin altında veya 180 km/sin üstünde kaldığında.
	• Sürüş hızı 60 km/sin altında veya 180 km/sin üstünde kaldığında.





	Sistem arızası
	Sistem arızası
	Sistem arızası
	Sürücü Dikkati Uyarısı (DAW):arıza

	Tip A
	Tip A
	Tip A
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Tip B
	Tip B
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	“Check System(Sistemi Kontrol Edin)” mesajı görüldüğünde, sistem düzgün çalışmıyordur. Bu durumda, aracınızı en kısa sürede Kia yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz. 
	• Sürücü Dikkati Uyarı sistemi güvenli sürüşün yerine geçmez ve yalnızca kolaylık sağlamaya yönelik bir işlevdir. Beklenmedik ve ani durumların yaşanmasını engellemek için her zaman dikkatli bir şekilde sürmek sürücünün so...
	• Sürücü Dikkati Uyarı sistemi güvenli sürüşün yerine geçmez ve yalnızca kolaylık sağlamaya yönelik bir işlevdir. Beklenmedik ve ani durumların yaşanmasını engellemek için her zaman dikkatli bir şekilde sürmek sürücünün so...
	• Sürücü Dikkati Uyarı sistemi güvenli sürüşün yerine geçmez ve yalnızca kolaylık sağlamaya yönelik bir işlevdir. Beklenmedik ve ani durumların yaşanmasını engellemek için her zaman dikkatli bir şekilde sürmek sürücünün so...
	• Sürücü Dikkati Uyarı sistemi güvenli sürüşün yerine geçmez ve yalnızca kolaylık sağlamaya yönelik bir işlevdir. Beklenmedik ve ani durumların yaşanmasını engellemek için her zaman dikkatli bir şekilde sürmek sürücünün so...

	• Sürücü yorgun hissetmese bile sürüş modeline ve alışkanlıklarına dayalı molalar önerir.
	• Sürücü yorgun hissetmese bile sürüş modeline ve alışkanlıklarına dayalı molalar önerir.

	• Yorgun hisseden sürücü, Sürücünün Dikkati Uyarısı sistemi mola önermese bile mola vermelidir.
	• Yorgun hisseden sürücü, Sürücünün Dikkati Uyarısı sistemi mola önermese bile mola vermelidir.



	Sürücünün Dikkati Uyarısı sistemi, çalışması için ön camdaki kamera sensöründen faydalanır. 
	Sürücünün Dikkati Uyarısı sistemi, çalışması için ön camdaki kamera sensöründen faydalanır. 
	• Karartılmış camlar için geçici de olsa kamerayı sökmeyiniz veya ön cama herhangi bir çıkartma ve aksesuar takmayınız. Kamerayı parçalarına ayırıp tekrar birleştirirseniz, aracınızı yetkili bir KIA bayisine götürün ve kalib...
	• Karartılmış camlar için geçici de olsa kamerayı sökmeyiniz veya ön cama herhangi bir çıkartma ve aksesuar takmayınız. Kamerayı parçalarına ayırıp tekrar birleştirirseniz, aracınızı yetkili bir KIA bayisine götürün ve kalib...
	• Karartılmış camlar için geçici de olsa kamerayı sökmeyiniz veya ön cama herhangi bir çıkartma ve aksesuar takmayınız. Kamerayı parçalarına ayırıp tekrar birleştirirseniz, aracınızı yetkili bir KIA bayisine götürün ve kalib...

	• Gösterge panelinin üzerine ışığı yansıtan nesneler (örn. beyaz kağıt, ayna) koymayınız. Yansımalar Sürücü Dikkati Uyarı sisteminin arızalanmasına neden olabilir.
	• Gösterge panelinin üzerine ışığı yansıtan nesneler (örn. beyaz kağıt, ayna) koymayınız. Yansımalar Sürücü Dikkati Uyarı sisteminin arızalanmasına neden olabilir.

	• Kamera sensörünü sudan uzak tutmak için azami dikkat gösteriniz.
	• Kamera sensörünü sudan uzak tutmak için azami dikkat gösteriniz.

	• Kamera parçalarını ayırmayın, parçalar üzerine bir darbe uygulamayın.
	• Kamera parçalarını ayırmayın, parçalar üzerine bir darbe uygulamayın.

	• Aracın ses sistemini çok yüksek seslerde dinlemek Sürücü Dikkati Uyarısı sisteminin uyarı seslerini bastırabilir.
	• Aracın ses sistemini çok yüksek seslerde dinlemek Sürücü Dikkati Uyarısı sisteminin uyarı seslerini bastırabilir.



	Aşağıdaki durumlarda Sürücü Dikkati Uyarı sistemi uyarıları kısıtlanarak düzgün çalışmamasına neden olabilir:
	Aşağıdaki durumlarda Sürücü Dikkati Uyarı sistemi uyarıları kısıtlanarak düzgün çalışmamasına neden olabilir:
	• Şerit tespit performansı sınırlı ise. (Daha fazla bilgi için “Şerit Koruma Yardımı Sistemi (LKA) (eğer varsa) sayfa : 6-136 bakınız.
	• Şerit tespit performansı sınırlı ise. (Daha fazla bilgi için “Şerit Koruma Yardımı Sistemi (LKA) (eğer varsa) sayfa : 6-136 bakınız.
	• Şerit tespit performansı sınırlı ise. (Daha fazla bilgi için “Şerit Koruma Yardımı Sistemi (LKA) (eğer varsa) sayfa : 6-136 bakınız.

	• Engellerden kaçınmak için araç çok hızlı bir şekilde kullanılır veya aniden döndürülürse (örn. inşaat alanı, diğer araçlar, düşen cisimler, tümsekli yol).
	• Engellerden kaçınmak için araç çok hızlı bir şekilde kullanılır veya aniden döndürülürse (örn. inşaat alanı, diğer araçlar, düşen cisimler, tümsekli yol).

	• Aracın ileri yönde sürüş kolaylığı ciddi bir şekilde zayıflatılırsa (muhtemelen lastik basınçlarındaki değişimler, eşit olmayan lastik aşınması, toe-in/toe-out açıları nedeniyle) 
	• Aracın ileri yönde sürüş kolaylığı ciddi bir şekilde zayıflatılırsa (muhtemelen lastik basınçlarındaki değişimler, eşit olmayan lastik aşınması, toe-in/toe-out açıları nedeniyle) 

	• Virajlı yollarda.
	• Virajlı yollarda.

	• Tümsekli yollarda.
	• Tümsekli yollarda.

	• Rüzgarlı bir alanda.
	• Rüzgarlı bir alanda.

	• Araç, aşağıdaki Gelişmiş Sürücü Yardımı sistemleri tarafından kontrol edilir:
	• Araç, aşağıdaki Gelişmiş Sürücü Yardımı sistemleri tarafından kontrol edilir:
	- Şerit Koruma Yardımı Sistemi
	- Şerit Koruma Yardımı Sistemi
	- Şerit Koruma Yardımı Sistemi

	- Ön Çarpışma Engelleme Yardımı sistemi
	- Ön Çarpışma Engelleme Yardımı sistemi

	- Akıllı Sabit Hız Kontrol sistemi
	- Akıllı Sabit Hız Kontrol sistemi









	Önde Gelen Araç Kalkış Uyarısı (eğer varsa)
	Önde Gelen Araç Kalkış Uyarısı (eğer varsa)
	Önde Gelen Araç Kalkış Uyarısı
	Önde Gelen Araç Kalkış Uyarısı araç durduğunda öndeki aracın ayrılacağını bildirmek için sürücüyü uyarır ve Akıllı Sabiz Hız Kontrol sistemi devreye girer.

	Sistem ayarları ve çalışma koşulları
	Sistem ayarları ve çalışma koşulları
	Sistem ayarları ve çalışma koşulları
	Önde Gelen Araç Kalkış Uyarısı:ayarlar ve çalışma koşulları

	Sistem Ayarları
	Sistem Ayarları
	Sistem Ayarları
	Motor çalışıyorken, Önde Gelen Araç Kalkış Uyarısı açılır ve panelden ‘Kullanıcı Ayarları → Sürücü Yardımı → Sürüş Yardımı → Önde Gelen Araç Kalkış Uyarısı” seçildiğinde aktif hale gelmeye hazır olur. Bu a...

	Çalışma koşulları
	Çalışma koşulları
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Akıllı Sabit Hız Kontrol sistemi çalışıyorken aracınız önünüzdkei araç durduğunda durur. Durduktan sonra yaklaşık 3 saniye içinde mesaj panelde görüntülenir ve sistem standby (bekleme) konumuna geçer.

	Sistem aktivasyonu
	Sistem aktivasyonu
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Öndeki araç ayrıldıktan belirli bir süre sonra sürücü harekete geçmezse, mesaj gösterge panelinde görüntülenecektir.
	Önde bir araç varken gaz pedalına basıldığında ya da [RES +] or [SET -] düğmesi aktive edildiğinde araç otomatik olarak oradan ayrılacaktır.
	Önde bir araç yokken gaz pedalına basıldığında ya da [RES +] or [SET -] düğmesi aktive edildiğinde Akıılı Sabit Hız Kontrol sistemi devre dışı kalacaktır.
	Ayrılmadan önce her zaman aracınızın önünü ve yol koşullarını kontrol edin.
	Ayrılmadan önce her zaman aracınızın önünü ve yol koşullarını kontrol edin.






	Ekonomik kullanım
	Ekonomik kullanım
	Ekonomik kullanım
	Ekonomik kullanım

	Aracınızın yakıt ekonomisi esas olarak sürüş tarzınıza ve aracınızı kullandığınız yere ve zamana bağlıdır.
	Bu faktörlerin her biri, bir litre yakıtla kaç kilometre gidebileceğinizi etkiler. 
	Bu faktörlerin her biri, bir litre yakıtla kaç kilometre gidebileceğinizi etkiler. 
	• Aracınızı zorlamadan sürünüz. Makul bir seviyeye kadar hızlanınız. Ani veya tam gaz kalkışlardan kaçınınız ve hızınızı belli bir seviyede tutunuz. Trafik ışıkları arasında çok hızlanmayınız. Gereksiz yere sürekli hız...
	• Aracınızı zorlamadan sürünüz. Makul bir seviyeye kadar hızlanınız. Ani veya tam gaz kalkışlardan kaçınınız ve hızınızı belli bir seviyede tutunuz. Trafik ışıkları arasında çok hızlanmayınız. Gereksiz yere sürekli hız...
	• Aracınızı zorlamadan sürünüz. Makul bir seviyeye kadar hızlanınız. Ani veya tam gaz kalkışlardan kaçınınız ve hızınızı belli bir seviyede tutunuz. Trafik ışıkları arasında çok hızlanmayınız. Gereksiz yere sürekli hız...
	Gereksiz frenlemelerden kaçınmak için diğer araçlarla aranızda belli bir mesafeyi koruyunuz. Bu, aynı zamanda frenlerin aşınmasını da azaltır.

	• Aracınızı makul bir hızda sürünüz. Ne kadar hızlı sürerseniz, o kadar çok yakıt harcarsınız. Aracınızı, özellikle otobanda, makul bir hızda kullanmak yakıt tüketimini azaltmanın en etkili yollarından biridir.
	• Aracınızı makul bir hızda sürünüz. Ne kadar hızlı sürerseniz, o kadar çok yakıt harcarsınız. Aracınızı, özellikle otobanda, makul bir hızda kullanmak yakıt tüketimini azaltmanın en etkili yollarından biridir.

	• Fren pedalları basılı bir şekilde yol almayınız. Bu, yakıt tüketiminin artmasına aynı zamanda da bu parçaların aşınmasına neden olabilir. Ek olarak, ayağınızı fren pedalı üzerinde tutarak sürüş yapmanız frenlerin aşırı...
	• Fren pedalları basılı bir şekilde yol almayınız. Bu, yakıt tüketiminin artmasına aynı zamanda da bu parçaların aşınmasına neden olabilir. Ek olarak, ayağınızı fren pedalı üzerinde tutarak sürüş yapmanız frenlerin aşırı...

	• Lastiklerinize iyi bakınız. 
	• Lastiklerinize iyi bakınız. 

	• Tekerleklerin doğru şekilde hizalandıklarından emin olunuz. Kaldırımlara çarpmak veya engebeli zeminlerde yüksek hızla sürüş yapmak tekerleklerin hizalarının bozulmasına neden olabilir. 
	• Tekerleklerin doğru şekilde hizalandıklarından emin olunuz. Kaldırımlara çarpmak veya engebeli zeminlerde yüksek hızla sürüş yapmak tekerleklerin hizalarının bozulmasına neden olabilir. 

	• Aracınızın iyi durumda olmasını sağlayınız. Daha iyi yakıt ekonomisi ve daha düşük bakım masrafları için aracınızı 
	• Aracınızın iyi durumda olmasını sağlayınız. Daha iyi yakıt ekonomisi ve daha düşük bakım masrafları için aracınızı 
	"Normal Periyodik Bakım Programı - Avrupa için (Rusya hariç)" sayfa: 8-13
	"Ağır Koşullar Altında Bakım Programı Avrupa için (Rusya hariç)" sayfa: 8-17
	"Ağır Kullanım Koşulları" sayfa: 8-18


	• Aracınızı temiz tutunuz. En üst seviyede verim için, aracınızın temiz ve aşındırıcı maddelerden uzak tutulması gerekir. Özellikle, aracınızın alt tarafında çamur, toz, buz vb. malzemelerin birikmemesi çok önemlidir. Aşırı...
	• Aracınızı temiz tutunuz. En üst seviyede verim için, aracınızın temiz ve aşındırıcı maddelerden uzak tutulması gerekir. Özellikle, aracınızın alt tarafında çamur, toz, buz vb. malzemelerin birikmemesi çok önemlidir. Aşırı...

	• Seyir esnasında aracınızın hafif olmasını sağlayınız. Aracınızda gereksiz ağırlıklar taşımayınız. Ağırlık yakıt tüketimini artırır.
	• Seyir esnasında aracınızın hafif olmasını sağlayınız. Aracınızda gereksiz ağırlıklar taşımayınız. Ağırlık yakıt tüketimini artırır.

	• Motoru gereğinden fazla rölantide çalıştırmayınız. Bekleme yapıyorsanız (trafikte değil), motoru durdurunuz ve yola çıkmaya hazır olduğunuzda yeniden çalıştırınız.
	• Motoru gereğinden fazla rölantide çalıştırmayınız. Bekleme yapıyorsanız (trafikte değil), motoru durdurunuz ve yola çıkmaya hazır olduğunuzda yeniden çalıştırınız.

	• Aracınızın çok fazla ısınması gerekmediğini unutmayınız. Motor çalıştıktan sonra, harekete geçmeden önce motoru 10-20 saniye çalıştırınız. Ancak, soğuk havalarda, motorun ısınma süresini biraz daha uzun tutunuz.
	• Aracınızın çok fazla ısınması gerekmediğini unutmayınız. Motor çalıştıktan sonra, harekete geçmeden önce motoru 10-20 saniye çalıştırınız. Ancak, soğuk havalarda, motorun ısınma süresini biraz daha uzun tutunuz.

	• Motoru aşırı yavaş veya aşırı hızlı çalıştırmayınız. Yüksek bir vites seçili içen aracı çok yavaş kullanmak motorun titremesine neden olur. Bu durumda vitesi küçültünüz. Motor devrinin aşırı yükseltilmesi, güvenli s...
	• Motoru aşırı yavaş veya aşırı hızlı çalıştırmayınız. Yüksek bir vites seçili içen aracı çok yavaş kullanmak motorun titremesine neden olur. Bu durumda vitesi küçültünüz. Motor devrinin aşırı yükseltilmesi, güvenli s...

	• Klimayı çok sık kullanmayınız. Klima sistemi motor gücüyle çalışır, dolayısıyla klimayı açtığınızda aracınızın tükettiği yakıt miktarı artar.
	• Klimayı çok sık kullanmayınız. Klima sistemi motor gücüyle çalışır, dolayısıyla klimayı açtığınızda aracınızın tükettiği yakıt miktarı artar.

	• Yüksek hızlarda camların açık olması yakıt sarfiyatını artırabilir.
	• Yüksek hızlarda camların açık olması yakıt sarfiyatını artırabilir.

	• Araç rüzgara karşı kullanılırken ya da yandan rüzgar alırken yakıt sarfiyatı artacaktır. Bu kaybı bir ölçüde telafi etmek için, aracınızı bu gibi koşullarda kullanırken hızınızı azaltınız.
	• Araç rüzgara karşı kullanılırken ya da yandan rüzgar alırken yakıt sarfiyatı artacaktır. Bu kaybı bir ölçüde telafi etmek için, aracınızı bu gibi koşullarda kullanırken hızınızı azaltınız.


	Aracın en uygun çalışma koşullarında tutulması hem ekonomi hem de emniyet açısından önemlidir. Dolayısıyla, sistemin bakımını profesyonel bir atölyede yaptırınız.
	Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 
	Aracın motor stop edilmiş halde kullanılması
	Aracın motor stop edilmiş halde kullanılması
	Araç hareket halindeyken (yokuş aşağı gitmek vb. nedenle) kesinlikle motoru stop etmeyiniz. Motor çalışmıyorken hidrolik direksiyon ve hidrolik frenler düzgün çalışmayacaktır. Motoru durdurmak yerine, yeterli motor freni elde etmek iç...




	Özel sürüş koşulları
	Özel sürüş koşulları
	Özel sürüş koşulları
	Özel sürüş koşulları


	Tehlikeli sürüş koşulları
	Tehlikeli sürüş koşulları
	Tehlikeli sürüş koşulları
	Tehlikeli sürüş koşulları
	Özel sürüş koşulları:Tehlikeli sürüş koşulları

	Aracınızı su, kar, buz, çamur ve kum gibi tehlike arz eden koşullarda kullanırken aşağıdaki tavsiyelere uyunuz:
	Aracınızı su, kar, buz, çamur ve kum gibi tehlike arz eden koşullarda kullanırken aşağıdaki tavsiyelere uyunuz:
	• Aracınızı dikkatli bir şekilde kullanınız ve daha uzun bir duruş mesafesi bırakınız.
	• Aracınızı dikkatli bir şekilde kullanınız ve daha uzun bir duruş mesafesi bırakınız.
	• Aracınızı dikkatli bir şekilde kullanınız ve daha uzun bir duruş mesafesi bırakınız.

	• Ani frenleme ve direksiyon hareketlerinden kaçınınız.
	• Ani frenleme ve direksiyon hareketlerinden kaçınınız.

	• ABS frenleri olmayan bir araçta fren yaparken, araç tamamen durana kadar fren pedalını hafifçe pompalayınız.
	• ABS frenleri olmayan bir araçta fren yaparken, araç tamamen durana kadar fren pedalını hafifçe pompalayınız.


	ABS
	ABS
	ABS sistemi olan araçlarda fren pedalını pompalamayınız.

	• Aracınız kara, çamura ya da buza saplanırsa, ikinci vitesi kullanınız. Motor gücü aktarılan tekerleklerin patinaj yapmaması için gaz pedalına yavaş ve kademeli bir şekilde basınız.
	• Aracınız kara, çamura ya da buza saplanırsa, ikinci vitesi kullanınız. Motor gücü aktarılan tekerleklerin patinaj yapmaması için gaz pedalına yavaş ve kademeli bir şekilde basınız.
	• Aracınız kara, çamura ya da buza saplanırsa, ikinci vitesi kullanınız. Motor gücü aktarılan tekerleklerin patinaj yapmaması için gaz pedalına yavaş ve kademeli bir şekilde basınız.

	• • Aracınız kara, çamura ya da buza saplanırsa lastiklerin zemine tutunmasını sağlamak için motor gücü aktarılan tekerleklerin altına kum, kaya tuzu, lastik zinciri gibi kaymayı önleyecek malzemeler yerleştiriniz.
	• • Aracınız kara, çamura ya da buza saplanırsa lastiklerin zemine tutunmasını sağlamak için motor gücü aktarılan tekerleklerin altına kum, kaya tuzu, lastik zinciri gibi kaymayı önleyecek malzemeler yerleştiriniz.
	• 






	Aracın yaylandırılması
	Aracın yaylandırılması
	Aracın yaylandırılması
	Özel sürüş koşulları:Aracın yaylandırılması
	Aracın yaylandırılması

	Aracı kardan, kumdan ya da çamurdan kurtarmak için yaylandırmanız gerekiyorsa, ön tekerlekler arasındaki alanı boşaltmak için önce direksiyonu sağa ve sola çeviriniz. Motor devrinin çok fazla yükselmesine izin vermeyiniz. Tekerlekleri ...
	Aracı kardan, kumdan ya da çamurdan kurtarmak için yaylandırmanız gerekiyorsa, ön tekerlekler arasındaki alanı boşaltmak için önce direksiyonu sağa ve sola çeviriniz. Motor devrinin çok fazla yükselmesine izin vermeyiniz. Tekerlekleri ...
	Aracın uzun süre yaylandırılması motorun hararet yapmasına, şanzımanın ve lastiklerin hasar görmesine neden olabilir. 
	Aracın uzun süre yaylandırılması motorun hararet yapmasına, şanzımanın ve lastiklerin hasar görmesine neden olabilir. 

	Patinaj yapma 
	Patinaj yapma 
	Özellikle 56 km/s'in üzerindeki hızlarda, patinaj yapmamaya özen gösteriniz. Daha yüksek hızlarda araç hareket halinde değilken patinaj yapılması lastiklerin aşırı ısınmasına, patlamasına ve etraftaki insanların yaralanmasına nede...

	Aracı yaylandırmadan önce ESC sistemi KAPATILMALIDIR.
	Aracı yaylandırmadan önce ESC sistemi KAPATILMALIDIR.

	Aracınız kara, çamura veya kuma saplanırsa, aracınızı saplandığı yerden çıkarmak için ileri geri hareket ettiriniz. Aracın yakınında insanlar veya nesneler varsa bu işlemi gerçekleştirmeyiniz. Aracı saplandığı yerden çıkarmak...
	Aracınız kara, çamura veya kuma saplanırsa, aracınızı saplandığı yerden çıkarmak için ileri geri hareket ettiriniz. Aracın yakınında insanlar veya nesneler varsa bu işlemi gerçekleştirmeyiniz. Aracı saplandığı yerden çıkarmak...




	Yumuşak viraj alma
	Yumuşak viraj alma
	Yumuşak viraj alma
	Yumuşak viraj alma
	Özel sürüş koşulları:Yumuşak viraj alma

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Virajlarda frenleme yapmaktan ve vites değiştirmekten kaçınınız, özellikle de yollar ıslakken. En ideal olanı, virajların hafifçe hızlanarak alınmasıdır. Bu tavsiyeleri dikkate alırsanız, lastiklerin aşınması çok düşük seviyey...



	Gece sürüş
	Gece sürüş
	Gece sürüş
	Gece sürüş
	Özel sürüş koşulları:Gece sürüş

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Gece araç kullanmak, gündüz araç kullanmaya oranla daha tehlikelidir; gece sürüş sırasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar aşağıda verilmiştir:
	• Gece görüş mesafesi özellikle cadde aydınlatmaları bulunmayan alanlarda daha kısıtlı olduğundan, hızınızı azaltınız ve diğer araçlarla aranızdaki takip mesafesini artırınız.
	• Gece görüş mesafesi özellikle cadde aydınlatmaları bulunmayan alanlarda daha kısıtlı olduğundan, hızınızı azaltınız ve diğer araçlarla aranızdaki takip mesafesini artırınız.
	• Gece görüş mesafesi özellikle cadde aydınlatmaları bulunmayan alanlarda daha kısıtlı olduğundan, hızınızı azaltınız ve diğer araçlarla aranızdaki takip mesafesini artırınız.

	• Aynalarınızı, diğer araçların farlarının gözlerinizi kamaştırmasını önleyecek şekilde ayarlayınız.
	• Aynalarınızı, diğer araçların farlarının gözlerinizi kamaştırmasını önleyecek şekilde ayarlayınız.

	• Farlarınızı temiz tutunuz ve otomatik far ayarlama özelliği olmayan araçlarda farlarınızı düzgün bir şekilde ayarlayınız. Kirli ya da hatalı ayarlanmış farlar geceleyin görüş mesafenizin iyice daralmasına neden olacaktır.
	• Farlarınızı temiz tutunuz ve otomatik far ayarlama özelliği olmayan araçlarda farlarınızı düzgün bir şekilde ayarlayınız. Kirli ya da hatalı ayarlanmış farlar geceleyin görüş mesafenizin iyice daralmasına neden olacaktır.

	• Karşıdan gelen araçların farlarına doğrudan bakmayınız. Geçici körlük yaşayabilirsiniz ve gözlerinizin yeniden karanlığa alışması için birkaç saniye geçmesi gerekebilir.
	• Karşıdan gelen araçların farlarına doğrudan bakmayınız. Geçici körlük yaşayabilirsiniz ve gözlerinizin yeniden karanlığa alışması için birkaç saniye geçmesi gerekebilir.





	Yağmurlu havalarda sürüş
	Yağmurlu havalarda sürüş
	Yağmurlu havalarda sürüş
	Yağmurlu havalarda sürüş
	Özel sürüş koşulları:Yağmurlu havalarda sürüş

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Islak zeminde araç kullanmaya hazır değilseniz yağmurlu havada ve ıslak zeminde araç kullanmak tehlikeli olabilir. Aşağıda yağmurlu havada araç kullanırken aklınızdan çıkartmamanız gereken birkaç nokta verilmiştir:
	• Sağanak yağış görüş alanınızı kapatacak ve aracınızın duruş mesafesini uzatacaktır, bu nedenle hızınızı azaltınız.
	• Sağanak yağış görüş alanınızı kapatacak ve aracınızın duruş mesafesini uzatacaktır, bu nedenle hızınızı azaltınız.
	• Sağanak yağış görüş alanınızı kapatacak ve aracınızın duruş mesafesini uzatacaktır, bu nedenle hızınızı azaltınız.

	• Cam sileceklerinizin iyi durumda ve bakımlı olması gerekir. 
	• Cam sileceklerinizin iyi durumda ve bakımlı olması gerekir. 

	• • Lastiklerinizin durumu iyi değilse, ıslak zeminde yapacağınız ani bir fren lastiklerinizin kızaklanmaya başlamasına ve bir kazaya yol açabilir. 
	• • Lastiklerinizin durumu iyi değilse, ıslak zeminde yapacağınız ani bir fren lastiklerinizin kızaklanmaya başlamasına ve bir kazaya yol açabilir. 
	• 


	• Diğer sürücülerin sizi daha rahat görmelerini sağlamak amacıyla farlarınızı yakınız.
	• Diğer sürücülerin sizi daha rahat görmelerini sağlamak amacıyla farlarınızı yakınız.

	• Su birikintilerinden hızlı bir şekilde geçmek frenlerinizin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilir. Su birikintilerinden geçmeniz gerekiyorsa, yavaşlayınız.
	• Su birikintilerinden hızlı bir şekilde geçmek frenlerinizin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilir. Su birikintilerinden geçmeniz gerekiyorsa, yavaşlayınız.

	• Frenlerinizin ıslanmış olabileceğini düşünüyorsanız, frenleriniz normale dönene kadar seyir esnasında fren pedalına hafifçe basınız 
	• Frenlerinizin ıslanmış olabileceğini düşünüyorsanız, frenleriniz normale dönene kadar seyir esnasında fren pedalına hafifçe basınız 





	Su baskınına uğramış alanlarda sürüş
	Su baskınına uğramış alanlarda sürüş
	Su baskınına uğramış alanlarda sürüş
	Su baskınına uğramış alanlarda sürüş
	Özel sürüş koşulları:Su baskınına uğramış alanlarda sürüş

	Su seviyesinin tekerlek göbeğinin alt kısmından daha düşük olduğundan emin olduğunuz durumlar haricinde, aracınızı su baskınına uğramış alanlarda kullanmayınız. Su birikintilerinden yavaşça geçiniz. Fren performansı sudan olums...
	Su seviyesinin tekerlek göbeğinin alt kısmından daha düşük olduğundan emin olduğunuz durumlar haricinde, aracınızı su baskınına uğramış alanlarda kullanmayınız. Su birikintilerinden yavaşça geçiniz. Fren performansı sudan olums...
	Sudan geçtikten sonra, araç yavaş bir şekilde ilerliyorken fren pedalına üst üste birkaç kez basarak frenleri kurutunuz. 



	Arazi sürüşü
	Arazi sürüşü
	Arazi sürüşü
	Arazi sürüşü
	Özel sürüş koşulları:Arazi sürüşü

	Aracınızı arazide (off-road) kullanırken dikkatli olunuz, aracınız kayalar ya da ağaç kökleri nedeniyle hasar görebilir. Aracınızı arazide kullanmaya başlamadan önce arazide sürüş koşullarına alışmaya çalışınız.
	Aracınızı arazide (off-road) kullanırken dikkatli olunuz, aracınız kayalar ya da ağaç kökleri nedeniyle hasar görebilir. Aracınızı arazide kullanmaya başlamadan önce arazide sürüş koşullarına alışmaya çalışınız.



	Otoyolda araç kullanımı
	Otoyolda araç kullanımı
	Otoyolda araç kullanımı
	Otoyolda araç kullanımı
	Özel sürüş koşulları:Otoyolda araç kullanımı

	Lastikler
	Lastikler
	Lastikler
	Lastikler

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Teknik değerlerde basınç uygulayın 
	Yıpranmış veya zarar görmüş lastikleri kullanmaktan kaçının. 
	Lastiklerin üzerinde belirtilen azami lastik şişirme basıncı değerini asla aşmayınız. 
	Lastiklerin üzerinde belirtilen azami lastik şişirme basıncı değerini asla aşmayınız. 

	• Gereğinden fazla veya az şişirilmiş lastikler yol tutuşunun zayıflamasına, aracın kontrolünün kaybedilmesine ve kaza, yaralanma hatta ölüme yol açan ani lastik sorunlarına neden olabilir. 
	• Gereğinden fazla veya az şişirilmiş lastikler yol tutuşunun zayıflamasına, aracın kontrolünün kaybedilmesine ve kaza, yaralanma hatta ölüme yol açan ani lastik sorunlarına neden olabilir. 
	• Gereğinden fazla veya az şişirilmiş lastikler yol tutuşunun zayıflamasına, aracın kontrolünün kaybedilmesine ve kaza, yaralanma hatta ölüme yol açan ani lastik sorunlarına neden olabilir. 
	• Gereğinden fazla veya az şişirilmiş lastikler yol tutuşunun zayıflamasına, aracın kontrolünün kaybedilmesine ve kaza, yaralanma hatta ölüme yol açan ani lastik sorunlarına neden olabilir. 
	"Lastikler ve tekerlekler (5 Kapılı, Vagon, Steyşın vagon)" sayfa: 9- 6
	"Lastikler Lastikler ve tekerlekler (CUV)" sayfa: 9-7


	• • Dişleri tamamen veya kısmen aşınmış lastiklerle yolculuk yapmak oldukça tehlikelidir. 
	• • Dişleri tamamen veya kısmen aşınmış lastiklerle yolculuk yapmak oldukça tehlikelidir. 
	• 
	"Lastikler ve tekerlekler (5 Kapılı, Vagon, Steyşın vagon)" sayfa: 9-6
	"Lastikler Lastikler ve tekerlekler (CUV)" sayfa: 9-7





	Yakıt, motor soğutma suyu ve motor yağı
	Yakıt, motor soğutma suyu ve motor yağı
	Aracın yüksek hızda kullanılması, şehir içindeki kullanıma kıyasla daha fazla yakıt tüketilir. Motor soğutma suyu ve motor yağı seviyelerini kontrol etmeyi unutmayınız.

	Tahrik kayışı
	Tahrik kayışı
	Gevşek veya hasar görmüş bir tahrik kayışı motorun aşırı ısınmasına neden olabilir.





	Kış koşullarında sürüş
	Kış koşullarında sürüş
	Kış koşullarında sürüş
	Kış koşullarında sürüş

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Kış mevsiminin ağır hava koşulları daha fazla aşınmaya ve diğer birtakım sorunlara neden olmaktadır. 
	Ulusal dilde kar lastikleri ve lastikler için (İzlandaca, Bulgarca) Eke bakın. 


	Karlı veya buzlu yollarda kullanım
	Karlı veya buzlu yollarda kullanım
	Karlı veya buzlu yollarda kullanım
	Aracınızı çok karlı bir zeminde sürebilmeniz için, kar lastiği kullanmanız veya lastik zinciri takmanız gerekebilir. 
	Aracınızı çok karlı bir zeminde sürebilmeniz için, kar lastiği kullanmanız veya lastik zinciri takmanız gerekebilir. 
	Yavaşlama esnasında, en üst seviyede motor freni kullanınız. Karlı veya buzlu yollarda ani frenleme yapmak aracın kaymasına neden olabilir. Aracınız ile aracınızın önünde hareket halinde olan diğer araçlar arasında belli bir mesafey...
	Lastik zincirleri tüm ülkelerde yasal değildir. Lastik zinciri takmadan önce bulunduğunuz ülkenin yasalarını kontrol ediniz. 
	Lastik zincirleri tüm ülkelerde yasal değildir. Lastik zinciri takmadan önce bulunduğunuz ülkenin yasalarını kontrol ediniz. 
	Lastik zincirleri tüm ülkelerde yasal değildir.


	Kar 
	Kar 
	lastikleri

	Kış koşullarında sürüş:Kar lastikleriAracınızda kar lastikleri kullanacaksanız, takılacak lastiklerin radyal lastikler olduğundan ve aracınızın orijinal lastikleri ile aynı ebatta ve yük aralığında olduğundan emin  olunuz. 
	Kış koşullarında sürüş:Kar lastikleri

	Kar lastiği ebatları 
	Kar lastiği ebatları 
	Kullanılacak kar lastikleri, ebat ve tip açısından araçtaki standart lastiklere uygun olmalıdır. 

	Çivili lastiklerin olası yasal kullanım kısıtlamaları hakkında bilgi edinmeden, çivili lastik kullanmayınız.

	Lastik Zincirleri
	Lastik Zincirleri
	Lastik

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Kış koşullarında sürüş:Lastik zincirleriRadyal lastiklerin yanak kısımları daha ince olduğundan, bazı kar zincirlerinden zarar görebilir. Dolayısıyla kar zinciri kullanmak yerine tavsiye edilen kar lastiklerini kullanınız. 
	Kış koşullarında sürüş:Lastik zincirleri

	altında olan tel tipteki kar zincirlerini kullanınız. Uygunsuz kar lastiği kullanımından kaynaklanan hasarlar aracınızın garanti kapsamına girmez.
	Zincirleri sadece ön lastiklere takınız
	• Kar zincirlerinin lastikleriniz için uygun boyutta ve tipte olduğundan emin olunuz. 
	• Kar zincirlerinin lastikleriniz için uygun boyutta ve tipte olduğundan emin olunuz. 
	• Kar zincirlerinin lastikleriniz için uygun boyutta ve tipte olduğundan emin olunuz. 
	• Kar zincirlerinin lastikleriniz için uygun boyutta ve tipte olduğundan emin olunuz. 

	• Güvenli montaj için 500 m veya 1 km ilerledikten sonra durunuz ve zincirleri kontrol ediniz. Zincirler gevşemişse sıkınız veya yeniden takınız.
	• Güvenli montaj için 500 m veya 1 km ilerledikten sonra durunuz ve zincirleri kontrol ediniz. Zincirler gevşemişse sıkınız veya yeniden takınız.

	• Uygun zincir takılmış olsa bile, sürüş esnasında direksiyonu tamamen döndürmeyiniz. (Eğer tam dönüş yaparsanız, 10km/saat hızın altında gidiniz.)
	• Uygun zincir takılmış olsa bile, sürüş esnasında direksiyonu tamamen döndürmeyiniz. (Eğer tam dönüş yaparsanız, 10km/saat hızın altında gidiniz.)

	• Aracınızda 225/40ZR18 lastikler varsa zincir kullanmayın, aracınıza zarar verebilir (tekerlek, süspansiyon ve gövde). 
	• Aracınızda 225/40ZR18 lastikler varsa zincir kullanmayın, aracınıza zarar verebilir (tekerlek, süspansiyon ve gövde). 



	Kış koşullarında sürüş:Zincirin takılmasıZincirin takılması
	Kış koşullarında sürüş:Zincirin takılmasıZincirin takılması
	Kış koşullarında sürüş:Zincirin takılması

	Zincirleri üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde ve mümkün olduğunca gergin bir şekilde takınız. Lastiklerinizde zincir takılıyken aracınızı yavaş sürünüz. Zincirin kaportaya ya da şasiye çarptığını duyarsanız, aracı du...
	Kar zincirlerinin takılması
	Kar zincirlerinin takılması
	Kar zinciri takarken, aracınızı trafikten uzak düz bir zemine park ediniz. Dörtlü flaşörleri yakınız ve eğer varsa üçgen acil durum uyarı reflektörünü aracın arkasına yerleştiriniz. Kar zincirlerini takmadan önce daima aracınız...

	Lastik Zincirleri
	Lastik Zincirleri
	Lastik

	• Lastik zinciri kullanımı direksiyon hakimiyetini olumsuz yönde etkileyebilir.
	• Lastik zinciri kullanımı direksiyon hakimiyetini olumsuz yönde etkileyebilir.
	• Lastik zinciri kullanımı direksiyon hakimiyetini olumsuz yönde etkileyebilir.

	• 30 km/s hız sınırını ya da zincir üreticisi daha düşük bir hız sınırı belirlemişse, zincir üreticisinin belirlediği hız sınırını aşmayınız.
	• 30 km/s hız sınırını ya da zincir üreticisi daha düşük bir hız sınırı belirlemişse, zincir üreticisinin belirlediği hız sınırını aşmayınız.

	• Aracınızı dikkatli bir şekilde kullanınız ve tümseklerden, çukurlardan, keskin dönüşlerden ve aracın yaylanmasına neden olacak yoldaki benzer engellerden kaçınınız.
	• Aracınızı dikkatli bir şekilde kullanınız ve tümseklerden, çukurlardan, keskin dönüşlerden ve aracın yaylanmasına neden olacak yoldaki benzer engellerden kaçınınız.

	• Keskin dönüşlerden ve tekerlekleri kilitleyecek şekilde frenlemeden kaçınınız.
	• Keskin dönüşlerden ve tekerlekleri kilitleyecek şekilde frenlemeden kaçınınız.



	Lastik Zincirleri
	Lastik Zincirleri
	Lastik

	• Hatalı ebattaki ya da hatalı şekilde takılmış zincirler aracınızın fren borularına, süspansiyon sistemine, gövdesine ya da jantlara zarar verebilir.
	• Hatalı ebattaki ya da hatalı şekilde takılmış zincirler aracınızın fren borularına, süspansiyon sistemine, gövdesine ya da jantlara zarar verebilir.
	• Hatalı ebattaki ya da hatalı şekilde takılmış zincirler aracınızın fren borularına, süspansiyon sistemine, gövdesine ya da jantlara zarar verebilir.

	• Zincirlerin aracınıza çarptığını duyarsanız derhal aracınızı durdurunuz ve zincirleri geriniz.
	• Zincirlerin aracınıza çarptığını duyarsanız derhal aracınızı durdurunuz ve zincirleri geriniz.








	Yüksek kalitede etilen glikol soğutma suyu kullanınız
	Yüksek kalitede etilen glikol soğutma suyu kullanınız
	Yüksek kalitede etilen glikol soğutma suyu kullanınız
	Aracınız, soğutma sisteminde yüksek kalitede soğutma suyu ile birlikte teslim edilir. Soğutma sisteminin paslanmasının önlenmesine yardımcı olduğu, devridaim pompasını yağladığı ve donmayı engellediği için, kullanmanız gereken t...
	Aracınız, soğutma sisteminde yüksek kalitede soğutma suyu ile birlikte teslim edilir. Soğutma sisteminin paslanmasının önlenmesine yardımcı olduğu, devridaim pompasını yağladığı ve donmayı engellediği için, kullanmanız gereken t...
	Kıştan önce, aracınızdaki soğutma suyunun donma noktasının kış için öngörülen hava sıcaklıkları uygun olup olmadığını kontrol ediniz.



	Aküyü ve kabloları kontrol ediniz
	Aküyü ve kabloları kontrol ediniz
	Aküyü ve kabloları kontrol ediniz
	Kış, akü sisteminin üzerindeki yükü de artırır. Akü ve kabloları 8.Kısım'da açıklandığı şekilde gözünüzle kontrol ediniz. Akünün şarj seviyesini profesyonel bir atölye tarafından kontrol ettirin. Kia, yetkili bir Kia bayisi/...
	Kış, akü sisteminin üzerindeki yükü de artırır. Akü ve kabloları 8.Kısım'da açıklandığı şekilde gözünüzle kontrol ediniz. Akünün şarj seviyesini profesyonel bir atölye tarafından kontrol ettirin. Kia, yetkili bir Kia bayisi/...



	Gerekiyorsa “kış koşullarına” uygun yağ kullanınız
	Gerekiyorsa “kış koşullarına” uygun yağ kullanınız
	Gerekiyorsa “kış koşullarına” uygun yağ kullanınız
	Bazı iklimlerde, soğuk havalarda daha düşük viskozite değerine sahip, kış koşullarına uygun yağ kullanılması tavsiye edilmektedir. Tavsiyeler için 9. bölüme bakınız. Hangi yoğunlukta yağ kullanmanız gerektiğini bilmiyorsanız, b...
	Bazı iklimlerde, soğuk havalarda daha düşük viskozite değerine sahip, kış koşullarına uygun yağ kullanılması tavsiye edilmektedir. Tavsiyeler için 9. bölüme bakınız. Hangi yoğunlukta yağ kullanmanız gerektiğini bilmiyorsanız, b...



	Bujileri ve ateşleme sistemini kontrol ediniz
	Bujileri ve ateşleme sistemini kontrol ediniz
	Bujileri ve ateşleme sistemini kontrol ediniz
	Aracınızdaki bujileri 8. bölümde tarif edildiği şekilde kontrol ediniz ve gerekiyorsa değiştiriniz. Ayrıca, ateşleme sisteminin elektrik tesisatını ve tüm parçalarını, herhangi bir çatlak, aşınma ve hasar olup olmadığını tespit...
	Aracınızdaki bujileri 8. bölümde tarif edildiği şekilde kontrol ediniz ve gerekiyorsa değiştiriniz. Ayrıca, ateşleme sisteminin elektrik tesisatını ve tüm parçalarını, herhangi bir çatlak, aşınma ve hasar olup olmadığını tespit...



	Kilitlerin donmasını önlemek için
	Kilitlerin donmasını önlemek için
	Kilitlerin donmasını önlemek için
	Kilitlerin donmasını önlemek için, üzerlerine onaylanmış bir buz çözücü sıvı veya gliserin püskürtünüz. Kilidin üzeri buzla kaplanmışsa, buzu çözmek için buz çözücü sıvı püskürtünüz. Anahtar deliğinin içi donmuş is...
	Kilitlerin donmasını önlemek için, üzerlerine onaylanmış bir buz çözücü sıvı veya gliserin püskürtünüz. Kilidin üzeri buzla kaplanmışsa, buzu çözmek için buz çözücü sıvı püskürtünüz. Anahtar deliğinin içi donmuş is...



	Sistemde, onaylanmış cam yıkama suyu antifrizi kullanınız
	Sistemde, onaylanmış cam yıkama suyu antifrizi kullanınız
	Sistemde, onaylanmış cam yıkama suyu antifrizi kullanınız
	Cam yıkama sistemindeki suyun donmasını engellemek için, kutusunun üzerindeki talimatlar doğrultusunda onaylanmış cam yıkama suyu antifrizi ekleyiniz. Cam yıkama suyu antifrizini bir Kia yetkili bayisi/servisinden ve otomotiv parçaları sa...
	Cam yıkama sistemindeki suyun donmasını engellemek için, kutusunun üzerindeki talimatlar doğrultusunda onaylanmış cam yıkama suyu antifrizi ekleyiniz. Cam yıkama suyu antifrizini bir Kia yetkili bayisi/servisinden ve otomotiv parçaları sa...



	Aracınızın el freninin donmasına izin vermeyiniz
	Aracınızın el freninin donmasına izin vermeyiniz
	Aracınızın el freninin donmasına izin vermeyiniz
	Bazı koşullar altında, el freni çekili konumdayken donabilir. Bu, daha çok arka frenlerin etrafında kar veya buz birikmesi olduğunda veya frenler ıslandığında olur. El freninin donması gibi bir risk varsa, vites kolunu birinci ya da geri ...
	Bazı koşullar altında, el freni çekili konumdayken donabilir. Bu, daha çok arka frenlerin etrafında kar veya buz birikmesi olduğunda veya frenler ıslandığında olur. El freninin donması gibi bir risk varsa, vites kolunu birinci ya da geri ...



	Aracınızın alt tarafında buz veya kar birikmesine izin vermeyiniz
	Aracınızın alt tarafında buz veya kar birikmesine izin vermeyiniz
	Aracınızın alt tarafında buz veya kar birikmesine izin vermeyiniz
	Bazı durumlarda aracınızın altında kar ve buz birikintileri oluşabilir ve birikintiler aracınızın yönlendirilmesini olumsuz yönde etkileyebilir. Böyle bir durumla karşılaşabileceğiniz bir yerde, ağır kış koşulları altında sür...
	Bazı durumlarda aracınızın altında kar ve buz birikintileri oluşabilir ve birikintiler aracınızın yönlendirilmesini olumsuz yönde etkileyebilir. Böyle bir durumla karşılaşabileceğiniz bir yerde, ağır kış koşulları altında sür...



	Yanınızda acil durum ekipmanı bulundurunuz
	Yanınızda acil durum ekipmanı bulundurunuz
	Yanınızda acil durum ekipmanı bulundurunuz
	Hava koşullarına bağlı olarak uygun acil durum donanımını yanınızda taşımanız gerekmektedir. 
	Hava koşullarına bağlı olarak uygun acil durum donanımını yanınızda taşımanız gerekmektedir. 




	Römork Çekme (Avrupa İçin)
	Römork Çekme (Avrupa İçin)
	Römork Çekme (Avrupa İçin)
	Aracınızla römork çekmeyi düşünüyorsanız, yasal gereklilikler hakkında bilgi edinmek için, öncelikle bulunduğunuz ülkedeki Motorlu Araçlar Departmanı'na danışınız.
	Çünkü römork, otomobil veya diğer araçların çekilmesi ile ilgili gereklilikler kanunlara göre farklılık gösterebilir. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 
	Çünkü römork, otomobil veya diğer araçların çekilmesi ile ilgili gereklilikler kanunlara göre farklılık gösterebilir. Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye 
	Romork cekme
	Romork cekme
	Doğru donanımı kullanmaz ve aracınızı doğru şekilde sürmezseniz, römork çekerken direksiyon hakimiyetini kaybedebilirsiniz. Örneğin, römork çok ağırsa, frenler yeterli bir şekilde çalışmayabilir, hatta hiç çalışmayabilir. Yol...

	Ağırlık sınırı
	Ağırlık sınırı
	Römork çekmeden önce, toplam römork ağırlığının, römork ve aracın toplam brüt ağırlığının, aracın, aksın ve römork bağlantısının brüt ağırlığının ağırlık sınırlarını aşmadığından emin olunuz.

	• Arka aks(lar)daki teknik olarak izin verilen maksimum yük %15'ten daha fazla olmayacak şekilde aşılabilir ve aracın teknik olarak izin verilebilir maksimum yükü %10'dan daha fazla olmayacak şekilde ya da 100 kg, hangi değer daha düşük...
	• Arka aks(lar)daki teknik olarak izin verilen maksimum yük %15'ten daha fazla olmayacak şekilde aşılabilir ve aracın teknik olarak izin verilebilir maksimum yükü %10'dan daha fazla olmayacak şekilde ya da 100 kg, hangi değer daha düşük...
	• Arka aks(lar)daki teknik olarak izin verilen maksimum yük %15'ten daha fazla olmayacak şekilde aşılabilir ve aracın teknik olarak izin verilebilir maksimum yükü %10'dan daha fazla olmayacak şekilde ya da 100 kg, hangi değer daha düşük...
	• Arka aks(lar)daki teknik olarak izin verilen maksimum yük %15'ten daha fazla olmayacak şekilde aşılabilir ve aracın teknik olarak izin verilebilir maksimum yükü %10'dan daha fazla olmayacak şekilde ya da 100 kg, hangi değer daha düşük...

	• Römork çekerken, römork bağlantı noktasındaki ağırlık, arka tekerlek azami ağırlık oranlarının aşılmasına sebep olabilir; ancak bu oran %15ten fazla olmaz. Bu durumda 100 km/syi aşmayın ve lastik basıncı üzerindeki arka teke...
	• Römork çekerken, römork bağlantı noktasındaki ağırlık, arka tekerlek azami ağırlık oranlarının aşılmasına sebep olabilir; ancak bu oran %15ten fazla olmaz. Bu durumda 100 km/syi aşmayın ve lastik basıncı üzerindeki arka teke...



	Römorku hatalı bir şekilde çekmek, aracınızın hasar görmesine ve garanti kapsamında olmayan yüksek maliyetli tamirlere neden olabilir. Doğru bir şekilde römork çekmek için bu bölümde yer alan tavsiyeleri uygulayınız.
	Römorku hatalı bir şekilde çekmek, aracınızın hasar görmesine ve garanti kapsamında olmayan yüksek maliyetli tamirlere neden olabilir. Doğru bir şekilde römork çekmek için bu bölümde yer alan tavsiyeleri uygulayınız.

	Uygun donanımı kullanarak aracınızla römork çekebilirsiniz. Aracınızın römork çekme kapasitesini öğrenmek için bu bölümde daha sonraki sayfalarda yer alan 
	"Römork ağırlığı" sayfa: 6-187

	Römork çeken bir aracı kullanmak römork çekmeyen bir aracı kullanmaktan farklıdır. Römork çekerken, yol tutuşta, direksiyon hakimiyetinde ve yakıt ekonomisinde değişiklikler meydana gelecektir. Römorkun emniyetli bir şekilde bağlanma...
	Bu bölümde, römork çekmeyle ilgili olarak yıllar boyunca denenmiş ve önemli tavsiyeler ve emniyet kuralları verilmektedir. Bu bilgiler yolcularınızın ve sizin emniyetiniz için çok önemlidir. Römork çekecekseniz lütfen bu bölümü di...
	Aracın yükü artırıldığında, motor, şanzıman, tekerlek grupları ve lastikler gibi hareket sağlayan organların üzerlerine binen yük artar ve bu organlar daha fazla çalışmak durumunda kalır. 
	Tip A
	Tip A
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Tip B
	Tip B
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Römork takma konumu
	Römork takma konumu
	Römork kancaları için takma deliği arka tekerleklerin arkasında alt tarafta her iki yandadır. 



	Römork kancaları
	Römork kancaları
	Römork kancaları
	RÖMORK ÇEKME (AVRUPA İÇİN):Römork kancaları

	Römorku araca bağlamak için doğru kanca ekipmanının kullanılması gerekir. Yandan gelen rüzgar, yandan geçen uzun araçlar, bozuk zeminli yollar doğru kanca ekipmanı kullanmanızı zorunlu kılan nedenlerden sadece birkaçıdır. Kanca se...
	Römorku araca bağlamak için doğru kanca ekipmanının kullanılması gerekir. Yandan gelen rüzgar, yandan geçen uzun araçlar, bozuk zeminli yollar doğru kanca ekipmanı kullanmanızı zorunlu kılan nedenlerden sadece birkaçıdır. Kanca se...
	• Römork kancasını takmak için araç gövdesinde delik açmanız gerekiyor mu? Gerekiyorsa, römork kancasını söktükten sonra delikleri kapatmanız gerekir.
	• Römork kancasını takmak için araç gövdesinde delik açmanız gerekiyor mu? Gerekiyorsa, römork kancasını söktükten sonra delikleri kapatmanız gerekir.
	• Römork kancasını takmak için araç gövdesinde delik açmanız gerekiyor mu? Gerekiyorsa, römork kancasını söktükten sonra delikleri kapatmanız gerekir.
	Delikleri kapatmazsanız, aracınızın içine egzoz gazı içinde yer alan ölümcül karbon monoksit (CO) gazı, çamur ya da su girebilir.

	• Aracınızın tamponları römork kancası takılacak şekilde tasarlanmamıştır. Tamponlara portatif römork kancaları ya da tampona bağlanan tip römork kancaları takmayınız. Sadece tampona bağlanmayan, şasiye bağlanan tip römork kan...
	• Aracınızın tamponları römork kancası takılacak şekilde tasarlanmamıştır. Tamponlara portatif römork kancaları ya da tampona bağlanan tip römork kancaları takmayınız. Sadece tampona bağlanmayan, şasiye bağlanan tip römork kan...

	• Kia römork bağlantısı aksesuarı yetkili Kia bayilerinde bulunabilir. 
	• Kia römork bağlantısı aksesuarı yetkili Kia bayilerinde bulunabilir. 





	Emniyet zincirleri
	Emniyet zincirleri
	Emniyet zincirleri
	RÖMORK ÇEKME (AVRUPA İÇİN):Emniyet zincirleri

	Aracınız ile römork arasında mutlaka emniyet zinciri kullanmanız gerekir. Römork bağlantısının römork kancasından kurtularak yola temas etmesini önlemek için emniyet zincirini römork bağlantısının altından geçiriniz.
	Aracınız ile römork arasında mutlaka emniyet zinciri kullanmanız gerekir. Römork bağlantısının römork kancasından kurtularak yola temas etmesini önlemek için emniyet zincirini römork bağlantısının altından geçiriniz.
	Emniyet zinciri ile ilgili kullanım talimatları römork kancası ya da römork üreticisi tarafından verilecektir. Emniyet zincirini bağlarken üreticinin talimatlarını uygulayınız. Zinciri daima römorkun aracınızla birlikte dönmesine yet...



	Römork frenleri
	Römork frenleri
	Römork frenleri
	RÖMORK ÇEKME (AVRUPA İÇİN):Römork frenleri

	Römorkunuzda fren sistemi eğer varsa, bu sistemin bulunduğunuz ülkedeki düzenlemelere uygun olduğundan, römorka doğru şekilde takıldığından ve düzgün çalıştığından emin olunuz.
	Römorkunuzda fren sistemi eğer varsa, bu sistemin bulunduğunuz ülkedeki düzenlemelere uygun olduğundan, römorka doğru şekilde takıldığından ve düzgün çalıştığından emin olunuz.
	Römorkunuzun ağırlığı frensiz azami römork ağırlığını aşıyorsa, römorkunuza yeteri derecede güçlü frenler takılmalıdır. Fren sistemini doğru bir şekilde takmak, ayarlamak ve sistemin bakımını doğru bir şekilde yapmak içi...
	• Römork fren sistemini aracınızın fren sistemine bağlamayınız.
	• Römork fren sistemini aracınızın fren sistemine bağlamayınız.
	• Römork fren sistemini aracınızın fren sistemine bağlamayınız.


	Römork frenleri
	Römork frenleri
	Fren sistemini doğru bir şekilde ayarlamayı bilmiyorsanız, fren sistemi bulunan römork kullanmayınız. Bu, amatörce gerçekleştirilebilecek bir çalışma değildir. Bu çalışmayı, deneyimli ve ehliyetli bir römork atölyesinde yaptırınız




	Römorkla sürüş
	Römorkla sürüş
	Römorkla sürüş
	RÖMORK ÇEKME (AVRUPA İÇİN):Römorkla sürüş

	Römork çekmek için belirli bir tecrübe edinmiş olmanız gerekir. Yola çıkmadan önce, kendinizi römork çeken bir araç kullanmaya alıştırmanız gerekir. Römorkun yüklediği ekstra ağırlık nedeniyle direksiyon hakimiyetinde ve fren pe...
	Römork çekmek için belirli bir tecrübe edinmiş olmanız gerekir. Yola çıkmadan önce, kendinizi römork çeken bir araç kullanmaya alıştırmanız gerekir. Römorkun yüklediği ekstra ağırlık nedeniyle direksiyon hakimiyetinde ve fren pe...
	Motoru çalıştırmadan önce, römork kancasını ve platformunu, emniyet zincirlerini, elektrik konektörlerini, lambaları, lastikleri ve ayna ayarlarını kontrol ediniz. 
	Seyahat esnasında, arada sırada römorktaki eşyaların römorka sıkı bir şekilde bağlı olup olmadığını ve römork lambalarının ve frenlerinin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
	Takip mesafesi
	Takip mesafesi
	Aracınızı römork takılmış şekilde kullanırken takip mesafesini normale göre iki kat artırınız. Bu şekilde, ani fren ya da direksiyon manevrası yapılmasını gerektiren durumlardan kurtulabilirsiniz.

	Sollama
	Sollama
	Römork çekerken, sollama yaptığınızda, önünüzde daha uzun bir mesafe olması gerekir. Ayrıca, aracınızın uzunluğu arttığından, sollama yaptıktan sonra solladığınız aracın önüne geçmeden önce daha uzun bir mesafe almanız ge...

	Geri gitme
	Geri gitme
	Bir elinizle direksiyonu alt kısmından kavrayınız. Daha sonra, römorku sola çevirmek için elinizi sola doğru hareket ettiriniz. Römorku sağa çevirmek için, elinizi sağa doğru hareket ettiriniz. Römork takılı halde aracı geri alırke...

	Dönüşler
	Dönüşler
	Römork takılı haldeyken aracınızla dönüş yapmanız gerektiğinde, normalden daha geniş bir yay çizecek şekilde dönüş yapınız. Römorkun kaldırıma, yol işaretlerine, ağaçlara ya da benzer nesnelere çarpmaması için bu noktayı g...

	Römork çekerken dönüş sinyali vermek için
	Römork çekerken dönüş sinyali vermek için
	Römork çekerken, aracınızda farklı bir sinyal sistemi ve ekstra bir kablo tesisatı kullanılması gerekir. Gösterge panelindeki yeşil sinyal lambaları dönüş ya da şerit değiştirmek için sinyal verdiğinizde yanıp sönecektir. Doğru ...
	Römork çekerken, römork lambası üzerindeki ampuller patlamış olsa dahi gösterge panelindeki sinyal lambaları normal şekilde yanıp sönmeye devam edecektir. Buna bağlı olarak siz diğer sürücülerin verdiğiniz sinyalleri gördüklerini...
	Römork aydınlatma sistemini direkt olarak aracınızın aydınlatma sistemine bağlamayınız. Sadece onaylı bir römork kablo demeti kullanınız.
	Römork kablo demetini takarken profesyonel bir atölyeden yardım alınız.
	Kia, yetkili bir Kia bayisi/servisini ziyaret etmenizi tavsiye eder.
	Onaylı römork kablo demetinin kullanılmaması aracın elektrik sisteminin hasar görmesine ve/veya yaralanmalara neden olabilir.
	Onaylı römork kablo demetinin kullanılmaması aracın elektrik sisteminin hasar görmesine ve/veya yaralanmalara neden olabilir.


	Yokuşlarda sürüş
	Yokuşlarda sürüş
	Dik veya uzun bir yokuştan aşağı inmeden önce hızınızı azaltınız ve vites küçültünüz. Vites küçültmezseniz, frenlerinizi çok sık kullanmanız gerekir, bu durumda da frenleriniz ısınacak ve fren performansı azalacaktır.
	Uzun bir yokuşu çıkarken vites küçültünüz ve motorun ya da şanzımanın aşırı ısınması ihtimalini azaltmak için hızınızı 70 km/s civarına düşürünüz.
	• Dik rampalarda (%6'yı aşan) römork çekerken, motorun hararet yapmaması için motor soğutma suyu sıcaklık göstergesine çok dikkat ediniz. Motor soğutma suyu sıcaklık ölçüm aletinin ibresi "H" (SICAK) (veya 130°C) işaretine doğru...
	• Dik rampalarda (%6'yı aşan) römork çekerken, motorun hararet yapmaması için motor soğutma suyu sıcaklık göstergesine çok dikkat ediniz. Motor soğutma suyu sıcaklık ölçüm aletinin ibresi "H" (SICAK) (veya 130°C) işaretine doğru...
	• Dik rampalarda (%6'yı aşan) römork çekerken, motorun hararet yapmaması için motor soğutma suyu sıcaklık göstergesine çok dikkat ediniz. Motor soğutma suyu sıcaklık ölçüm aletinin ibresi "H" (SICAK) (veya 130°C) işaretine doğru...
	• Dik rampalarda (%6'yı aşan) römork çekerken, motorun hararet yapmaması için motor soğutma suyu sıcaklık göstergesine çok dikkat ediniz. Motor soğutma suyu sıcaklık ölçüm aletinin ibresi "H" (SICAK) (veya 130°C) işaretine doğru...

	• Motorun hararet yapmasına ve şanzımanın aşırı derecede ısınmasına engel olmak için sürüş hızınızı römork ağırlığına ve rampanın dikliğine göre ayarlayınız.
	• Motorun hararet yapmasına ve şanzımanın aşırı derecede ısınmasına engel olmak için sürüş hızınızı römork ağırlığına ve rampanın dikliğine göre ayarlayınız.




	Aracın yokuşta park edilmesi
	Aracın yokuşta park edilmesi
	Genelde aracınıza bağlı bir römork var ise aracınızı bir yokuşa park etmemelisiniz. Aracın ve römorkun yokuş aşağı kaymaya başlaması durumunda ciddi ve hatta hayati riske neden olabilecek yaralanmalarla karşılaşabilirsiniz ve hem ...
	Aracın yokuşta park edilmesi
	Aracın yokuşta park edilmesi
	Aracınızı römork bağlı haldeyken yokuşta park etmeniz, römork fren gevşemesi durumunda ciddi ve hatta hayati riske neden olabilecek yaralanmalara neden olabilir.

	Bununla birlikte, aracınızı yokuşta park etmek zorunda kalırsanız aşağıdakileri yapmanız gerekir:
	1. Aracı park alanına çekiniz. Direksiyon simidini eğim yönünde çeviriniz (yokuş aşağı ise sağa, yokuş yukarı ise sola). 
	1. Aracı park alanına çekiniz. Direksiyon simidini eğim yönünde çeviriniz (yokuş aşağı ise sağa, yokuş yukarı ise sola). 
	1. Aracı park alanına çekiniz. Direksiyon simidini eğim yönünde çeviriniz (yokuş aşağı ise sağa, yokuş yukarı ise sola). 

	2. Araç düz şanzımana sahipse aracı nötr viteste(boşta) bırakınız.
	2. Araç düz şanzımana sahipse aracı nötr viteste(boşta) bırakınız.

	3. El frenini çekiniz ve motoru durdurunuz.
	3. El frenini çekiniz ve motoru durdurunuz.

	4. Yokuş aşağı kısımda bulunan römork tekerleklerinin altına takoz yerleştiriniz.
	4. Yokuş aşağı kısımda bulunan römork tekerleklerinin altına takoz yerleştiriniz.

	5. Aracı çalıştırınız, frene basınız, vitesi boşa geçiriniz, el frenini indiriniz ve römork takozları yükü alana kadar frenleri yavaşça bırakınız.
	5. Aracı çalıştırınız, frene basınız, vitesi boşa geçiriniz, el frenini indiriniz ve römork takozları yükü alana kadar frenleri yavaşça bırakınız.

	6. Frenlere tekrar basınız, el frenini tekrar çekiniz ve vitesi manuel şanzıman için R (Geri) konumuna alınız.
	6. Frenlere tekrar basınız, el frenini tekrar çekiniz ve vitesi manuel şanzıman için R (Geri) konumuna alınız.

	7. Motoru durdurunuz ve el frenini çekili şekilde bırakarak frenleri bırakınız.
	7. Motoru durdurunuz ve el frenini çekili şekilde bırakarak frenleri bırakınız.


	El freni
	El freni
	El frenini sonuna kadar çekmeden araçtan inmeniz tehlikeli olabilir.
	Motoru çalışır halde bırakırsanız, araç aniden harekete geçebilir. Yolcularınız ya da siz ciddi bir şekilde yaralanabilir ya da hayati riskle karşı karşıya kalabilirsiniz.

	Yokuşta park edilmiş aracı hareket ettirmek
	Yokuşta park edilmiş aracı hareket ettirmek
	1. Düz şanzıman boş vites konumundayken, frene basınız ve bu konumda aşağıdakileri uygulayınız: 
	1. Düz şanzıman boş vites konumundayken, frene basınız ve bu konumda aşağıdakileri uygulayınız: 
	1. Düz şanzıman boş vites konumundayken, frene basınız ve bu konumda aşağıdakileri uygulayınız: 
	• Motoru çalıştırınız;
	• Motoru çalıştırınız;
	• Motoru çalıştırınız;

	• Vitese takınız; ve
	• Vitese takınız; ve

	• El frenini serbest bırakınız.
	• El frenini serbest bırakınız.



	2. Ayağınızı yavaşça fren pedalından kaldırınız.
	2. Ayağınızı yavaşça fren pedalından kaldırınız.

	3. Römork takozlardan kurtulana kadar aracınızı yavaşça sürünüz.
	3. Römork takozlardan kurtulana kadar aracınızı yavaşça sürünüz.

	4. Durunuz ve yolcularınızdan birinden takozları almasını ve araca yerleştirmesini isteyiniz.
	4. Durunuz ve yolcularınızdan birinden takozları almasını ve araca yerleştirmesini isteyiniz.







	Römork çekme esnasında bakım
	Römork çekme esnasında bakım
	Römork çekme esnasında bakım
	RÖMORK ÇEKME (AVRUPA İÇİN):bakımı

	Aracınızı düzenli olarak römork çekmek için kullanıyorsanız, aracınız daha sık bakıma ihtiyaç duyacaktır. Dikkat edilmesi gereken önemli maddeler arasında motor yağı, otomatik şanzıman yağı, aks gresleri ve motor soğutma suyu ...
	Aracınızı düzenli olarak römork çekmek için kullanıyorsanız, aracınız daha sık bakıma ihtiyaç duyacaktır. Dikkat edilmesi gereken önemli maddeler arasında motor yağı, otomatik şanzıman yağı, aks gresleri ve motor soğutma suyu ...
	Ayrıca römork ve römork kancası da bakıma ihtiyaç duyar. Römorkla birlikte verilen kullanım kılavuzundaki bakım programını takip ediniz ve römorku sık sık kontrol ediniz. Kontrolü mümkünse sabah yola çıkmadan önce yapınız. Kont...
	• Römork kullanırken araç yükünde meydana gelen artışa bağlı olarak sıcak havalarda ya da yokuş yukarı çıkarken motor hararet yapabilir. Hararet göstergesi ibresi motorun hararet yaptığını gösteriyorsa, lütfen klimayı kapatın...
	• Römork kullanırken araç yükünde meydana gelen artışa bağlı olarak sıcak havalarda ya da yokuş yukarı çıkarken motor hararet yapabilir. Hararet göstergesi ibresi motorun hararet yaptığını gösteriyorsa, lütfen klimayı kapatın...
	• Römork kullanırken araç yükünde meydana gelen artışa bağlı olarak sıcak havalarda ya da yokuş yukarı çıkarken motor hararet yapabilir. Hararet göstergesi ibresi motorun hararet yaptığını gösteriyorsa, lütfen klimayı kapatın...
	• Römork kullanırken araç yükünde meydana gelen artışa bağlı olarak sıcak havalarda ya da yokuş yukarı çıkarken motor hararet yapabilir. Hararet göstergesi ibresi motorun hararet yaptığını gösteriyorsa, lütfen klimayı kapatın...

	• Römork çekiyorsanız şanzıman yağını daha sık kontrol ediniz.
	• Römork çekiyorsanız şanzıman yağını daha sık kontrol ediniz.

	• Aracınızda klima yoksa, motorun römork çekerken performansını artırmak için kondansatör fanı taktırınız.
	• Aracınızda klima yoksa, motorun römork çekerken performansını artırmak için kondansatör fanı taktırınız.






	Römork çekmeye karar verirseniz
	Römork çekmeye karar verirseniz
	Römork çekmeye karar verirseniz
	Römork çekmeye karar verdiğinizde göz önünde tutmanız gereken bazı noktalar aşağıda verilmiştir:
	Römork çekmeye karar verdiğinizde göz önünde tutmanız gereken bazı noktalar aşağıda verilmiştir:
	• Bir savrulma kontrolü kullanmayı düşünebilirsiniz. Bir römork kancası satıcısına savrulma kontrolü sorabilirsiniz.
	• Bir savrulma kontrolü kullanmayı düşünebilirsiniz. Bir römork kancası satıcısına savrulma kontrolü sorabilirsiniz.
	• Bir savrulma kontrolü kullanmayı düşünebilirsiniz. Bir römork kancası satıcısına savrulma kontrolü sorabilirsiniz.

	• Motorunuzun alışma devresini doğru şekilde geçirmesi için ilk 2000 kmde aracınızla çekme işi yapmayın. Bu uyarıyı dikkate almamanız, motor ya da şanzımanda ciddi hasara yol açabilir.
	• Motorunuzun alışma devresini doğru şekilde geçirmesi için ilk 2000 kmde aracınızla çekme işi yapmayın. Bu uyarıyı dikkate almamanız, motor ya da şanzımanda ciddi hasara yol açabilir.

	• Römork çekerken, çekme kiti gibi ek gereksinimlerle ilgili olarak yetkili bir Kia bayisine/servisine başvurmanızı öneririz. 
	• Römork çekerken, çekme kiti gibi ek gereksinimlerle ilgili olarak yetkili bir Kia bayisine/servisine başvurmanızı öneririz. 

	• Daima aracınızı makul bir hızda kullanınız (100 km/s'nin altında).
	• Daima aracınızı makul bir hızda kullanınız (100 km/s'nin altında).

	• Uzun bir yokuşu çıkarken, hızınızı 70 km/s'nin üzerine çıkarmayınız ya da belirtilen römork çekme hız sınırını, hangisi daha düşükse, aşmayınız.
	• Uzun bir yokuşu çıkarken, hızınızı 70 km/s'nin üzerine çıkarmayınız ya da belirtilen römork çekme hız sınırını, hangisi daha düşükse, aşmayınız.

	• Ağırlıkla ilgili olarak göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalar aşağıdaki tabloda mevcuttur:
	• Ağırlıkla ilgili olarak göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalar aşağıdaki tabloda mevcuttur:


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Öğe
	Öğe

	G1.0 T-GDI
	G1.0 T-GDI

	G1.4 T-GDI
	G1.4 T-GDI

	G1.4 T-GDI
	G1.4 T-GDI

	G1.4 MPI
	G1.4 MPI


	<TABLE ROW>
	6MT
	6MT

	6M/T
	6M/T

	7DCT
	7DCT

	6MT
	6MT


	<TABLE ROW>
	Yakıt tasarrufu paketi
	Yakıt tasarrufu paketi

	Standart paket
	Standart paket

	Yakıt tasarrufu paketi
	Yakıt tasarrufu paketi

	Standart paket
	Standart paket

	Standart paket
	Standart paket

	Yakıt tasarrufu paketi
	Yakıt tasarrufu paketi

	Standart paket
	Standart paket


	<TABLE ROW>
	Standart paket/Römork paketi
	Standart paket/Römork paketi

	Standart paket/Römork paketi
	Standart paket/Römork paketi

	Standart paket/ Römork paketi
	Standart paket/ Römork paketi



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Azami römork ağırlığı 
	Azami römork ağırlığı
	kg (Ibs.)

	Frensiz
	Frensiz

	600 
	600
	(1323):

	600 
	600
	(1323):

	450 (992) / 
	450 (992) /
	600 (1323)

	450 (992) / 
	450 (992) /
	600 (1323)

	450 (992) / 
	450 (992) /
	600 (1323)

	600 
	600
	(1323):

	600 
	600
	(1323):


	<TABLE ROW>
	Frenli
	Frenli

	1200 
	1200
	(2645):

	1200 
	1200
	(2645):

	1000 (2205) / 
	1000 (2205) /
	1410 (3108)

	1000 (2205) / 
	1000 (2205) /
	1410 (3108)

	1000 (2205) / 
	1000 (2205) /
	1410 (3108)

	1200 
	1200
	(2645):

	1200 
	1200
	(2645):


	<TABLE ROW>
	İzin verilen azami römork kancası statik dikey yükü 
	İzin verilen azami römork kancası statik dikey yükü
	kg (Ibs.)

	75 (165)
	75 (165)


	<TABLE ROW>
	Arka tekerlek orta noktası ile römork kancası bağlantı noktası arasında bulunması tavsiye edilen mesafe mm (inç) 
	Arka tekerlek orta noktası ile römork kancası bağlantı noktası arasında bulunması tavsiye edilen mesafe mm (inç) 

	5 Kapılı
	5 Kapılı

	880 (34.6)
	880 (34.6)


	<TABLE ROW>
	Vagon
	Vagon

	1.170 (46.1)
	1.170 (46.1)


	<TABLE ROW>
	Steyşın vagon
	Steyşın vagon

	1.145 (45.1)
	1.145 (45.1)


	<TABLE ROW>
	CUV
	CUV

	915 (36.0)
	915 (36.0)





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Öğe
	Öğe

	G1.6 MPI
	G1.6 MPI

	G1.6 MPI
	G1.6 MPI

	G1.6 T-GDI
	G1.6 T-GDI

	G1.6 T-GDI
	G1.6 T-GDI


	<TABLE ROW>
	6M/T
	6M/T

	6AT
	6AT

	6MT
	6MT

	7DCT
	7DCT


	<TABLE ROW>
	Standart paket
	Standart paket

	Standart paket
	Standart paket

	Standart paket
	Standart paket

	Standart paket
	Standart paket



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Azami römork ağırlığı 
	Azami römork ağırlığı
	kg (Ibs.)

	Frensiz
	Frensiz

	600 
	600
	(1323):

	600 
	600
	(1323):

	600 
	600
	(1323):

	600 
	600
	(1323):


	<TABLE ROW>
	Frenli
	Frenli

	1200 
	1200
	(2645):

	1200 
	1200
	(2645):

	1200 
	1200
	(2645):

	1200 
	1200
	(2645):


	<TABLE ROW>
	İzin verilen azami römork kancası statik dikey yükü 
	İzin verilen azami römork kancası statik dikey yükü
	kg (Ibs.)

	75 (165)
	75 (165)


	<TABLE ROW>
	Arka tekerlek orta noktası ile römork kancası bağlantı noktası arasında bulunması tavsiye edilen mesafe mm (inç) 
	Arka tekerlek orta noktası ile römork kancası bağlantı noktası arasında bulunması tavsiye edilen mesafe mm (inç) 

	5 Kapılı
	5 Kapılı

	880 (34.6)
	880 (34.6)


	<TABLE ROW>
	Wagon
	Wagon

	1.170 (46.1)
	1.170 (46.1)


	<TABLE ROW>
	Steyşın vagon
	Steyşın vagon

	1.145 (45.1)
	1.145 (45.1)


	<TABLE ROW>
	CUV
	CUV

	915 (36.0)
	915 (36.0)





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Öğe
	Öğe

	D1.6
	D1.6

	D1.6
	D1.6


	<TABLE ROW>
	6M/T
	6M/T

	7DCT
	7DCT


	<TABLE ROW>
	Yakıt tasarrufu paketi
	Yakıt tasarrufu paketi

	Standart paket
	Standart paket

	Standart paket
	Standart paket


	<TABLE ROW>
	Standart paket/ Römork paketi
	Standart paket/ Römork paketi

	Standart paket/ Römork paketi
	Standart paket/ Römork paketi

	Standart paket/ Römork paketi
	Standart paket/ Römork paketi



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Azami römork ağırlığı 
	Azami römork ağırlığı
	kg (Ibs.)

	Frensiz
	Frensiz

	600 (1323) / 
	600 (1323) /
	650 (1433)

	600 (1323) / 
	600 (1323) /
	650 (1433)

	600 (1323) / 
	600 (1323) /
	650 (1433)


	<TABLE ROW>
	Frenli
	Frenli

	1200 (2645) / 
	1200 (2645) /
	1500 (3307)

	1200 (2645) / 
	1200 (2645) /
	1500 (3307)

	1200 (2645) / 
	1200 (2645) /
	1500 (3307)


	<TABLE ROW>
	İzin verilen azami römork kancası statik dikey yükü 
	İzin verilen azami römork kancası statik dikey yükü
	kg (Ibs.)

	75 (165)
	75 (165)


	<TABLE ROW>
	Arka tekerlek orta noktası ile römork kancası bağlantı noktası arasında bulunması tavsiye edilen mesafe mm (inç) 
	Arka tekerlek orta noktası ile römork kancası bağlantı noktası arasında bulunması tavsiye edilen mesafe mm (inç) 

	5 Kapılı
	5 Kapılı

	880 (34,6)
	880 (34,6)


	<TABLE ROW>
	Wagon
	Wagon

	1.170 (46,1)
	1.170 (46,1)


	<TABLE ROW>
	Steyşın vagon
	Steyşın vagon

	1.145 (45,1)
	1.145 (45,1)


	<TABLE ROW>
	CUV
	CUV

	915 (36,0)
	915 (36,0)





	Römork ağırlığı
	Römork ağırlığı
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	RÖMORK ÇEKME (AVRUPA İÇİN):Römork ağırlığıA: Römork Bağlantısı
	RÖMORK ÇEKME (AVRUPA İÇİN):Römork ağırlığı

	B: Toplam Römork Ağırlığı
	Bir römorkun azami güvenli ağırlığı nedir? Römork frenli azami römork ağırlığını asla geçmemelidir. Fakat bazen bu bile çok ağır olabilir.
	Ağırlık, römorku nasıl kullanacağınıza bağlı olarak değişir. Örneğin, hız, yükseklik, yol eğimi, dış sıcaklık ve aracınızın ne sıklıkta römork çektiği römork ağırlığının belirlenmesinde rol oynayan önemli faktörl...

	Römork geçme bağlantısı ağırlığı
	Römork geçme bağlantısı ağırlığı
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	RÖMORK ÇEKME (AVRUPA İÇİN):Römork geçme bağlantısı ağırlığıA: Brüt Aks Ağırlığı
	RÖMORK ÇEKME (AVRUPA İÇİN):Römork geçme bağlantısı ağırlığı

	B: Brüt Araç Ağırlığı
	Römork bağlantısı ağırlığı aracınızın toplam brüt araç ağırlığını etkileyen ve ölçülmesi gereken bir ağırlıktır. 
	Römork bağlantısının ağırlığı, toplam yüklü römork ağırlığının azami %10'u olmalıdır ve izin verilen azami römork bağlantısı sınırları içerisinde olmalıdır.
	Römorkunuzu yükledikten sonra, römorku ve römork bağlantısını ayrı ayrı kantara alınız ve bunların ağırlıklarının doğru değerde olup olmadığını kontrol ediniz. Şayet ağırlıklar doğru seviyede değilse, römork içindeki b...
	Römork
	Römork
	• Römorku kesinlikle arka kısmı önünden daha ağır olacak şekilde yüklemeyiniz. Römorku toplam römork yükünün yaklaşık %60'ı ön kısımda, %40'ı ise arka kısımda olacak şekilde yüklemeniz gerekir.
	• Römorku kesinlikle arka kısmı önünden daha ağır olacak şekilde yüklemeyiniz. Römorku toplam römork yükünün yaklaşık %60'ı ön kısımda, %40'ı ise arka kısımda olacak şekilde yüklemeniz gerekir.
	• Römorku kesinlikle arka kısmı önünden daha ağır olacak şekilde yüklemeyiniz. Römorku toplam römork yükünün yaklaşık %60'ı ön kısımda, %40'ı ise arka kısımda olacak şekilde yüklemeniz gerekir.

	• Römork ve römork çekme ekipmanı için belirtilen azami ağırlık sınırlarını kesinlikle aşmayınız. Römorkun hatalı bir şekilde yüklenmesi aracınızın hasar görmesine ve/veya yaralanmalara neden olabilir. Ağırlık ve yükleme ...
	• Römork ve römork çekme ekipmanı için belirtilen azami ağırlık sınırlarını kesinlikle aşmayınız. Römorkun hatalı bir şekilde yüklenmesi aracınızın hasar görmesine ve/veya yaralanmalara neden olabilir. Ağırlık ve yükleme ...

	• Düzgün bir şekilde yüklenmemiş römork, aracın kontrolünün kaybedilmesine neden olabilir.
	• Düzgün bir şekilde yüklenmemiş römork, aracın kontrolünün kaybedilmesine neden olabilir.








	Araç ağırlığı
	Araç ağırlığı
	Araç ağırlığı
	Araç ağırlığı

	Bu bölüm sizi aracınızın düzgün yüklenmesi, yüklenmiş aracınızın ağırlığını tasarım değeri yeterliliğinde tutmak konusunda yönlendirecektir. Uygun şekilde yüklediğinizde, aracınızın performansından azami ölçüde faydal...
	Bu bölüm sizi aracınızın düzgün yüklenmesi, yüklenmiş aracınızın ağırlığını tasarım değeri yeterliliğinde tutmak konusunda yönlendirecektir. Uygun şekilde yüklediğinizde, aracınızın performansından azami ölçüde faydal...


	Brüt 
	Brüt 
	Brüt 
	araç

	Bu, aracın dolu yakıt deposunu ve tüm standart donanımlarını içeren ağırlığıdır. Yolcuların, araçtaki yükün veya opsiyonel donanımın ağırlığı buna dahil değildir.
	Bu, aracın dolu yakıt deposunu ve tüm standart donanımlarını içeren ağırlığıdır. Yolcuların, araçtaki yükün veya opsiyonel donanımın ağırlığı buna dahil değildir.



	Araç 
	Araç 
	Araç 
	Bu, ilave aksesuarlar da dahil olmak üzere yeni aracınızın bayiden alındığındaki ağırlığıdır.
	Bu, ilave aksesuarlar da dahil olmak üzere yeni aracınızın bayiden alındığındaki ağırlığıdır.



	Yük ağırlığı
	Yük ağırlığı
	Yük ağırlığı
	Bu ağırlık değeri, aracınıza yüklenen yük ve ilave donanımlar da dahil olmak üzere Temel Boş Ağırlığa eklenen tüm ağırlıkları içerir. 
	Bu ağırlık değeri, aracınıza yüklenen yük ve ilave donanımlar da dahil olmak üzere Temel Boş Ağırlığa eklenen tüm ağırlıkları içerir. 



	GAW (Brüt aks ağırlığı)
	GAW (Brüt aks ağırlığı)
	GAW (Brüt aks ağırlığı)
	Bu, her bir aks (ön ve arka) üzerindeki, toplam ağırlıktır - buna aracın boş ağırlığı ve tüm yükler de dahildir. 
	Bu, her bir aks (ön ve arka) üzerindeki, toplam ağırlıktır - buna aracın boş ağırlığı ve tüm yükler de dahildir. 



	GAWR (Brüt aks ağırlığı kapasitesi)
	GAWR (Brüt aks ağırlığı kapasitesi)
	GAWR (Brüt aks ağırlığı kapasitesi)
	Bu, tek bir aks (ön veya arka) tarafından taşınmasına izin verilen azami ağırlıktır. Bu değerler uygunluk etiketi üzerinde gösterilmektedir.
	Bu, tek bir aks (ön veya arka) tarafından taşınmasına izin verilen azami ağırlıktır. Bu değerler uygunluk etiketi üzerinde gösterilmektedir.
	Her bir aks üzerindeki toplam ağırlık asla GAWR değerini aşmamalıdır.



	GVW (Brüt araç ağırlığı)
	GVW (Brüt araç ağırlığı)
	GVW (Brüt araç ağırlığı)
	Bu, Temel Boş Ağırlık, gerçek Yük Ağırlığı ve yolcuların ağırlığının toplamıdır. 
	Bu, Temel Boş Ağırlık, gerçek Yük Ağırlığı ve yolcuların ağırlığının toplamıdır. 



	GVWR (Brüt araç ağırlığı kapasitesi)
	GVWR (Brüt araç ağırlığı kapasitesi)
	GVWR (Brüt araç ağırlığı kapasitesi)
	Bu, tamamen yüklü bir aracın (opsiyonel donanımlar, yolcular ve yük dahil) taşımasına izin verilen azami ağırlık miktarıdır. GVWR değeri sürücü kapısının pervazına yapıştırılmış olan uygunluk etiketinde gösterilmektedir.
	Bu, tamamen yüklü bir aracın (opsiyonel donanımlar, yolcular ve yük dahil) taşımasına izin verilen azami ağırlık miktarıdır. GVWR değeri sürücü kapısının pervazına yapıştırılmış olan uygunluk etiketinde gösterilmektedir.



	Aşırı yükleme
	Aşırı yükleme
	Aşırı yükleme
	Araç ağırlığı
	Araç ağırlığı
	Araç ağırlığı
	Aracınız için geçerli toplam aks ağırlığı ve toplam araç ağırlığı sürücü (veya ön yolcu) kapısında yer alan sertifikasyon bilgileri etiketinde bulunur. Bu değerlerin aşılması kazalara ya da aracın hasar görmesine yol açaca...
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