




Kia, HET BEDRIJF
Hartelijk dank voor de aanschaf van een nieuwe Kia.

Als wereldwijde autofabrikant die zich richt op het bouwen van kwali‐
tatief hoogwaardige auto's voor een betaalbare prijs, doet Kia Motors
er alles aan om u meer service te bieden dan u verwacht.

Bij al onze Kia-dealerbedrijven wordt u warm, gastvrij en professio‐
neel behandeld door mensen die om u geven, op basis van onze 'Fa‐
mily-like Care'-belofte.

Alle informatie in dit instructieboekje was ten tijde van publicatie ac‐
tueel. Kia behoudt zich echter te allen tijde het recht voor wijzigingen
door te voeren, zodat ons beleid van continue productverbetering kan
worden uitgevoerd.

Dit instructieboekje is van toepassing op alle uitvoeringen van dit mo‐
del en bevat beschrijvingen van en uitleg over opties en de stan‐
daarduitrusting. Sommige materialen in dit instructieboekje zijn hier‐
door mogelijk niet van toepassing op uw Kia. Sommige afbeeldingen
worden uitsluitend getoond ter illustratie en kunnen functies weer‐
geven die verschillen van de functies in uw auto.

 Geniet van uw auto en Kia's 'Family-like Care'-beleving!



Hartelijk dank voor het kiezen van een Kia.

Dit instructieboekje zal u vertrouwd maken met de bediening, het onderhoud en de veiligheidsaspecten van uw
nieuwe auto. Bij het instructieboekje hoort een garantie- en onderhoudsboekje waarin u informatie vindt over de
garantie. Kia raadt u aan om deze informatie zorgvuldig te lezen en de daarin opgenomen aanwijzingen zorgvuldig
op te volgen, zodat u veilig en probleemloos van uw nieuwe auto kunt genieten.

Kia rust zijn talrijke modellen uit met een grote verscheidenheid aan opties, componenten en voorzieningen. Het is
dan ook mogelijk dat de uitrusting die in dit instructieboekje beschreven staat en die op illustraties afgebeeld is,
niet allemaal van toepassing is op uw auto.

De in dit instructieboekje opgenomen informatie en specificaties waren geldig ten tijde van het ter perse gaan. Kia
behoudt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vra‐
gen hebt, raadt Kia aan om een officiële Kia-dealer/servicepartner te bezoeken.

Kia zal er alles aan doen om u optimaal en tot volle tevredenheid van uw nieuwe Kia te laten genieten.
 

© 2020 Kia MOTORS Corp.

Alle rechten voorbehouden. Complete of gedeeltelijke
reproductie op wat voor manier dan ook, elektronisch
of mechanisch, inclusief kopiëren, vastleggen via een
systeem voor het opslaan en terughalen van infor‐
matie, of vertalen is niet toegestaan zonder schrifte‐
lijke toestemming van Kia Motors Corporation.
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OVERZICHT ELEKTRISCHE AUTO

Een elektrische auto wordt aangedre‐
ven door een batterij en een elektromo‐
tor. Waar conventionele auto’s worden
aangedreven door een verbrandingsmo‐
tor die benzine als brandstof gebruikt,
gebruiken elektrische auto’s elektrische
energie die is opgeslagen in de hoog‐
spanningsbatterij. Het gevolg hiervan is
dat elektrische auto’s milieuvriendelijk
zijn vanuit het oogpunt dat ze geen
brandstof gebruiken en geen uitlaat‐
gassen produceren.

Eigenschappen van een
elektrische auto

1. De auto wordt aangedreven door
elektrische energie die is opgesla‐
gen in de hoogspanningsbatterij.
Deze methode voorkomt luchtver‐
vuiling omdat er geen brandstof,
zoals benzine, nodig is en er dus
geen uitlaatgassen worden gepro‐
duceerd.

2. In de auto is tevens een krachtige
elektromotor aanwezig. In vergelij‐
king met auto’s die zijn uitgerust
met een gewone verbrandingsmo‐
tor worden er tijdens het rijden bui‐
tengewoon weinig bijgeluiden en
trillingen geproduceerd.

3. Bij decelereren of heuvelaf rijden,
wordt door regeneratief te rem‐
men de hoogspanningsbatterij op‐
geladen. Dit minimaliseert energie‐
verlies en vergroot de actieradius.

4. Als de batterij onvoldoende geladen
is, kan hij door AC-laden, DC-laden
of een druppellaadprocedure wor‐
den opgeladen. (Zie “Laadprocedu‐
res elektrische auto” op bladzijde
1-14 voor details.)

OPMERKING

Hoe werkt een regeneratief remsys‐
teem?
Het systeem maakt gebruik van een
elektromotor tijdens het decelereren
en remmen, waarmee kinetische
energie wordt omgezet in elektri‐
sche energie die vervolgens gebruikt
wordt om de hoogspanningsbatterij
te laden.

Informatie over de batterij
• In de auto is een hoogspanningsbat‐

terij aanwezig die de voeding verzorgt
voor de elektromotor en de aircondi‐
tioning en een normale accu (12 V)
die de voeding verzorgt voor de ver‐
lichting, de ruitenwissers en het au‐
diosysteem.

• De normale accu wordt automatisch
geladen als de auto in de ready-mo‐
dus ( ) staat of als de hoogspan‐
ningsbatterij wordt geladen.
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BELANGRIJKSTE ONDERDELEN ELEKTRISCHE AUTO

• On-Board-laadsysteem (OBC): extern
apparaat om de hoogspanningsbatte‐
rij (langzaam) te laden.

• Inverter: zet gelijkstroom om in wis‐
selstroom voor de voeding van de
elektromotor en zet wisselstroom om
in gelijkstroom om de hoogspan‐
ningsbatterij te laden.

• LDC: zet de voedingsspanning van
hoogspanningsbatterij om in laag‐
spanning (12 V) voor de voeding van
onderdelen in de auto (DC-DC).

• VCU: fungeert als een toezichthou‐
dende regeleenheid van een elek‐
trisch voertuig

• Elektromotor: gebruikt de elektrische
energie die is opgeslagen in de hoog‐
spanningsbatterij om de auto aan te
drijven (werkt als een verbrandings‐
motor in een conventionele auto).

• Reductieoverbrenging: brengt de ro‐
tatiekracht van de elektromotor over
op de wielen met de juiste toerental‐
len en het juiste koppel.
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• Hoogspanningsbatterij (lithiumionpo‐
lymeer): slaat elektrische energie op
en levert de voeding die de elektri‐
sche auto nodig heeft om te rijden
(de 12 V-accu verzorgt de voeding
van voertuigsystemen, zoals de ver‐
lichting en de ruitenwissers).

❈ OBC: On-Board-laadsysteem
❈ LDC: DC-DC-laagspanningsconver‐

ter
❈ VCU: voertuigmodule

WAARSCHUWING

• Verwijder en demonteer geen on‐
derdelen van het hoogspannings‐
systeem en neem de stekkers en
bedrading van de hoogspannings‐
batterij niet los. Voorkom bescha‐
diging van hoogspanningsonderde‐
len en de hoogspanningsbatterij.
Dit kan resulteren in ernstig letsel
en kan de prestaties en de levens‐
duur van de auto sterk in negatie‐
ve zin beïnvloeden.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Wanneer er controle en onderhoud
nodig is aan hoogspanningsonder‐
delen en de hoogspanningsbatterij,
moet u het voertuig laten nakijken
door een professionele werkplaats.
Kia raadt aan om contact op te ne‐
men een officiële Kia-dealer/servi‐
cepartner.

Hoogspanningsbatterij
(lithiumionpolymeer)

• Het laadniveau van de hoogspan‐
ningsbatterij kan geleidelijk afnemen
als er niet met de auto gereden
wordt.

• De capaciteit van de hoogspannings‐
batterij kan afnemen als de auto ge‐
stald wordt bij hoge/lage temperatu‐
ren.

• De actieradius kan variëren met de
rijomstandigheden, ook al is het laad‐
niveau gelijk. De hoogspanningsbatte‐
rij kan sneller ontladen raken bij snel
optrekken of bij heuvelop rijden. Deze
acties kunnen de actieradius beper‐
ken.

• De hoogspanningsbatterij wordt ge‐
bruikt als de airconditioning/verwar‐
ming ingeschakeld is. Hierdoor kan de
actieradius kleiner worden. Stel de
airconditioning/verwarming alleen in
op gemiddelde temperaturen.

• Afhankelijk van het aantal jaren dat
de auto is gebruikt, kan de kwaliteit
van de hoogspanningsbatterij achter‐
uitgaan. Hierdoor kan de actieradius
kleiner worden.

Handleiding elektrische auto   
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• Wanneer het laadvermogen en de ac‐
tieradius blijven dalen, moet u het
systeem laten nakijken door een pro‐
fessionele werkplaats. Kia raadt aan
om contact op te nemen met een of‐
ficiële Kia-dealer/servicepartner.

• Als de auto gedurende langere tijd
niet gebruikt gaat worden, moet de
hoogspanningsbatterij iedere drie
maanden worden opgeladen om ont‐
lading te voorkomen. Ook moet de
hoogspanningsbatterij volledig gela‐
den worden als het laadniveau te laag
is geworden, voordat de auto opge‐
slagen wordt.

• Om de hoogspanningsbatterij in opti‐
male conditie te houden, wordt AC-
laden aanbevolen.
Als het laadniveau van de hoogspan‐
ningsbatterij lager is dan 20 % kunt u
de hoogspanningsbatterij in optimale
conditie houden door hem tot 100 %
op te laden. (Geadviseerd wordt één
keer per maand of vaker.)

LET OP

• Gebruik voor het laden van de
hoogspanningsbatterij uitsluitend
een speciaal daarvoor ontwikkelde
lader. Het gebruik van verschillen‐
de typen laders kan grote conse‐
quenties hebben voor de levens‐
duur van de auto.

• Zorg ervoor dat de ladingstoes‐
tandmeter van de hoogspannings‐
batterij niet op E (Empty (leeg)
komt te staan. Als de ladingstoe‐
stand is gedaald tot E (Empty) en
deze situatie gedurende langere
tijd blijft bestaan, kan de hoog‐
spanningsbatterij beschadigd ra‐
ken en moet hij wellicht zelfs ver‐
vangen worden, afhankelijk van de
mate van achteruitgang.

• Als de auto betrokken is bij een
aanrijding, moet contact opnemen
met een professionele werkplaats
om te laten controleren of de
hoogspanningsbatterij nog steeds
aangesloten is. Kia raadt aan om
contact op te nemen met een offi‐
ciële Kia-dealer/servicepartner.

LET OP

Het verwarmingssysteem voor de
hoogspanningsbatterij wordt inge‐
schakeld als de laadstekker aange‐
sloten wordt op de auto.
Het verwarmingssysteem voor de
hoogspanningsbatterij werkt moge‐
lijk niet als de temperatuur van de
batterij lager wordt dan -35°C.
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EV-MODUS

Als u het "EV"-menu in het multimedia‐
scherm selecteert of de "EV"-toets aan
de linkerzijde van de luchttoevoertoets
indrukt, kunt u de EV-modus oproepen.
❈ De afbeelding van het EV-modus‐

scherm in deze handleiding kan af‐
wijken van het werkelijke scherm.
Dit hangt af van de voertuigspecifi‐

caties en de versie van de multime‐
diasoftware. Raadpleeg voor meer
informatie de 'BEKNOPTE HAND‐
LEIDING VAN HET MULTIMEDIASYS‐
TEEM VAN DE AUTO'.

In de EV-modus zijn in totaal 5 menu’s
beschikbaar: Available Range (actiera‐
dius), Energy information (energie-in‐
formatie), Charge management (laad‐
beheer), ECO driving (ECO-rijmodus) en
EV settings (EV-instellingen).

Actieradius
Selecteer [EV  Map (kaart)] op het
scherm.

De actieradius wordt in rood weergege‐
ven op de kaart.
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Energie-informatie

Selecteer [EV  Energy information
(energie-informatie)] op het scherm.
U kunt informatie controleren over de
batterij en het energieverbruik.

Energie-informatie

U kunt controleren wat de actieradius
is, wat het resterende batterijvermo‐
gen is en wat de verwachte laadtijd
voor elk type lader is.
• De actieradius wordt berekend op ba‐

sis van de actuele brandstofefficiën‐
tie tijdens het rijden. De afstand kan
veranderen als het rijpatroon veran‐
dert.

• Zelfs als hetzelfde doellaadniveau van
de batterij is ingesteld, kan de actie‐
radius variëren afhankelijk van de
verandering van het rijpatroon.

Energieverbruik

Selecteer [EV  Energy information
(energie-informatie)  Driving range,
battery (afstandsbereik, batterij)] op
het scherm.
U kunt het actuele energieverbruik voor
elk systeem van de auto controleren.
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1. 'Driving' (rijden) toont het totale
vermogens- en energieverbruik van
de aandrijfenergie en regeneratieve
energie van de aandrijfmotor.

2. 'Climate' (klimaat) toont het vermo‐
gens- en energieverbruik door de
verwarming of airconditioning.

3. 'Electronics' (elektronica) toont het
vermogens- en energieverbruik
door de voertuigsystemen, waar‐
onder het instrumentenpaneel, in‐
fotainmentsysteem (luidspreker en
navigatie), de koplampen, voertuig‐
module, enz.

4. 'Battery care' (batterij-onderhoud)
toont het tijdelijke vermogens- en
energieverbruik voor:

• De werking van de wintermodus om
de batterijtemperatuur tijdens de
winter te verhogen, waardoor de rij‐
prestaties worden verbeterd.

• Het afkoelen van de batterij tijdens
de zomer om een te hoge tempera‐
tuur van de batterij te voorkomen.

Laadbeheer

Selecteer [EV  Charge management
(laadbeheer)] op het scherm
U kunt de datum en het tijdstip voor
het laden van de batterij, de tempera‐
tuur van het verwarmings- en ventila‐
tiesysteem, locatiegebonden laadopties
en diverse andere functies instellen.

Geplande laadprocedure en
klimaatregeling

U kunt het tijdstip en de dag van de
week kiezen waarop u de batterij wilt
laden en geplande klimaatregeling ge‐
bruikt om de temperatuur van de air‐
conditioning/verwarming in te stellen.
U kunt ook het tijdstip waarop wordt
begonnen met laden selecteren met
behulp van de instelling van daluren.
❈ De lader en de laadstekker moeten

zijn aangesloten op het tijdstip van
de geplande laadprocedure.
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Vertrektijd instellen

U kunt de vertrektijd instellen door het
selecteren van EV  Charge manage‐
ment (laadbeheer)  Reserved Char‐
ging and Climate Control (geplande
laadprocedure en klimaatregeling) 
Next Departure Time (volgende ver‐
trektijd)  op het scherm.

1. Departure time (vertrektijd): Stel
het tijdstip in waarop u de auto wilt
starten na het laden van de batte‐
rij.

2. Select the day (kies de dag): Stel de
dag van de week in om de geplande
laadprocedure en doeltemperatuur
voor de vertrektijd in te stellen.

Instellingen Daluren

Selecteer EV  Charge management
(laadbeheer)  Reserved charging and
Climate Control (geplande laadprocedu‐
re en klimaatregeling)  Reserved
Charging (geplande laadprocedure) 
op het scherm.
U kunt de daluren instellen om de auto
te laden.

1. Er wordt met laden begonnen aan
het begin van de daluren

2. Er wordt met laden gestopt aan
het eind van de daluren

3. Laadmodus

• Off-peak tariffs prioritized (Prioriteit
voor daltarieven): Als deze optie is
geselecteerd, begint het laden tijdens
daluren (het laden kan doorgaan na
het verstrijken van de daluren om tot
100% te laden)

• Off-peak tariffs only (Alleen daltarie‐
ven): Als deze optie is geselecteerd,
wordt er alleen geladen tijdens dalu‐
ren (er wordt mogelijk niet tot 100%
geladen)
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Instellingen verwarmings- en
ventilatiesysteem

Selecteer EV  Charge management
(laadbeheer)  Reserved charging and
Climate Control (geplande laadprocedu‐
re en klimaatregeling)  Climate Con‐
trol (klimaatregeling)  op het scherm.
U kunt de temperatuur van het verwar‐
mings- en ventilatiesysteem instellen.

1. De temperatuur van het verwar‐
mings- en ventilatiesysteem instel‐
len: stel de temperatuur van de
verwarming/airconditioning in.

Laadlocatie

Als locatiegebonden laden is geselec‐
teerd, worden de geplande laadproce‐
dure en doeltemperatuur geactiveerd
op de locatie die de bestuurder heeft
ingesteld. Ook de te gebruiken laad‐
stroom op de aangewezen locatie kan
worden geselecteerd.

Laadniveau van de batterij instellen

• Het doellaadniveau van de batterij
kan worden geselecteerd wanneer er
met een AC-lader of DC-lader wordt
geladen.

• Het laadniveau kan worden gewijzigd
in stappen van 10%.

• Als het doellaadniveau van de batterij
lager is dan het laadniveau van de
hoogspanningsbatterij, wordt de bat‐
terij niet geladen.

Handleiding elektrische auto   
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Laadstroom

• U kunt de laadstroom aanpassen voor
een AC-lader. Kies een geschikte
laadstroom voor de gebruikte lader.

• Als het laadproces niet begint of hal‐
verwege abrupt wordt afgebroken,
moet u een andere geschikte stroom
kiezen en opnieuw proberen om de
auto te laden.

• De laadtijd varieert afhankelijk van de
gekozen laadstroom.

• De locatiegebonden laadfunctie stelt
u in staat om de instellingen voor de
laadstroom op specifieke locaties af
te stemmen.

ECO-rijmodus

Selecteer [EV  ECO Driving (ECO-rij‐
modus)] op het scherm.
U kunt informatie opvragen over het
ECO level en de ECO-rijgeschiedenis.

Bijdrage aan het milieu

Er wordt informatie over de CO2-re‐
ductie ten opzichte van auto's met een
benzinemotor weergegeven.
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ECO-rijgeschiedenis

U kunt de datum van de rit, de gereden
afstand en de score voor het gemiddel‐
de energieverbruik voor de laatste 30
ritten opvragen. De datum met het
hoogste ECO-niveau wordt gemarkeerd
met een ster.

EV-instellingen

Selecteer ‘EV  EV Setting (EV-instel‐
lingen)’ op het scherm.
U kunt de functies Winter Mode (win‐
termodus), Warning (waarschuwing) en
EV route (EV-route) instellen.

Wintermodus

• De Wintermodus is efficiënt in de
winterperiode wanneer de tempera‐
tuur van de hoogspanningsbatterij
laag is. Deze modus wordt aanbevo‐
len om de rijprestaties en het DC-la‐
den in de winter te verbeteren door
de batterijtemperatuur tot een ge‐
schikt niveau te verhogen. Dit kan
echter de actieradius aanzienlijk ver‐
minderen, aangezien de hoogspan‐
ningsbatterij veel meer elektriciteit
verbruikt.

• Ook wordt deze modus gebruikt om
de rijprestaties te verbeteren wan‐
neer de batterijtemperatuur laag is
tijdens het rijden of wanneer de ge‐
plande airconditioning/verwarming
actief is.
Wanneer het batterijniveau laag is
wordt de modus echter niet gebruikt,
om te verzekeren dat er zo ver mo‐
gelijk kan worden gereden.

❈ Deze modus is beschikbaar voor
auto's die zijn voorzien van een
batterijverwarming.

Handleiding elektrische auto   

1-12



Waarschuwing

Bereikwaarschuwing:
Als de ingevoerde bestemming in het
navigatiesysteem met de resterende
batterijcapaciteit niet bereikbaar is,
wordt er een waarschuwingsmelding
weergegeven.
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LAADPROCEDURES ELEKTRISCHE AUTO

Informatie over laden
De mogelijke laadprocedures zijn AC-la‐
den, DC-laden en de druppellaadproce‐
dure.
• AC-laden:

We adviseren om AC-laden te gebrui‐
ken voor het periodiek laden van de
auto. U kunt gebruikmaken van een
AC-lader op een openbaar laadpunt
en de laadkabel (indien van toepas‐
sing) in de bagageruimte van uw au‐
to. (Zie “AC-laden” op bladzijde
1-24.)

• DC-laden:
Bij openbare laadpunten kunt u de
snellaadprocedure gebruiken. Raad‐
pleeg de desbetreffende handleiding
die bij elk type DC-lader aanwezig is.
De prestaties en de levensduur van
de batterij kunnen achteruitgaan als
er continu gebruik wordt gemaakt
van een DC-lader.
Het gebruik van DC-laden moet tot
een minimum worden beperkt voor
een zo lang mogelijke levensduur van
de hoogspanningsbatterij.

• Druppellaadprocedure:
Wanneer u niet naar een openbaar
laadpunt kunt rijden omdat de batte‐
rij bijna leeg is, kunt u de auto opla‐
den met behulp van de portable laad‐
kabel. (ICCB: In Cable Control Box)
De druppellaadprocedure wordt al‐
leen aanbevolen in geval van nood,
aangezien het gebruik van het huise‐
lektriciteitsnet kan zorgen voor pro‐
blemen in de zin van een hoge elektri‐
citeitsrekening en elektrische belas‐
ting.

Handleiding elektrische auto   
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Informatie over laadtijd

Laadprocedure Stadstype Cruisetype

AC-laden

Neemt ongeveer 4 uur en 30
minuten in beslag bij kamer‐
temperatuur. (Opladen moge‐
lijk tot 100%)

Neemt ongeveer 7 uur in be‐
slag bij kamertemperatuur.
(Opladen mogelijk tot 100%)

DC-laden

100 kW-lader

Neemt ongeveer 54 minuten
in beslag bij kamertempera‐
tuur tot 80% van ladingstoe‐
stand. (Opladen mogelijk tot
100%)

Neemt ongeveer 54 minuten
in beslag bij kamertempera‐
tuur tot 80% van ladingstoe‐
stand. (Opladen mogelijk tot
100%)

50 kW-lader

Neemt ongeveer 57 minuten
in beslag bij kamertempera‐
tuur tot 80% van ladingstoe‐
stand. (Opladen mogelijk tot
100%)

Neemt ongeveer 75 minuten
in beslag bij kamertempera‐
tuur tot 80% van ladingstoe‐
stand. (Opladen mogelijk tot
100%)

Druppellaadprocedure (230V)
Neemt ongeveer 18 uur in be‐
slag bij kamertemperatuur.
(Opladen mogelijk tot 100%)

Neemt ongeveer 29 uur in be‐
slag bij kamertemperatuur.
(Opladen mogelijk tot 100%)

❈ Afhankelijk van de conditie en de ouderdom van de hoogspanningsbatterij, de specificaties van de lader en de omgevings‐
temperatuur kan de laadtijd van de hoogspanningsbatterij variëren.
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Categorie Laadaansluiting
(auto) Laadstekker Lader Opladen Laadtijd

AC-laden

Gebruik de AC-la‐
der die bij u thuis of
op een openbaar
laadpunt is geïn‐
stalleerd

Stadstype: circa 6
uur en 10 minuten
Cruisetype: circa 9
uur en 35 minuten
❈ Opladen moge‐

lijk tot 100%

DC-laden
Gebruik de DC-la‐
der op een open‐
baar laadpunt

Stadstype: circa 54
minuten (100k W)/
circa 57 minuten
(50 kW)
Cruisetype: circa 54
minuten (100 kW)/
circa 75 minuten
(50 kW)
❈ Tot 80% van la‐

dingstoestand,
opladen moge‐
lijk tot 100%

Druppellaadproce‐
dure (230V)

Gebruik huishoude‐
lijke elektriciteit

Stadstype: circa 18
uur
Cruisetype: circa 29
uur
❈ Opladen moge‐

lijk tot 100%

❈ Het daadwerkelijke uiterlijk van de lader en de laadmethode kunnen verschillen afhankelijk van de laderfabrikant.
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❈ Afhankelijk van de conditie en de ouderdom van de hoogspanningsbatterij, de specificaties van de lader en de omgevings‐
temperatuur kan de laadtijd van de hoogspanningsbatterij variëren.
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LAADINDICATIELAMPJE ELEKTRISCHE AUTO

Informatie over laadstatus

Bij het laden van de hoogspanningsbat‐
terij kan het laadniveau van buiten de
auto worden gecontroleerd.

Werking laadindica‐
tielampje Meer informa‐

tie
(1) (2) (3)

(OFF)
(uit)

(OFF)
(uit)

(OFF)
(uit)

Niet laden

Werking laadindica‐
tielampje Meer informa‐

tie
(1) (2) (3)

Knip‐
pert

(OFF)
(uit)

(OFF)
(uit)

Laden

0~33 %

 (ON)
(aan)

Knip‐
pert

(OFF)
(uit)

34~66
%

 (ON)
(aan)

 (ON)
(aan)

Knip‐
pert

67~99
%

 (ON)
(aan)

 (ON)
(aan)

 (ON)
(aan)

Laden voltooid
(100%) (gaat

UIT na 5 secon‐
den)

Knip‐
pert

Knip‐
pert

Knip‐
pert

Storing bij laden

(OFF)
(uit)

(OFF)
(uit)

Knip‐
pert

Laden van 12
V-accu of kli‐
maatregeling

ingeschakeld op
gepland tijdstip

Werking laadindica‐
tielampje Meer informa‐

tie
(1) (2) (3)

(OFF)
(uit)

Knip‐
pert

(OFF)
(uit)

Een geplande
laadprocedure
is actief (scha‐
kelt UIT na 3

minuten) of er
zijn onderbre‐

kingen die laden
tijdelijk onmo‐
gelijk maken
(bijv. stroom‐

storing)
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LAADSTEKKERVERGRENDELING

Laadstekker in de AUTO/LOCK-
modus

De vergrendelingsfunctie van de laad‐
stekker voorkomt dat een andere per‐
soon de laadstekker van de laadaanslui‐
ting kan loskoppelen.
Druk op de toets  om te schakelen
tussen de modi AUTO en LOCK.
❈ Tijdens DC-laden is de laadaanslui‐

ting altijd vergrendeld, onafhanke‐
lijk van de AUTO/LOCK-modus. Na‐
dat het laden voltooid is, wordt de
vergrendelde laadaansluiting ont‐
grendeld.

Stekkervergrendeling

 LOCK-mo‐
dus

AUTO-mo‐
dus

Vóór het
opladen

(geplande
laadproce‐

dure)

O X

Tijdens het
opladen O O

Na het op‐
laden O X

Controlelampje AUTO/LOCK-modus

LAMP UIT LAMP AAN

LOCK-modus AUTO-modus

WDEEV-509 WDEEV-508

• LOCK-modus (controlelampje uit): De
stekker wordt vergrendeld wanneer
de laadstekker in de laadaansluiting
wordt gestoken. De stekker blijft ver‐
grendeld tot alle portieren door de

bestuurder ontgrendeld zijn. Deze
modus is handig om kabeldiefstal te
voorkomen.
- Als de laadstekker ontgrendeld

wordt terwijl alle portieren ont‐
grendeld zijn, maar de laadkabel
wordt niet binnen 15 seconden
ontkoppeld, dan wordt de stekker
automatisch weer vergrendeld. Als
de laadstekker ontgrendeld wordt
terwijl alle portieren ontgrendeld
zijn, maar alle portieren meteen
weer vergrendeld worden, wordt
de stekker automatisch weer ver‐
grendeld.

• AUTO-modus (controlelampje aan):
De stekker wordt vergrendeld als het
opladen begint. De stekker wordt
ontgrendeld wanneer het opladen
voltooid is. Deze stand is handig als je
oplaadt bij een openbaar laadpunt.

  

1-19

1

H
andleiding elektrische auto



GEPLANDE LAADPROCEDURE

• U kunt een laadschema voor uw auto
instellen met behulp van het multi‐
mediascherm of de UVO-applicatie op
uw smartphone.
Raadpleeg de ‘BEKNOPTE HANDLEI‐
DING VAN HET MULTIMEDIASYSTEEM'
en de handleiding van UVO over ge‐
plande laadprocedures.

• Een geplande laadprocedure kan al‐
leen worden uitgevoerd met een AC-
lader of de portable laadkabel (ICCB:
In-Cable Control Box).

• Als er een laadprocedure is gepland
en de AC-lader of portable laadkabel
(ICCB: In-Cable Control Box) is aange‐
sloten, gaat het middelste indicatie‐
lampje knipperen (3 minuten) om aan

te geven dat er een laadprocedure is
gepland.

• Als er een laadprocedure is gepland
begint het laden niet direct als de AC-
lader of de portable laadkabel (ICCB:
In-Cable Control Box) wordt aange‐
sloten.
Als wel direct met laden begonnen
moet worden, gebruik dan het multi‐
mediascherm of de UVO-applicatie op
uw smartphone om de geplande laad‐
procedure te deactiveren of druk op
de toets geplande laadprocedure
deactiveren.

• Wanneer een geplande laadprocedure
is ingesteld, wordt de laadtijd auto‐
matisch berekend. Dit kan in sommi‐
ge gevallen betekenen dat direct na
het aansluiten van de lader met laden
wordt begonnen.

• Als u op de toets geplande laadproce‐
dure deactiveren [ ] drukt om direct
met het laden van de batterij te be‐
ginnen, moet het laden binnen 3 mi‐
nuten na het aansluiten van de laad‐
kabel beginnen.
Als u op de toets geplande laadproce‐
dure deactiveren [ ] drukt om direct
met het laden te beginnen, zijn de in‐
stellingen voor de geplande laadpro‐
cedure niet volledig gedeactiveerd.
Als u de instellingen voor de geplande
laadprocedure compleet wilt deacti‐
veren, gebruikt u het multimedia‐
scherm of de UVO-applicatie op uw
smartphone.

❈ Zie “AC-laden” op bladzijde 1-24,
“Druppellaadprocedure” op bladzijde
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1-36 voor details over het aan‐
sluiten van de AC-lader en de por‐
table laadkabel (ICCB: In-Cable Con‐
trol Box).
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VOORZORGSMAATREGELEN VOOR LADEN ELEKTRISCHE AUTO

Voorzorgsmaatregelen voor
laden

❈ Het daadwerkelijke uiterlijk van de
lader en de laadmethode kunnen
verschillen afhankelijk van de lader‐
fabrikant.

WAARSCHUWING

• De elektromagnetische golven die
de lader produceert kunnen ernsti‐
ge problemen veroorzaken in me‐
dische apparaten, zoals een geïm‐
planteerde pacemaker.
Vraag, als u medische apparaten,
zoals een geïmplanteerde pace‐
maker, gebruikt, aan uw arts en de
fabrikant van de lader of het laden
van uw elektrische auto effect
heeft op de werking van de appa‐
ratuur.

• Controleer voor het aansluiten van
de lader of er geen water of stof
aanwezig is in de laadkabelstekker
en laadplug. Het aansluiten van de
lader terwijl er water of stof in de
laadkabelstekker en laadplug aan‐
wezig is, kan brand of een elektri‐
sche schok veroorzaken.

• Raak bij het aansluiten van de ka‐
bel op de lader en de laadaanslui‐
ting op de auto de laadstekker, de
laadplug en de laadaansluiting niet
aan.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Volg onderstaande aanwijzingen
op om elektrische schokken bij het
laden te voorkomen:
- Gebruik een waterdichte lader.

- Zorg ervoor dat u de laadstek‐
ker en laadplug niet aanraakt
als uw hand nat is. Zorg ervoor
dat u bij het aansluiten van de
laadkabel niet in een plas water
of in de sneeuw staat.

- Laad de auto niet op als het
bliksemt.

- Laad de auto niet op als de
laadstekker en de laadplug nat
zijn.

WAARSCHUWING

• Onderbreek de laadprocedure di‐
rect als u abnormale symptomen
signaleert (bijv. stank, rook).

• Vervang de laadkabel als de isola‐
tie beschadigd is, om te voorko‐
men dat u blootgesteld wordt aan
een elektrische schok.

• Pak bij het aansluiten of verwijde‐
ren van de laadkabel de laadstek‐
ker en de laadplug vast bij de hen‐
del.
Gebruik alleen de laadkabel (indien
van toepassing) die door Kia is ge‐
certificeerd. Als u een afzonderlijke
verlengkabel zoals een haspel of
een niet-gecertificeerde kabel ge‐
bruikt, kan dit voor afwijkingen in
de elektrische aansluiting zorgen,
wat kan resulteren in brand of een
ontploffing.
Als u aan de kabel zelf trekt (in
plaats van aan de hendel) kan de
bedrading in de kabel losgetrokken
of beschadigd worden. Dat kan een
elektrische schok of brand veroor‐
zaken.

LET OP

• Houd de laadstekker en de laad‐
plug altijd schoon en droog. Berg
de laadkabel op in een droge en
dampvrije omgeving.

• Gebruik voor het laden van de
elektrische auto uitsluitend een
speciaal daarvoor ontwikkelde la‐
der. Gebruik van een ander type la‐
der kan defecten veroorzaken.

• Zet vóór het laden van de batterij
de auto uit.

• Als de auto tijdens het laden wordt
uitgezet, kan de koelventilator in
het elektromotorcompartiment
automatisch ingeschakeld worden.
Raak de koelventilator niet aan tij‐
dens het laden.

• Laat de laadstekker niet vallen.
Hierdoor kan hij beschadigd raken.

  

1-23

1

H
andleiding elektrische auto



LADEN VAN ELEKTRISCHE AUTO (AC-LADEN)

AC-laden

U kunt gebruikmaken van een AC-lader
op een openbaar laadpunt en de laad‐
kabel (indien van toepassing) in de ba‐
gageruimte van uw auto.
❈ De vorm van de lader en het ge‐

bruik van de lader kan per fabrikant
verschillen.

Aansluiten van AC-lader

1. Activeer bij ingetrapt rempedaal de
parkeerrem.

2. Zet alle schakelaars UIT, zet de se‐
lectieknop op P (parkeren) en zet
de auto UIT.
Als u probeert te laden terwijl de
selectieknop niet op P (parkeren)
staat, zal deze automatisch naar P
(parkeren) worden verplaatst.
U dient uit veiligheidsoverwegingen
de batterij echter alleen te laden
met de selectieknop op P.

3. Open de laadklep door op het pijltje
( ) op de laadklep te drukken. De

laadklep zal niet open gaan als het
autoportier is vergrendeld.

WAARSCHUWING

Indien u de laadklep niet kunt openen
omdat het vriest, moet u hier licht
op tikken of ijs in de nabijheid van de
laadklep verwijderen. Probeer niet
om de laadklep met kracht te ope‐
nen.

4. Open de klep van de AC-laadaan‐
sluiting en druk op de ontgrendeling
(1) van het klepje voor de aanslui‐
ting voor de AC-lader om het klepje
te openen.
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LET OP

Om de laadstekker aan te sluiten,
ontgrendelt u het portier zodat de
vergrendeling van de laadstekker
wordt ontgrendeld.
Als u dit niet doet, kan er schade
ontstaan aan de laadstekker en de
laadaansluiting op de auto.

5. Controleer of er stof of andere ver‐
ontreinigingen op de laadstekker en
de laadaansluiting aanwezig zijn.

6. Houd de handgreep van de laad‐
stekker vast en sluit de laadstekker
aan op de laadaansluiting voor de
AC-lader. Duw de stekker helemaal
naar binnen. Als de laadstekker en
de laadaansluiting niet goed con‐
tact maken, kan er brand ontstaan.

❈ Zie de handleiding van iedere AC-la‐
der voor meer informatie over la‐
den en loskoppelen.

❈ De vorm van de laadstekker kan
verschillen per fabrikant.

❈ Laadstekker in de AUTO/LOCK-mo‐
dus
Wanneer de laadstekker en de
laadaansluiting met elkaar zijn ver‐
bonden, kunt u de modus kiezen
door de toets in te drukken. Afhan‐
kelijk van de geselecteerde modus,

zal de laadstekker op een verschil‐
lend moment worden vergrendeld.
LOCK-modus: wanneer de laad‐
stekker goed is aangesloten, wordt
deze automatisch vergrendeld.
AUTO-modus: wanneer de laad‐
stekker goed is aangesloten en met
laden wordt begonnen, wordt de
laadstekker vergrendeld.
Voor meer informatie, zie “Laad‐
stekker in de AUTO/LOCK-modus”
op bladzijde 1-19.

7. Sluit de laadplug aan op de elektri‐
sche aansluiting van een AC-laad‐
punt om te beginnen met laden.

8. Controleer of het laadindicatie‐
lampje op het instrumentenpaneel
AAN gaat. Er wordt niet geladen
wanneer het laadindicatielampje
niet brandt.
Als de laadstekker en de laadplug
niet goed op elkaar aangesloten
zijn, dan moet de laadkabel nog‐
maals aangesloten worden om te
beginnen met laden.
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LET OP

• U kunt met laden beginnen als
de toets POWER (start) in stand
OFF staat en de selectieknop op
P (parkeren) staat. Nadat het la‐
den begonnen is, kunt u elektri‐
sche systemen zoals de radio
gebruiken door de toets POWER
(start) in stand ACC of ON te
zetten.

• U kunt de selectieknop tijdens
het laden naar geen enkele an‐
dere stand dan P (parkeren) be‐
wegen. Het laden stopt onmid‐
dellijk. Als u het laden opnieuw
wilt starten, zet u de selectiek‐
nop op P (parkeren) en drukt u
de toets POWER (start) in stand
OFF. Neem de laadkabel los en
sluit hem weer aan om nogmaals
te beginnen met laden.

9. Nadat het laden gestart is, wordt
de geschatte laadtijd gedurende
ongeveer 1 minuut weergegeven op
het instrumentenpaneel.
Als u tijdens het laden het bestuur‐
dersportier opent, wordt de ge‐
schatte laadtijd eveneens geduren‐
de ongeveer 1 minuut weergegeven
op het instrumentenpaneel.
Als een geplande laadprocedure /
airconditioning / regeling op af‐
stand van de airconditioning is in‐
gesteld, wordt de geschatte laad‐
tijd weergegeven als “--”.

LET OP

Afhankelijk van de conditie en de ou‐
derdom van de hoogspanningsbatte‐
rij, de specificaties van de lader en
de omgevingstemperatuur kan de
laadtijd van de hoogspanningsbatte‐
rij variëren.

LET OP

Om de laadstekker los te koppelen,
ontgrendelt u het portier zodat de
vergrendeling van de laadstekker
wordt ontgrendeld.
Als u dit niet doet, kan er schade
ontstaan aan de laadstekker en de
laadaansluiting op de auto.
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Controleren van laadstatus

Bij het laden van de hoogspanningsbat‐
terij kan het laadniveau van buiten de
auto worden gecontroleerd.

Werking laadindica‐
tielampje Meer informa‐

tie
(1) (2) (3)

(OFF)
(uit)

(OFF)
(uit)

(OFF)
(uit)

Niet laden

Werking laadindica‐
tielampje Meer informa‐

tie
(1) (2) (3)

Knip‐
pert (OFF)

(uit)
(OFF)
(uit)

Laden

0~33 %

 (ON)
(aan)

Knip‐
pert (OFF)

(uit)

34~66
%

 (ON)
(aan)

 (ON)
(aan)

Knip‐
pert

67~99
%

 (ON)
(aan)

 (ON)
(aan)

 (ON)
(aan)

Laden voltooid
(100%) (gaat

UIT na 5 secon‐
den)

Knip‐
pert

Knip‐
pert

Knip‐
pert Storing bij laden

(OFF)
(uit)

(OFF)
(uit)

Knip‐
pert

Laden van 12
V-accu of kli‐
maatregeling

ingeschakeld op
gepland tijdstip

Werking laadindica‐
tielampje Meer informa‐

tie
(1) (2) (3)

(OFF)
(uit)

Knip‐
pert (OFF)

(uit)

Een geplande
laadprocedure
is actief (scha‐
kelt UIT binnen
3 minuten) of

er is een tijdelij‐
ke onderbre‐

king (bijv.
stroomstoring)

Loskoppelen van AC-lader

1. Koppel, nadat de laadprocedure vol‐
tooid is, de laadplug los van de elek‐
trische aansluiting.
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2. Houd de hendel van de laadstekker
vast en trek eraan terwijl de ont‐
grendelknop (1) ingedrukt wordt.
Om kabeldiefstal te voorkomen kan
de laadstekker niet uit de aanslui‐
ting gehaald worden zolang de por‐
tieren vergrendeld zijn. Ontgrendel
alle portieren om de laadstekker uit
de aansluiting te kunnen halen. Als
het voertuig echter in de AUTO-
modus is, wordt de laadstekker au‐
tomatisch ontgrendeld wanneer
het opladen voltooid is.
Voor meer informatie, zie “Laad‐
stekker in de AUTO/LOCK-modus”
op bladzijde 1-19.

LET OP

Om de laadstekker los te koppelen,
ontgrendelt u het portier zodat de
vergrendeling van de laadstekker
wordt ontgrendeld.
Als u dit niet doet, kan er schade
ontstaan aan de laadstekker en de
laadaansluiting op de auto.
Ontgrendel de klepvergrendeling
voordat u de laadstekker loskoppelt.
Wanneer de klep is vergrendeld, zal
de ontgrendelknop van de laadstek‐
ker (1) niet werken.
Probeer de ontgrendelknop niet met
kracht los te trekken zonder de ont‐
grendelknop in te drukken bij het los‐
nemen van de laadstekker. Hierdoor
kan schade ontstaan aan de laad‐
stekker en de laadaansluiting op de
auto.
Als de vergrendeling van de laad‐
stekker zelfs niet loskomt nadat de
klepvergrendeling is ontgrendeld,
moet u de noodontgrendelingshendel
in de motorruimte gebruiken en op
de ontgrendelknop van de laadstek‐
ker (1) drukken om de laadstekker
los te koppelen. In dat geval kan er
een probleem zijn met de vergrende‐
lingsfunctie van de laadstekker. Kia
(Vervolg)

(Vervolg)

raadt aan uw auto te laten nakijken
door een officiële Kia-dealer/service‐
partner.

3. Zorg ervoor dat het klepje van de
aansluiting voor de AC-lader goed
dicht zit.

4. Zorg ervoor dat de klep van de
laadaansluiting goed gesloten
wordt.

5. Sluit de beschermhoezen van de
laadstekker en de laadplug om te
voorkomen dat verontreinigingen in
de aansluitingen kunnen komen.
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6. Berg de laadkabel veilig op in het
opbergvak.

De laadstekker loskoppelen in
noodgevallen

Als de laadstekker niet losgekoppeld
kan worden door een ontladen accu of
een storing in de bedrading, open dan
de motorkap en trek lichtjes aan de
noodontgrendelingskabel. Dan komt de
laadstekker los.
Mogelijk werkt de vergrendeling van de
laadkabel niet goed als er vreemde ma‐
terialen zoals stof in de kabel komen of
als er een laag ijs om de kabel heen zit.

In dat geval is het mogelijk dat de laad‐
kabel niet is ontkoppeld of vergrendeld,
of dat de auto niet wordt opgeladen.
Als dit gebeurt, opent u de motorkap en
trekt u voorzichtig 2 tot 3 keer aan de
noodkabel en probeert u de laadkabel
los te maken of begint u met opladen.

De AC-laadkabel opbergen en
bewaren (indien van toepassing)

Berg de laadkabel veilig op in het op‐
bergvak.

LET OP

• Haal de laadkabel niet uit elkaar en
wijzig deze niet. Als u dit doet, kan
dat resulteren in brand, een elek‐
trische schok en letsel.

• Houd de laadstekker en de laad‐
plug altijd schoon en droog. Berg
de laadkabel op in een droge en
dampvrije omgeving.

• Als er vuil of stof in de laadstekker
en laadplug zit, blaas dit dan weg
met de lucht die uit de airconditio‐
ning komt.

• Wanneer de laadstekker of laad‐
plug beschadigd, gecorrodeerd of
verroest is of als deze los aanvoelt
wanneer de laadstekker en laad‐
plug op elkaar zijn aangesloten,
laad de auto dan niet op. Kia raadt
aan om contact op te nemen met
een officiële Kia-dealer/service‐
partner.

• Let op de volgende zaken bij het
gebruik van de laadkabel.
- Trek niet met overmatige

kracht aan de kabel.

- Verdraai of buig hem niet.
(Vervolg)
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(Vervolg)

- Sleep hem niet over de grond.

- Plaats geen voorwerpen op de
kabel.

- Plaats geen voorwerpen die veel
warmte genereren in de buurt
van de lader.

- Laat hem niet vallen en stel
hem niet bloot aan schokken of
stoten.

- Berg hem niet op met vloeistof‐
fen.

Gebruik voor het reinigen van de laad‐
kabel uitsluitend een zachte doek, zoals
gaas, en veeg het oppervlak voorzichtig
af met water dat 3% van een neutraal
reinigingsmiddel bevat. Verwijder dan
het water met een schone doek.
Laat hem na het afvegen van het water
op een goed geventileerde plek in de
schaduw drogen.
Wees voorzichtig dat u de laadstekker
en laadplug niet aan water blootstelt.

LET OP

Gebruik voor het reinigen van de
laadkabel geen organisch oplosmid‐
del, zoals thinner, benzeen, alcohol
of wasbenzine. Dit kan de kleur ver‐
anderen en de laadkabel beschadi‐
gen.
Wanneer u een algemeen autoreini‐
gingsmiddel gebruikt om de laadka‐
bel te reinigen, verzeker u er dan van
dat dit geen van de hierboven ge‐
noemde oplosmiddelen bevat.
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LADEN VAN ELEKTRISCHE AUTO (DC-LADEN)

DC-laden (indien van
toepassing)

Bij openbare laadpunten kunt u de snel‐
laadprocedure gebruiken. Gebruik de
meegeleverde laadkabel met DC-laders.
❈ Het daadwerkelijke uiterlijk van de

lader en de laadmethode kunnen
verschillen afhankelijk van de lader‐
fabrikant.

❈ Als u een DC-lader gebruikt terwijl
de auto al volledig geladen is, ver‐
schijnt er op sommige DC-laders
een foutmelding. Laad de auto niet
op als de batterij volledig geladen is.

LET OP

Indien u de laadklep niet kunt openen
omdat het vriest, moet u het op‐
nieuw proberen nadat u al het ijs in
de nabijheid van de laadklep hebt
verwijderd. Als u de laadklep met
kracht opent, kan deze beschadigd
raken.

Aansluiten van DC-lader

1. Activeer bij ingetrapt rempedaal de
parkeerrem.

2. Zet alle schakelaars UIT, zet de se‐
lectieknop op P (parkeren) en zet
de auto UIT.
Als u probeert te laden terwijl de
selectieknop niet op P (parkeren)
staat, zal deze automatisch naar P
(parkeren) worden verplaatst.
U dient uit veiligheidsoverwegingen
de batterij echter alleen te laden
met de selectieknop op P.

3. Open de laadklep door op het pijltje
( ) op de laadklep te drukken. De
laadklep zal niet open gaan als het
autoportier is vergrendeld.

LET OP

Indien u de laadklep niet kunt openen
omdat het vriest, moet u hier licht
op tikken of ijs in de nabijheid van de
laadklep verwijderen. Probeer niet
om de laadklep met kracht te ope‐
nen.
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4. Open de laadklep en open vervol‐
gens het klepje (1) van de laadaan‐
sluiting.

5. Controleer of er stof of andere ver‐
ontreinigingen in de laadstekker en
de laadaansluiting aanwezig zijn.

6. Houd de laadhandgreep vast en
sluit de laadstekker aan op de laad‐
aansluiting voor de DC-lader. Duw
de stekker helemaal naar binnen.
Als de laadstekker en de laadaan‐
sluiting niet goed contact maken,
kan er brand ontstaan.

❈ Raadpleeg de handleiding van de
desbetreffende DC-lader voor het
laden en het loskoppelen van de la‐
der.

❈ De vorm van de laadstekker kan
per fabrikant verschillen.

7. Controleer of het laadindicatie‐
lampje op het instrumentenpaneel
AAN gaat.
Er wordt niet begonnen met laden
wanneer het laadindicatielampje
niet brandt.
Als de laadstekker niet goed aange‐
sloten is, dan moet de laadkabel
nogmaals aangesloten worden om
te beginnen met laden.

LET OP

• Laad uw auto voor de veiligheid
alleen wanneer de selectieknop
op P (parkeren) is gezet.

(Vervolg)

(Vervolg)

• U kunt met laden beginnen als
de toets POWER (start) in stand
OFF staat en de selectieknop op
P (parkeren) staat.
Nadat het laden begonnen is,
kunt u elektrische systemen
zoals de radio gebruiken door de
startknop in stand ACC of ON te
zetten.

• U kunt de selectieknop tijdens
het laden naar geen enkele an‐
dere stand dan P (parkeren) be‐
wegen.

LET OP

Om de temperatuur van de hoog‐
spanningsbatterij tijdens het laden
te regelen, wordt de airconditioning
gebruikt om de batterij af te koelen.
Hierdoor kan geluid hoorbaar zijn
door de werking van de compressor
en koelventilator van de airconditio‐
ning. Ook kan de airconditioning in de
zomer minder goed presteren ten
gevolge van de werking van het koel‐
systeem voor de hoogspanningsbat‐
terij.
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8. Nadat het laden gestart is, wordt
de geschatte laadtijd gedurende
ongeveer 1 minuut weergegeven op
het instrumentenpaneel.

LET OP

Afhankelijk van de conditie en de ou‐
derdom van de hoogspanningsbatte‐
rij, de specificaties van de lader en
de omgevingstemperatuur kan de
laadtijd van de hoogspanningsbatte‐
rij variëren.

Controleren van laadstatus

Bij het laden van de hoogspanningsbat‐
terij kan het laadniveau van buiten de
auto worden gecontroleerd.

Werking laadindica‐
tielampje Meer informa‐

tie
(1) (2) (3)

(OFF)
(uit)

(OFF)
(uit)

(OFF)
(uit)

Niet laden

Werking laadindica‐
tielampje Meer informa‐

tie
(1) (2) (3)

Knip‐
pert (OFF)

(uit)
(OFF)
(uit)

Laden

0~33 %

 (ON)
(aan)

Knip‐
pert (OFF)

(uit)

34~66
%

 (ON)
(aan)

 (ON)
(aan)

Knip‐
pert

67~99
%

 (ON)
(aan)

 (ON)
(aan)

 (ON)
(aan)

Laden voltooid
(100%) (gaat

UIT na 5 secon‐
den)

Knip‐
pert

Knip‐
pert

Knip‐
pert Storing bij laden

(OFF)
(uit)

(OFF)
(uit)

Knip‐
pert

Laden van 12
V-accu of kli‐
maatregeling

ingeschakeld op
gepland tijdstip
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Werking laadindica‐
tielampje Meer informa‐

tie
(1) (2) (3)

(OFF)
(uit)

Knip‐
pert (OFF)

(uit)

Een geplande
laadprocedure
is actief (scha‐
kelt UIT binnen
3 minuten) of

er is een tijdelij‐
ke onderbre‐

king (bijv.
stroomstoring)

Loskoppelen van DC-lader
1. Verwijder de laadstekker als de DC-

laadprocedure voltooid is of als u de
DC-lader niet langer wilt gebruiken.
Raadpleeg de handleiding van elke
DC-lader voor details over het los‐
koppelen van de laadstekker.

LET OP

Probeer de ontgrendelknop niet met
kracht los te trekken zonder de ont‐
grendelknop in te drukken bij het los‐
nemen van de laadstekker. Hierdoor
kan schade ontstaan aan de laad‐
stekker en de laadaansluiting op de
auto.

2. Zorg ervoor dat het klepje van de
aansluiting voor de DC-lader goed
dicht zit.

3. Zorg ervoor dat de klep van de
laadaansluiting goed gesloten
wordt.
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LADEN VAN ELEKTRISCHE AUTO (DRUPPELLAADPROCEDURE)

De druppellaadprocedure
gebruiken

1. Code en stekker (code ingesteld)

2. Regeleenheid

3. Laadkabel en laadstekker

Wanneer u niet naar een openbaar
laadpunt kunt rijden omdat de batterij
bijna leeg is, kunt u de auto opladen
met behulp van de portable laadkabel.
(ICCB: In Cable Control Box)

• Deze kabel is ontworpen om proble‐
men te voorkomen die worden ver‐
oorzaakt door een onverwachte bat‐
terijontlading. Als u algemene stop‐
contacten gebruikt, kan dit leiden tot
te hoge elektriciteitskosten omdat
het elektriciteitstarief voor elektri‐
sche voertuigen niet wordt toege‐
past. Gebruik deze methode dus niet
om uw auto volledig op te laden.

• Als deze kabel wordt aangesloten op
een huishoudelijke stroombron, kan
deze de capaciteit van de distributeur
overschrijden, wat kan resulteren in
veiligheidsproblemen zoals elektri‐
sche uitschakeling en brand.

De laadstroom van een draagbare
laadkabel instellen

1. Controleer de nominale stroom‐
sterkte van de aansluiting voordat
u de stekker in de wandcontact‐
doos steekt.

2. Steek de stekker in de wandcon‐
tactdoos.

3. Controleer de status van het regel‐
eenheiddisplay.

4. Pas de laadstroom aan door de
toets (1) achterop de regeleenheid
langer dan 1 seconde ingedrukt te
houden. (Zie de voorbeelden van
het laadkabeltype en de laad‐
stroominstelling.)
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5. Elke keer dat de toets (1) wordt in‐
gedrukt, wijzigt het regeleenheid‐
display achtereenvolgens in 12 A,
10 A and 8 A. (*¹, *² )

6. Nadat het instellen van de laad‐
stroom is voltooid, kunt u beginnen
met laden volgens de druppellaad‐
procedure.
*¹: Max. 10 A: 10 A, 8 A, 6 A
*²: Max. 8 A: 8 A, 7 A, 6 A

❈ Voorbeelden van ICCB-laadstroom‐
instelling

(De voorbeelden zijn uitsluitend bedoeld
ter referentie en de situaties kunnen
verschillen afhankelijk van de omrin‐
gende omgeving.)

Uitgangs‐
stroom

ICCB-laad‐
niveau

Regeleen‐
heiddisplay

14-16 A 12 A

13-12 A 10 A

11-10 A 8 A

9-8 A 7 A of 6 A

Druppellaadprocedure
Aansluiten van portable laadkabel
(ICCB: In-Cable Control Box)

1. Steek de stekker in een wandcon‐
tactdoos.

LET OP

Gebruik de wandcontactdoos niet als
deze verouderd, beschadigd of ge‐
barsten is.

2. Controleer of het voedingslampje
(groen) op de regeleenheid gaat
branden.

3. Activeer bij ingetrapt rempedaal de
parkeerrem.

4. Zet alle schakelaars uit en zet de
selectieknop op P (parkeren). Als u
probeert te laden terwijl de selec‐
tieknop niet op P (parkeren) staat,
zal deze automatisch naar P (par‐
keren) worden verplaatst.
U dient uit veiligheidsoverwegingen
de batterij echter alleen te laden
met de selectieknop op P.

❈ Zorg ervoor dat de stekker niet los‐
jes in de stroomaansluiting is ge‐
stoken. (Als deze los zit, kan er
warmte worden gegenereerd.)
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5. Open de laadklep door op het pijltje
( ) op de laadklep te drukken. De
laadklep zal niet open gaan als het
autoportier is vergrendeld.

LET OP

Indien u de laadklep niet kunt openen
omdat het vriest, moet u hier licht
op tikken of ijs in de nabijheid van de
laadklep verwijderen. Probeer niet
om de laadklep met kracht te ope‐
nen.

LET OP

Om de laadstekker aan te sluiten,
ontgrendelt u het portier zodat de
vergrendeling van de laadstekker
wordt ontgrendeld.
Als u dit niet doet, kan er schade
ontstaan aan de laadstekker en de
laadaansluiting op de auto.

6. Open de laadklep en open vervol‐
gens het klepje van de aansluiting
(1).

7. Open de beschermklep van de laad‐
stekker en controleer of er stof in
de laadstekker en de laadaanslui‐
ting zit.

8. Houd de handgreep van de laad‐
stekker vast en sluit de laadstekker
aan op de laadaansluiting voor de
AC-lader. Druk de stekker aan tot‐
dat u een klikkend geluid hoort. Als
de laadstekker en de laadaanslui‐
ting niet goed contact maken, kan
er brand ontstaan.

❈ Laadstekker in de AUTO/LOCK-mo‐
dus
Wanneer de laadstekker en de
laadaansluiting met elkaar zijn ver‐
bonden, kunt u de modus kiezen
door de toets in te drukken. Afhan‐
kelijk van de geselecteerde modus,
zal de laadstekker op een verschil‐
lend moment worden vergrendeld.
LOCK-modus: wanneer de laad‐
stekker goed is aangesloten, wordt
deze automatisch vergrendeld.
AUTO-modus: wanneer de laad‐
stekker goed is aangesloten en met
laden wordt begonnen, wordt de
laadstekker vergrendeld.
Raadpleeg voor meer informatie
het onderdeel Laadstekker in de
AUTO/LOCK-modus.
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9. Het opladen begint automatisch en
het laadindicatielampje begint te
knipperen.

10. Controleer of het laadindicatie‐
lampje op het instrumentenpaneel

AAN gaat. Er wordt niet geladen
wanneer het laadindicatielampje
niet brandt.
Als de laadstekker niet goed aange‐
sloten is, dan moet de laadkabel
nogmaals aangesloten worden om
te beginnen met laden.

LET OP

• U kunt met laden beginnen als
de toets POWER (start) in stand
OFF staat en de selectieknop op
P (parkeren) staat.
Nadat het laden begonnen is,
kunt u elektrische systemen
zoals de radio gebruiken door de
startknop in stand ACC of ON te
zetten.

• U kunt de selectieknop tijdens
het laden naar geen enkele an‐
dere stand dan P (parkeren) be‐
wegen. Als u het laden opnieuw
wilt starten, zet u de selectiek‐
nop op P (parkeren) en drukt u
de toets POWER (start) in stand
OFF. Neem de laadkabel los en
sluit hem weer aan om nogmaals
te beginnen met laden.

11. Nadat het laden gestart is, wordt
de geschatte laadtijd gedurende
ongeveer 1 minuut weergegeven op
het instrumentenpaneel.
Als u tijdens het laden het bestuur‐
dersportier opent, wordt de ge‐
schatte laadtijd eveneens geduren‐
de ongeveer 1 minuut weergegeven
op het instrumentenpaneel.
Als er een laadprocedure is gepland,
wordt de geschatte laadtijd weer‐
gegeven als “--”.
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LET OP

Afhankelijk van de conditie en de ou‐
derdom van de hoogspanningsbatte‐
rij, de specificaties van de lader en
de omgevingstemperatuur kan de
laadtijd van de hoogspanningsbatte‐
rij variëren.

LET OP

Om de laadstekker los te koppelen,
ontgrendelt u het portier zodat de
vergrendeling van de laadstekker
wordt ontgrendeld.
Als u dit niet doet, kan er schade
ontstaan aan de laadstekker en de
laadaansluiting op de auto.

Controleren van laadstatus

Bij het laden van de hoogspanningsbat‐
terij kan het laadniveau van buiten de
auto worden gecontroleerd.

Werking laadindica‐
tielampje Meer informa‐

tie
(1) (2) (3)

(OFF)
(uit)

(OFF)
(uit)

(OFF)
(uit)

Niet laden

Werking laadindica‐
tielampje Meer informa‐

tie
(1) (2) (3)

Knip‐
pert (OFF)

(uit)
(OFF)
(uit)

Laden

0~33 %

 (ON)
(aan)

Knip‐
pert (OFF)

(uit)

34~66
%

 (ON)
(aan)

 (ON)
(aan)

Knip‐
pert

67~99
%

 (ON)
(aan)

 (ON)
(aan)

 (ON)
(aan)

Laden voltooid
(100%) (gaat

UIT na 5 secon‐
den)

Knip‐
pert

Knip‐
pert

Knip‐
pert Storing bij laden

(OFF)
(uit)

(OFF)
(uit)

Knip‐
pert

Laden van 12
V-accu of kli‐
maatregeling

ingeschakeld op
gepland tijdstip
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Werking laadindica‐
tielampje Meer informa‐

tie
(1) (2) (3)

(OFF)
(uit)

Knip‐
pert (OFF)

(uit)

Een geplande
laadprocedure

is ingesteld
(schakelt UIT na
3 minuten) of

het laden is tij‐
delijk onderbro‐

ken (stroom‐
storing enz.)
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Laadstatuscontrolelampje voor draagbare lader

Regeleenheid Controlelampje Meer informatie

STEKKER

Aan: stroom aan
Knipperen: storing in temperatuursensor van de stek‐
ker

Aan: bescherming tegen te hoge temperatuur van de
stekker
Knipperen: waarschuwing te hoge temperatuur van de
stekker

VOEDING Aan: stroom aan

LADEN Knipperen: opladen in de spaarstand, alleen de laadin‐
dicator is verlicht

STORING Knipperen: opladen onderbroken

LAADNIVEAU

Laadstroom 12 A
De laadstroom
verandert (3 ni‐
veaus)*1,*2,*3

elke keer dat de
toets (1) gedu‐
rende 1 seconde
wordt ingedrukt
terwijl de lader is
aangesloten op
een stroomvoor‐
ziening maar niet
op de auto.

Laadstroom 10 A
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Regeleenheid Controlelampje Meer informatie

LAADNIVEAU

Laadstroom 8 A *1: Max. 12 A: 12
A, 10 A, 8 A
*2: Max. 10 A: 10
A, 8 A, 6 A
*3: Max. 8 A: 8 A,
7 A, 6 A

Laadstroom 7 A

Laadstroom 6 A

AUTO

Laadstekker aangesloten

Laden

Knipperen: opladen onmogelijk
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Laadstatuscontrolelampje voor draagbare lader

NR. Regeleenheid Status/diagnose/tegenmaat‐
regel NR. Regeleenheid Status/diagnose/tegenmaat‐

regel

1

• Aangesloten op stekker
(groene lampje brandt)

• Storing in temperatuursen‐
sor van de stekker (groene
lampje knippert)

• Bescherming tegen te hoge
temperatuur van de stekker
(rode lampje knippert)

• Waarschuwing te hoge tem‐
peratuur van de stekker
(rode lampje brandt)

(Kia raadt aan om contact op
te nemen een officiële Kia-
dealer/servicepartner.)

2
- Laadstekker op het voertuig

aangesloten (groene lampje
brandt)

  

1-43

1

H
andleiding elektrische auto



NR. Regeleenheid Status/diagnose/tegenmaat‐
regel NR. Regeleenheid Status/diagnose/tegenmaat‐

regel

3

- Tijdens het opladen
- Laadindicator (groene

lampje knippert)

- Controlelampje voertuig
(blauwe lampje brandt)

4

- Voordat u de laadstekker op
het voertuig aansluit (rode
lampje knippert)
- Abnormale interne tem‐

peratuur

- Storing in het apparaat

(Kia raadt aan om contact op
te nemen een officiële Kia-
dealer/servicepartner.)

5

- Op het voertuig aangesloten
(rode lampje knippert)
- Interne storing in diagno‐

seapparaat

- Stroomlek

- Abnormale interne tem‐
peratuur

(Kia raadt aan om contact op
te nemen een officiële Kia-
dealer/servicepartner.)

6

- Nadat u de laadstekker op
het voertuig hebt aangeslo‐
ten (rode lampje knippert)
- Communicatiestoring

(Kia raadt aan om contact op
te nemen een officiële Kia-
dealer/servicepartner.)
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NR. Regeleenheid Status/diagnose/tegenmaat‐
regel NR. Regeleenheid Status/diagnose/tegenmaat‐

regel

7

• Storing in temperatuursen‐
sor van de stekker (groene
lampje knippert)

• Bescherming tegen te hoge
temperatuur van de stekker
(rode lampje knippert)

• Waarschuwing te hoge tem‐
peratuur van de stekker
(rode lampje brandt)

(Kia raadt aan om contact op
te nemen een officiële Kia-
dealer/servicepartner.)

8

- Spaarstand
- 3 minuten nadat het opla‐

den is begonnen (groene
lampje knippert)
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Loskoppelen van portable laadkabel
(ICCB: In-Cable Control Box)

1. Houd de hendel van de laadstekker
vast en trek eraan terwijl de ont‐
grendelknop (1) ingedrukt wordt.
Controleer voordat u de laadstek‐
ker loskoppelt of het portier ont‐
grendeld is. Als het portier vergren‐
deld is, wordt de vergrendeling van
de laadstekker geactiveerd. Ook
wordt de laadstekker niet losge‐
koppeld.
In de AUTO-modus wordt de ver‐
grendeling echter automatisch ont‐
grendeld wanneer het laden is vol‐
tooid, en kunt u de laadaansluiting
loskoppelen.

Raadpleeg voor meer informatie
het onderdeel Laadstekker in de
AUTO/LOCK-modus.

LET OP

Om de laadstekker los te koppelen,
ontgrendelt u het portier zodat de
vergrendeling van de laadstekker
wordt ontgrendeld.
Als u dit niet doet, kan er schade
ontstaan aan de laadstekker en de
laadaansluiting op de auto.

LET OP

Probeer de ontgrendelknop niet met
kracht los te trekken zonder de ont‐
grendelknop in te drukken bij het los‐
nemen van de laadstekker. Hierdoor
kan schade ontstaan aan de laad‐
stekker en de laadaansluiting op de
auto.
(Vervolg)

(Vervolg)

• Als de vergrendeling van de laad‐
stekker zelfs niet loskomt nadat
de klepvergrendeling is ontgren‐
deld, moet u de noodontgrende‐
lingshendel in de motorruimte
gebruiken en op de ontgrendel‐
knop van de laadstekker (1)
drukken om de laadstekker los
te koppelen. In dat geval is er
mogelijk een defect in de ver‐
grendelingsfunctie van de laad‐
stekker. Kia raadt aan uw auto
te laten nakijken door een offici‐
ele Kia-dealer/servicepartner.
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2. Zorg ervoor dat het klepje van de
aansluiting voor de AC-lader goed
dicht zit.

3. Zorg ervoor dat de klep van de
laadaansluiting goed gesloten
wordt.

4. Neem de stekker uit de wandcon‐
tactdoos. Trek niet aan de kabel bij
het losnemen van de stekker.

5. Sluit de beschermklep voor de laad‐
stekker, zodat er geen verontreini‐
gingen in de aansluiting terecht
kunnen komen.

6. Plaats de laadkabel in het kabel‐
compartiment om hem te bescher‐
men.

Laadstekker loskoppelen in
noodgevallen

Als de laadstekker niet losgekoppeld
kan worden door een ontladen accu of
een storing in de bedrading, open dan
de motorkap en trek lichtjes aan de
noodontgrendelingskabel. Dan wordt de
vergrendeling van de laadaansluiting
ontgrendeld.
Mogelijk werkt de vergrendeling van de
laadkabel niet goed als er vreemde ma‐
terialen zoals stof in de kabel komen of
als er een laag ijs om de kabel heen zit.
In dat geval is het mogelijk dat de laad‐
kabel niet is ontkoppeld of vergrendeld,
of dat de auto niet wordt opgeladen.

Als dit gebeurt, opent u de motorkap en
trekt u voorzichtig 2 tot 3 keer aan de
noodkabel en probeert u de laadkabel
los te maken of begint u met opladen.

Voorzorgsmaatregelen voor
portable laadkabel (ICCB: In-Cable
Control Box)

WAARSCHUWING

• Gebruik alleen een portable laad‐
kabel die door Kia Motors gecerti‐
ficeerd is.

• Probeer een portable laadkabel
niet te repareren, te demonteren
of te modificeren.

• Gebruik geen verlengsnoer of
adapter.

• Stop onmiddellijk als er een storing
optreedt.

• Raak de stekker en de laadstekker
niet aan met natte handen.

• Raak de aansluitingen van de laad‐
stekker voor de AC-lader en de
laadaansluiting voor de AC-lader in
de auto niet aan.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Sluit de laadstekker niet aan op
een andere spanning dan is voor‐
geschreven.

WAARSCHUWING

• Gebruik de portable laadkabel niet
als deze versleten is, als de isolatie
beschadigd is of als er andere be‐
schadigingen aan de portable laad‐
kabel zijn.

• Gebruik de portable laadkabel niet
als de ICCB-behuizing en de laad‐
stekker voor de AC-lader bescha‐
digd of gebarsten zijn of als er
blootliggende draden te zien zijn.

• Laat de portable laadkabel niet ge‐
bruiken door kinderen en laat kin‐
deren de portable laadkabel niet
aanraken.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Laden met een versleten of be‐
schadigde wandcontactdoos kan
voor risico op een elektrische
schok zorgen. Als u twijfelt over de
staat van de wandcontactdoos,
laat deze dan controleren door een
gediplomeerd elektricien en laad
opnieuw op.

• Stop onmiddellijk met het gebruik
van de portable laadkabel als de
wandcontactdoos of onderdelen
oververhit zijn of als u een brand‐
geur ruikt.

LET OP

• Houd de regeleenheid droog.

• Houd de laadstekker voor de AC-
lader en de aansluitingen van de
stekker vrij van verontreinigingen.

• Stap niet op de kabel of het snoer.
Trek niet aan de kabel en het
snoer en buig of tordeer ze niet.

• Laad de auto niet op als het blik‐
semt.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Laat de regeleenheid niet vallen en
plaats geen zware objecten op de
regeleenheid.

• Plaats geen objecten die veel
warmte genereren in de buurt van
de lader tijdens het laden.
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TE ONDERNEMEN ACTIES BIJ PROBLEMEN MET HET LADEN VAN UW ELEKTRISCHE AUTO

Wanneer u de hoogspanningsbatterij
niet kunt laden na het aansluiten van
de lader, moet u de volgende zaken
controleren:

1. Controleer de laadinstellingen voor
de auto.
(bijv. wanneer een laadprocedure is
gepland, begint het laden niet di‐
rect als de AC-lader of draagbare
lader wordt aangesloten.)

2. Controleer de bedrijfsstatus van de
AC-lader, draagbare lader en DC-la‐
der.

❈ De daadwerkelijke methode voor
het aangeven van de laadstatus
kan verschillen afhankelijk van de
laderfabrikant.

3. Wanneer de auto niet kan worden
geladen en er een waarschuwings‐
melding op het instrumentenpaneel
wordt weergegeven, moet u de
desbetreffende melding controle‐
ren.

4. Als de auto met een andere nor‐
maal werkende lader wel goed kan
worden geladen, moet u contact
opnemen met de laderfabrikant.

5. Als de auto met een andere nor‐
maal werkende lader ook niet kan
worden geladen, bevelen wij u aan
om contact op te nemen met een
officiële Kia-dealer/servicepartner
voor een inspectie.
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RIJDEN MET EEN ELEKTRISCHE AUTO

Starten van de auto
1. Neem, terwijl u de Smart Key bij u

draagt, plaats in de bestuurders‐
stoel.

2. Doe voor het starten van de auto
de veiligheidsgordel om.

3. Activeer de parkeerrem.

4. Schakel alle elektrische systemen
UIT.

5. Controleer de positie van het gas‐
pedaal en het rempedaal en of u
hier met uw rechtervoet goed bij
kunt komen.

6. Trap het rempedaal in en houd het
ingetrapt.

7. Schakel naar stand P (parkeren)
terwijl u het rempedaal ingetrapt
houdt.

8. Trap het rempedaal in en houd het
ingetrapt terwijl u de toets POWER
(start) indrukt.

9. Als het controlelampje  brandt,
kunt u wegrijden met de auto. Als
het controlelampje  niet brandt,
kunt u niet wegrijden met de auto.
Start de auto nogmaals.

10. Houd het rempedaal ingetrapt en
schakel naar de gewenste stand.

11. Deactiveer de parkeerrem en laat
het rempedaal langzaam opkomen.
Controleer of de auto zachtjes naar
voren rijdt en trap dan het gaspe‐
daal in.

Uitzetten van de auto
1. Houd het rempedaal ingetrapt als

de auto stilstaat.

2. Schakel naar stand P (parkeren)
terwijl u het rempedaal ingetrapt
houdt.

3. Activeer bij ingetrapt rempedaal de
parkeerrem.

4. Houd het rempedaal ingetrapt, druk
op de toets POWER (start) en scha‐
kel de auto uit.

5. Controleer of het controlelampje
 op het instrumentenpaneel uit

gaat. Als het controlelampje 
brandt en de versnelling in een an‐
dere stand dan stand P (parkeren)
staat, kan de bestuurder per onge‐
luk het gaspedaal intrappen, waar‐
door de auto onverwacht in bewe‐
ging komt.
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Virtual Engine Sound-systeem
(VESS)

Het Virtual Engine Sound-systeem ge‐
nereert motorgeluid, zodat voetgan‐
gers de auto horen aankomen. De elek‐
trische auto (EV) maakt zelf geen ge‐
luid wanneer hij in werking is.
• U kunt het VESS aan- of uitzetten

met de VESS-toets. (indien van toe‐
passing)

• Als de auto in de modus ready  is
en de versnelling niet in stand P (par‐
keren) staat, is het VESS actief.

• Wanneer u de transmissie in R (ach‐
teruit) zet, klinkt een extra waar‐
schuwingsgeluid.

LET OP

De auto maakt geen geluid. Wees u
bewust van uw rijomgeving en rijd
veilig.
Controleer nadat u de auto gepar‐
keerd hebt of terwijl u wacht bij een
verkeerslicht of er kinderen of ob‐
stakels rond de auto aanwezig zijn.

Actieradius

U kunt de afstand controleren die de
auto met het huidige batterijniveau kan
afleggen.

• De actieradius is afhankelijk van vele
factoren, zoals het laadniveau van de
hoogspanningsbatterij, het weer, de
temperatuur, de duurzaamheid van
de batterij, geografische kenmerken
en rijstijl.

• Afhankelijk van het aantal jaren dat
de auto is gebruikt, kan de kwaliteit
van de hoogspanningsbatterij achter‐
uitgaan. Hierdoor kan de actieradius
kleiner worden.

• Gemiddeld kan een auto ongeveer
385 km (cruisetype)/246 km (stads‐
type) rijden. De actieradius kan ech‐
ter tussen 280-500 km liggen voor
een cruisetype en tussen 170-320
km voor een stadstype, afhankelijk
van het gebruik van de airconditio‐
ning/verwarming en verschillende an‐
dere omstandigheden. Als de verwar‐
ming wordt gebruikt bij koud weer of
bij rijden op hoge snelheid, verbruikt
de hoogspanningsbatterij veel meer
elektriciteit. Hierdoor kan de actiera‐
dius aanzienlijk kleiner worden.
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• De auto kan korte tijd nadat "---"
wordt weergegeven tot stilstand ko‐
men. Wanneer dit wordt weergege‐
ven, moet u naar een veilige plek rij‐
den om de auto tot stilstand te bren‐
gen. (De actieradius varieert afhanke‐
lijk van rijsnelheid, verwarming/
airconditioning, weer, rijstijl, enz.)

• De actieradius die wordt weergege‐
ven op het instrumentenpaneel nadat
het laden is voltooid, kan aanzienlijk
variëren, afhankelijk van vorige rijpa‐
tronen. Als vorige rijpatronen ook be‐
stonden uit rijden met hoge snelheid,
waardoor de hoogspanningsbatterij
meer elektriciteit gebruikte dan nor‐
maal, wordt de geschatte actieradius
beperkt. Als de hoogspanningsbatterij
weinig elektriciteit gebruikt in de
ECO-modus, neemt de geschatte ac‐
tieradius toe.

Tips voor het vergroten van de
actieradius
• Als u veelvuldig gebruik maakt van de

airconditioning/verwarming, wordt er
veel elektriciteit onttrokken aan de
hoogspanningsbatterij. Hierdoor kan
de actieradius kleiner worden. Daar‐
om wordt geadviseerd de tempera‐
tuur in het interieur in de AUTO-mo‐
dus in te stellen op 22°C . Uit verschil‐
lende tests is naar voren gekomen
dat deze instelling resulteert in een
optimaal energieverbruik bij een aan‐
gename temperatuur in het interieur.
Schakel de verwarming en aircondi‐
tioning UIT als u ze niet nodig hebt.

• Wanneer de verwarming of aircondi‐
tioning is ingeschakeld, is het ener‐
gieverbruik lager als de stand recircu‐
latie wordt gekozen in plaats van de
stand buitenlucht. Voor de stand bui‐
tenlucht is een grote hoeveelheid
energie vereist, omdat de buitenlucht
moet worden opgewarmd of afge‐
koeld.

• Wanneer u de verwarming of aircon‐
ditioning gebruikt, gebruik dan de
functie DRIVER ONLY (alleen bestuur‐
der) of geplande airconditioning/
verwarming.

• Rijd zoveel mogelijk met een constan‐
te snelheid, dat bespaart energie.

• Trap het gaspedaal geleidelijk in en
laat het geleidelijk opkomen bij het
accelereren en decelereren.

• Houd de bandenspanning altijd op de
voorgeschreven waarde.

• Gebruik tijdens het rijden geen onno‐
dige elektrische systemen.

• Vervoer geen overbodige spullen in de
auto.

• Monteer geen onderdelen die de
luchtweerstand vergroten.
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Power/Charge-meter

De Power/Charge-meter toont het
energieverbruik van de auto en de
laad-/ontlaadstatus van het regenera‐
tieve remsysteem.
• POWER (vermogen):

Dit toont het energieverbruik van de
auto tijdens heuvelop rijden of accele‐
reren. Hoe meer energie er wordt ge‐
bruikt, hoe hoger het niveau van de
meter.

• CHARGE (lading):
Dit toont de laadstatus van de batte‐
rij als deze wordt opgeladen door het
regeneratieve remsysteem (decelere‐
ren of heuvelaf rijden). Hoe meer
energie er wordt geladen, hoe lager
het niveau van de meter.

Ladingstoestandmeter (SOC)
voor hoogspanningsbatterij

• De ladingstoestandmeter toont de
laadstatus van de hoogspanningsbat‐
terij. De stand “0 (laag)” op de indica‐
tor geeft aan dat de hoogspannings‐
batterij onvoldoende energie heeft.
De stand “1 (hoog)” geeft aan dat de
batterij volledig geladen is.

• Controleer voordat u op de snelweg
gaat rijden of de batterij voldoende
geladen is.

1. Als er 2 balkjes (naast de “0 (laag)”)
zichtbaar zijn op de ladingstoes‐
tandmeter, gaat het waarschu‐
wingslampje branden om u te
waarschuwen voor het niveau van
de batterij.

2. Als het waarschuwingslampje gaat
branden, kan er nog 20 - 30 km
met de auto worden gereden (af‐
hankelijk van de rijsnelheid, de ver‐
warming/airconditioning, de weers‐
omstandigheden, de rijstijl en ande‐
re factoren). Laden is noodzakelijk.
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LET OP

Als er nog maar 1 - 2 balkjes zicht‐
baar zijn op de ladingstoestandme‐
ter, wordt de rijsnelheid beperkt en
wordt de auto uiteindelijk uitgescha‐
keld. Laad de batterij direct.

Waarschuwingsmelding op LCD-
display (met betrekking tot
elektrisch voertuig)
Accu laag

Als de hoogspanningsbatterij ongeveer
8% of minder geladen is, wordt deze
waarschuwingsmelding weergegeven.

Het waarschuwingslampje op het in‐
strumentenpaneel ( ) gaat tegelijker‐
tijd branden. Laad de batterij direct.

Direct opladen. Vermogen beperkt

Als de hoogspanningsbatterij ongeveer
3% of minder geladen is, wordt deze
waarschuwingsmelding weergegeven.
Het waarschuwingslampje op het in‐
strumentenpaneel ( ) en het waar‐
schuwingslampje laag vermogen ( )
gaan tegelijkertijd branden.
Het vermogen van de auto wordt gere‐
duceerd om het energieverbruik van de
hoogspanningsbatterij te beperken.
Laad de batterij direct.

Controleer elektrisch
voertuigsysteem

Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven wanneer er een probleem
is met het elektrische regelsysteem
van de auto.

WAARSCHUWING

Ga niet rijden als de waarschuwings‐
melding wordt weergegeven.
In dat geval raadt Kia u aan uw auto
te laten controleren door een officië‐
le Kia-dealer/servicepartner.
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Vermogen beperkt

In de volgende gevallen wordt voor de
veiligheid deze waarschuwingsmelding
weergegeven wanneer het vermogen
van de auto wordt beperkt.
- Als de hoogspanningsbatterij onder

een bepaald niveau geladen is of de
spanning daalt.

- Als de temperatuur van de elektro‐
motor of de hoogspanningsbatterij te
hoog of te laag is.

- Als er zich een probleem voordoet in
het koelsysteem of een storing die
normaal rijden onmogelijk kan maken.

LET OP

Accelereer niet en start de auto niet
plotseling als deze waarschuwings‐
melding wordt weergegeven.
Laad de hoogspanningsbatterij direct
als het niveau van de hoogspan‐
ningsbatterij niet voldoende is.

Vermogen beperkt vanwege lage
temperatuur EV-batterij. Laad
batterij

Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven om het elektrisch voer‐
tuigsysteem te beschermen wanneer u
de auto uit- of inschakelt terwijl de bui‐
tentemperatuur laag is. Als het laadni‐
veau van de hoogspanningsbatterij laag
is en de auto lange tijd buiten wordt
geparkeerd bij een lage temperatuur,
kan het vermogen van de auto beperkt
zijn. Het laden van de batterij helpt om
het vermogen te verhogen.
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LET OP

Als deze waarschuwingsmelding nog
steeds wordt weergegeven wanneer
de omgevingstemperatuur weer vol‐
doende hoog is, raadt Kia u aan de
auto te laten nakijken door een offi‐
ciële Kia-dealer/servicepartner.

De batterij is oververhit! Stop de
auto.

Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven om de batterij en het
elektrische voertuigsysteem te be‐
schermen wanneer de temperatuur van
de hoogspanningsbatterij te hoog is.

Zet de toets POWER (start) uit en zet
de auto stil zodat de temperatuur van
de batterij daalt.

WAARSCHUWING

Indien de waarschuwing nog steeds
wordt weergegeven nadat de toets
POWER (start) voldoende lang is uit‐
geschakeld, moet u niet meer met
de auto rijden. Kia raadt u aan uw
auto te laten controleren door een
officiële Kia-dealer/servicepartner.

Stop voertuig en controleer voeding

Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven als er een storing op‐
treedt in het voedingssysteem.
Breng uw auto in dit geval op een veili‐
ge plaats tot stilstand. Wij adviseren u
om uw auto naar de dichtstbijzijnde of‐
ficiële Kia-dealer/servicepartner te la‐
ten slepen en te laten nakijken.
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Haal stekker uit de wagen om te
starten

Deze melding wordt weergegeven wan‐
neer u de auto start zonder dat u de
laadkabel loskoppelt. Koppel de laadka‐
bel los en schakel vervolgens de auto in.

Laadklep geopend

Deze melding wordt weergegeven wan‐
neer er met de auto wordt gereden
terwijl de laadklep is geopend. Sluit de
laadklep en begin opnieuw te rijden.

Oplaadtijd

Deze melding wordt weergegeven om
de resterende tijd voor het opladen van
de batterij tot het geselecteerde doel‐
niveau aan te geven.
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Opladen gestopt. Controleer de
AC/DC-oplader

• Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven wanneer het laden is
gesopt om de volgende redenen:
- Er is een probleem met de externe

AC-lader of DC-lader.

- De externe AC-lader is gestopt
met laden.

- De laadkabel is beschadigd.

• Controleer in dit geval of er sprake is
van een probleem met de externe
AC-lader of DC-lader en de laadkabel.

• Als hetzelfde probleem zich voordoet
wanneer de auto wordt geladen met
een goed functionerende AC-lader of
een originele draagbare lader van Kia,
dan raadt Kia u aan uw auto te laten
nakijken door een officiële Kia-dealer/
servicepartner.

Opladen onderbroken. Controleer de
kabelverbinding

• Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven om de volgende rede‐
nen:
- De laadstekker is niet correct aan‐

gesloten op de laadaansluiting.

- De ontgrendelknop van de laad‐
stekker wordt ingedrukt.

• In dit geval moet u de laadstekker
loskoppelen en opnieuw aansluiten.

• Controleer of er sprake is van een
probleem (uitwendige beschadiging,
verontreinigingen enz.) met de laad‐
stekker en de laadaansluiting.

• Als hetzelfde probleem zich voordoet
wanneer de auto wordt geladen met
een vervangende laadkabel of een
originele draagbare lader van Kia, dan
raden wij u aan om uw auto te laten
nakijken door een officiële Kia-dealer/
servicepartner.

12 V Hulpaccu laadfunctie +
De Hulpaccu laadfunctie + is een functie
die de laadstatus van de 12V hulpaccu
bijhoudt. Als het laadniveau van de
hulpaccu laag is, laadt de hoogspan‐
ningsbatterij de hulpaccu op.
De Hulpaccu laadfunctie + staat aan
wanneer het voertuig wordt afgeleverd.
Als de functie niet nodig is, kunt hem
uitzetten in de modus Gebruikersinstel‐
lingen op het instrumentenpaneel.
Raadpleeg voor meer informatie de vol‐
gende pagina.
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Modus
• Cyclusmodus:

Wanneer de toets POWER (start) in
stand OFF staat en alle portieren, de
motorkap en de elektrische achterklep
gesloten zijn, wordt de Hulpaccu laad‐
functie + actief naargelang de status
van de hulpaccu.
• Automatische modus:

Wanneer de toets POWER (start) in
stand ON staat en de laadstekker in het
contact zit, wordt de functie naarge‐
lang de status van de hulpaccu actief
om te voorkomen dat de hulpaccu te
leeg raakt.
❈ De Hulpaccu laadfunctie + is maxi‐

maal 20 minuten actief. Als de
Hulpaccu laadfunctie + vaker dan
10 keer achter elkaar actief wordt
in de automatische modus, dan
wordt de functie niet meer inge‐
schakeld, omdat dan verondersteld
wordt dat er een probleem is met
de hulpaccu. Rijd in dat geval enige
tijd met de auto. Als de hulpaccu
naar de normale toestand terug‐
keert, zal de functie weer actief
worden.

LET OP

• De Hulpaccu laadfunctie + kan niet
voorkomen dat de hulpaccu leeg‐
raakt als deze beschadigd of ver‐
sleten is, als stroombron gebruikt
wordt of niet-toegestane elektro‐
nische apparaten worden gebruikt.

• Als de Hulpaccu laadfunctie + ge‐
activeerd is, is het laadniveau van
de hoogspanningsbatterij mogelijk
gedaald.

Systeeminstelling
De bestuurder kan de Aux. Battery Sa‐
ver+-functie activeren door de start‐
knop aan te zetten en te kiezen voor:
“User Settings (gebruikersinstellingen)

 Other (overig)  Aux. Battery Saver
+ (Hulpaccu laadfunctie +)”
De Hulpaccu laadfunctie + schakelt uit
wanneer de bestuurder de systeemin‐
stellingen annuleert.

WAARSCHUWING

Wanneer de functie actief wordt,
gaat het controlelampje branden en
wordt er 360 V hoogspannings‐
stroom door de auto gestuurd.
U mag geen elektrische en elektroni‐
sche onderdelen en apparaten aan‐
raken, loshalen of demonteren, met
inbegrip van de hoogspanningsbe‐
drading en stekker Als u dat wel
doet, kunt u blootgesteld worden
aan een elektrische schok en dodelijk
letsel oplopen.
Wijzig ook niets aan uw voertuig. Dit
kan invloed hebben op de prestaties
van uw voertuig en tot een ongeval
leiden.
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Gebruiksmodus (indien van
toepassing)
De hoogspanningsbatterij wordt ge‐
bruikt in plaats van de 12V-accu voor
de werking van de handige voorzienin‐
gen van de auto. Wanneer er niet gere‐
den hoeft te worden, zoals tijdens het
kamperen of wanneer de auto een lan‐
ge tijd stilstaat, is het mogelijk om de
elektrische voorzieningen (audio, ver‐
lichting, enz.) urenlang te gebruiken.

Systeeminstelling en voorwaarden

Wanneer aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan, kunt u de functie Ge‐
bruiksmodus activeren door ‘Gebrui‐
kersinstellingen  Handig  Gebruiks‐
modus' te selecteren in het instrumen‐
tenpaneel.
• De auto staat in de modus ready .

• De versnelling is in stand P (parkeren)
geschakeld.

• De EPB (elektronische parkeerrem) is
actief.

Het systeem activeren
Wanneer het systeem is geactiveerd:

• Gaat het controlelampje  uit en
gaat het controlelampje  op het
instrumentenpaneel branden.

• Kunnen alle elektrische apparaten
worden gebruikt, maar kan er niet
met de auto worden gereden.

• Kan de EPB worden geannuleerd door
op de EPB-schakelaar te drukken.

• Kan de versnelling niet uit stand P
(parkeren) worden geschakeld. Als u
probeert te schakelen, wordt de mel‐
ding “Shifting conditions not met"
(Niet voldaan aan schakelvoorwaar‐
den) op het instrumentenpaneel
weergegeven.

Deactivering
De gebruiksmodus kan worden gedeac‐
tiveerd door de toets POWER (start) in
stand OFF te drukken.

Waarschuwings- en
controlelampjes (met betrekking
tot elektrische auto)
Controlelampje READY
Dit controlelampje gaat
branden:
Als het voertuig gereed is
om weg te rijden.
- AAN: Normaal rijden is mogelijk.
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- UIT: Normaal rijden is niet mogelijk of
er is een storing opgetreden.

- Knipperen: Rijden in noodgeval.

Wanneer het controlelampje READY uit
gaat of knippert, is er een probleem
met het systeem. In dat geval raadt Kia
u aan uw auto te laten controleren door
een officiële Kia-dealer/servicepartner.
Waarschuwingslampje
voor onderhoud
Dit waarschuwingslampje
gaat branden:
• Wanneer de toets POWER

(start) in stand ON staat.
- Het lampje blijft ongeveer

3 seconden branden en gaat dan
uit.

• Wanneer er een probleem is met bij‐
behorende onderdelen van het regel‐
systeem van de elektrische auto,
zoals sensoren enz.

Wanneer het waarschuwingslampje tij‐
dens het rijden gaat branden en niet
dooft na het starten van de auto, moet
u uw auto laten nakijken door een pro‐
fessionele werkplaats. Kia raadt aan
om contact op te nemen een officiële
Kia-dealer/servicepartner.

Waarschuwingslampje
regeneratief
remsysteem
Dit waarschuwingslampje
gaat branden:
Als het regeneratieve rem‐
systeem niet werkt en de
remmen niet goed werken.
Hierdoor gaan het waarschuwingslamp‐
je van het remsysteem (rood) en het
waarschuwingslampje van het regene‐
ratieve remsysteem (geel) gelijktijdig
branden.
Rijd veilig en laat het voertuig in dat ge‐
val nakijken door een professionele
werkplaats. Kia raadt aan om een offi‐
ciële Kia-dealer/servicepartner te be‐
zoeken.
Het kost mogelijk meer moeite dan nor‐
maal om het rempedaal te bedienen en
de remweg kan langer worden.
Waarschuwingslampje
laag laadniveau
hoogspanningsbatterij
Dit waarschuwingslampje
gaat branden:
Als het laadniveau van de hoogspan‐
ningsbatterij laag is. Laad de batterij di‐
rect als het waarschuwingslampje gaat
branden.

Waarschuwing laag
vermogen
Dit waarschuwingslampje
gaat branden:
Wanneer het vermogen
wordt beperkt met het oog op de veilig‐
heid van de elektrische auto.
Het vermogen wordt om de volgende
redenen beperkt:
- De hoogspanningsbatterij is onder

een bepaald niveau geladen of de
spanning daalt.

- Als de temperatuur van de elektro‐
motor te hoog is en de temperatuur
van de hoogspanningsbatterij te hoog
of te laag is.

- Er doet zich een probleem voor in het
koelsysteem of een storing die nor‐
maal rijden onmogelijk kan maken.

OPMERKING

Accelereer niet plotseling en rijd niet
abrupt weg met de auto als het
waarschuwingslampje laag vermo‐
gen AAN is.
(Vervolg)
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(Vervolg)

Laad de hoogspanningsbatterij direct
als het niveau van de hoogspan‐
ningsbatterij niet voldoende is.

Controlelampje
laadkabelaansluiting
Dit controlelampje licht rood
op wanneer de laadkabel is
aangesloten.
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VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO

Bij een ongeval

WAARSCHUWING

• Breng na een aanrijding de auto op
een veilige plaats tot stilstand, zet
de auto UIT en verwijder de klem
van de hulpaccu (12 V) om te voor‐
komen dat de hoogspanningsbat‐
terij ontladen raakt.

• Raak eventueel zichtbare elektri‐
sche bedrading in de auto of aan
de buitenzijde van de auto niet
aan.
Raak ook de hoogspanningsbedra‐
ding (oranje), stekker en alle elek‐
trische onderdelen en systemen
niet aan. Als u dat wel doet, kunt u
blootgesteld worden aan een elek‐
trische schok en letsel oplopen.

WAARSCHUWING

Als de auto bij een aanrijding betrok‐
ken raakt en de hoogspanningsbat‐
terij beschadigd raakt, kan er scha‐
delijk gas en elektrolyt ontsnappen.
(Vervolg)

(Vervolg)

Zorg ervoor dat u het gelekte elek‐
trolyt niet aanraakt.
Als u vermoedt dat er brandbare of
andere schadelijke gassen lekken,
open dan de ruiten en ga op een vei‐
lige afstand van de auto staan. Als er
gelekte vloeistof in uw ogen of op
uw huid terechtkomt, spoel dan on‐
middellijk met veel schoon water of
een zoutoplossing en zoek zo snel
mogelijk medische hulp.

WAARSCHUWING

Bij een kleinschalige brand moet u
een brandblusser (ABC, BC) gebrui‐
ken die bedoeld is voor elektrische
branden. Als het onmogelijk is om de
brand in een vroegtijdig stadium te
blussen, moet u een veilige afstand
tot het voertuig bewaren en onmid‐
dellijk de plaatselijke brandweer bel‐
len.
Wijs de brandweer er ook op dat het
om een elektrisch voertuig gaat.
Als het vuur overslaat naar de hoog‐
spanningsbatterij zijn grote hoeveel‐
heden water nodig om de brand te
(Vervolg)

(Vervolg)

blussen. Het gebruik van een kleine
hoeveelheid water of van brandblus‐
sers die niet zijn bedoeld voor elek‐
trische branden, kan leiden tot ern‐
stig letsel of de dood ten gevolge
van elektrische schokken.

WAARSCHUWING

Als u er niet direct in slaagt het vuur
te blussen, kan de hoogspannings‐
batterij exploderen. Ga op een veilige
afstand van de auto staan en laat
niemand de auto naderen.
Bel de brandweer en vertel dat het
om een brand in een elektrische auto
gaat.
Als de auto overspoeld is met water,
zet hem dan onmiddellijk UIT en ga
op een veilige afstand van de auto
staan. Neem contact op met de
brandweer of een professionele
werkplaats. Kia raadt aan om con‐
tact op te nemen een officiële Kia-
dealer/servicepartner.
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WAARSCHUWING

• Als slepen noodzakelijk is, vervoer
de auto dan met alle vier wielen
van de grond. Als de auto gesleept
moet worden met twee wielen op
de grond, doe dit dan met de voor‐
wielen van de grond.
Als het nodig is om de auto te rol‐
len zodat deze op een auto-ambu‐
lance kan worden gerold, ga dan
als volgt te werk:

(Vervolg)

(Vervolg)

- Trap eerst het rempedaal in en
zet de parkeerrem los.

- Houd het rempedaal ingetrapt,
schakel naar stand N (neutraal)
en druk op de toets POWER
(start) om de auto uit te scha‐
kelen.

- Wacht minimaal 3 minuten
voordat u het bestuurderspor‐
tier opent; dan zal de auto in de
modus ACC en de stand Neu‐
traal blijven.

- Als het bestuurdersportier bin‐
nen de periode van 3 minuten
wordt geopend, zal de auto au‐
tomatisch naar stand P (parke‐
ren) schakelen, zal de auto wor‐
den uitgeschakeld en zullen de
voorwielen vergrendeld blijven.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Als u de auto sleept met de voor‐
wielen op de grond, wekt de elek‐
tromotor mogelijk elektriciteit op
en kunnen de motoronderdelen
beschadigd raken of kan er brand
ontstaan.

• Als er een autobrand wordt ver‐
oorzaakt door de hoogspannings‐
batterij, kan er een tweede brand
ontstaan. Neem contact op met
uw plaatselijke brandweer wan‐
neer u de auto sleept.

Overige veiligheids-
voorzorgsmaatregelen voor
elektrische auto
• Als na schadeherstelwerkzaamheden

de auto gespoten is en in een droog‐
cabine wordt gedroogd, kunnen de
prestaties van de hoogspanningsbat‐
terij teruglopen.
Als de auto in een droogcabine moet
worden gedroogd, moet u het voer‐
tuig laten onderhouden door een pro‐
fessionele werkplaats. Kia raadt aan
om contact op te nemen een officiële
Kia-dealer/servicepartner.
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• Gebruik geen hogedrukreiniger voor
het reinigen van het elektromotor‐
compartiment. Dit kan een elektri‐
sche schok veroorzaken door ontla‐
ding van de hoogspanning of schade
aan het elektrische systeem van de
auto tot gevolg hebben.

• Gebruik, modificeer of monteer geen
niet-originele onderdelen. Dit kan
schade veroorzaken aan het elektri‐
sche aandrijfsysteem.

Blokkeeraansluiting

Knip in geval van nood de kabel van de
blokkeeraansluiting door om de hoog‐
spanning van de batterij te isoleren.

Serviceplug

LET OP

Raak de serviceplug onder de achter‐
bank nooit aan.
De serviceplug is verbonden met het
systeem van de hoogspanningsbat‐
terij.
Het aanraken van de serviceplug kan
ernstig of dodelijk letsel tot gevolg
hebben. Onderhoudspersoneel moet
de procedures uit de onderhouds‐
handleiding volgen.
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GEBRUIK VAN DIT INSTRUCTIEBOEKJE

Wij willen u helpen om optimaal rijple‐
zier uit uw auto te halen. Het instruc‐
tieboekje kan daar op vele manieren toe
bijdragen. Wij raden u ten zeerste aan
het complete instructieboekje door te
lezen. Om de kans op letsel te beper‐
ken, moet u de gedeeltes met WAAR‐
SCHUWING en LET OP in het instructie‐
boekje lezen.
De afbeeldingen vormen een waarde‐
volle aanvulling op de tekst. In uw in‐
structieboekje vindt u informatie over
de kenmerken, over belangrijke veilig‐
heidsaspecten en over het rijden onder
diverse omstandigheden.
De algemene indeling van het instruc‐
tieboekje vindt u in de inhoudsopgave.
De index geeft een alfabetisch over‐
zicht van alle informatie in uw instruc‐
tieboekje. Gebruik deze wanneer u op
zoek bent naar een specifiek onder‐
werp.
Hoofdstukken: Dit instructieboekje telt
negen hoofdstukken en een index. Elk
hoofdstuk begint met een korte in‐
houdsopgave, zodat u direct kunt zien
of dat hoofdstuk de gewenste informa‐
tie bevat.

U vindt verschillende gedeeltes met
WAARSCHUWING, LET OP en OPMER‐
KING in dit instructieboekje. Deze
WAARSCHUWINGEN dienen ter vergro‐
ting van uw persoonlijke veiligheid. U
moet alle procedures en aanbevelingen
in deze gedeeltes met WAARSCHU‐
WING, LET OP en OPMERKING nauw‐
keurig lezen en opvolgen.

WAARSCHUWING

Een WAARSCHUWING wijst u erop
bijzonder voorzichtig te zijn ter voor‐
koming van schade en ernstig of do‐
delijk letsel.

LET OP

Informatie waar LET OP bij staat,
dient ervoor om te voorkomen dat u
een fout maakt waardoor uw auto
beschadigd zou kunnen raken.

OPMERKING

Een OPMERKING geeft aan dat er in‐
teressante of nuttige informatie
wordt gegeven.
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DE AUTO JUIST GEBRUIKEN

Net als bij andere auto's van dit type,
kunt u, als u de auto onjuist gebruikt,
de macht over het stuur verliezen, kan
een ongeluk gebeuren of kan de auto
over de kop slaan.
Door het specifieke ontwerp (grotere
bodemvrijheid, spoorbreedte enz.) ligt
het zwaartepunt hoger dan bij gewone
personenauto's. Met andere woorden:
de auto is niet ontworpen om met de‐
zelfde snelheid als conventionele auto's
met tweewielaandrijving bochten te ne‐
men. Neem geen scherpe bochten en
voer geen abrupte stuurbewegingen
uit. Nogmaals: als u de auto onjuist ge‐
bruikt, kunt u de macht over het stuur
verliezen, kan een ongeluk gebeuren of
kan de auto over de kop slaan. Lees
vooral de richtlijnen voor veilig rijden in
“Voorkomen dat de auto over de kop
slaat” op bladzijde 6-134.
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OVERZICHT EXTERIEUR

1. Motorkap.................................................................. blz. 5-26

2. Koplamp (Kenmerken van uw auto).................... blz. 5-94
Koplamp (Onderhoud)...................... ......................  blz. 8-62

3. Lamp dagrijverlichting (Kenmerken van uw auto)......
...................................................................................  blz. 5-93
Lamp dagrijverlichting (Onderhoud).......... ..........  blz. 8-59

4. Mistlamp voor (Kenmerken van uw auto).......... blz. 5-97
Mistlamp voor.......................................................... blz. 8-64

5. Wielen en banden (Onderhoud)............................ blz. 8-28
Wielen en banden (Specificaties)............ ............  blz. 9-08

6. Buitenspiegels............................ ............................  blz. 5-38

7. Schuif-/kanteldak......................... .........................  blz. 5-28

8. Ruitenwisserbladen voor (Kenmerken van uw auto)
........................................ ........................................  blz. 5-104
Ruitenwisserbladen voor (Onderhoud)....... .......  blz. 8-23

9. Ruiten................................... ...................................  blz. 5-21

10. Ultrasoonsensoren vóór.................... ....................  blz. 5-87

11. Bagagerek.............................................................. blz. 5-144

12. Laadklep................................. .................................  blz. 5-41
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1. Portiersloten............................................................ blz. 5-13

2. Achterlichten............................. .............................  blz. 8-65

3. Derde remlicht (Onderhoud)................ ................  blz. 8-66

4. Achteruitrijlicht (Onderhoud)................................ blz. 8-66

5. Achterklep................................................................ blz. 5-18

6. Antenne.................................................................. blz. 5-146

7. Achteruitrijcamera (indien van toepassing)... ...  blz. 5-83

8. Ultrasoonsensoren achter.......................... blz. 5-87, 5-84
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OVERZICHT INTERIEUR

1. Portiergreep binnen....................... .......................  blz. 5-05

2. Geheugen bestuurdersstoel................ ................  blz. 4-11

3. Inklapbare buitenspiegel........................................ blz. 5-40

4. Buitenspiegelbediening.......................................... blz. 5-39

5. Blokkeerschakelaar ruitbediening........................ blz. 5-21

6. Schakelaar centrale vergrendeling........... ...........  blz. 5-15

7. Schakelaar ruitbediening................... ...................  blz. 5-24

8. Koplampverstelling........................ ........................  blz. 5-98

9. Bedieningsschakelaar dashboardverlichting...... blz. 8-46

10. Aan-/uittoets Blind-Spot Collision Warning (BCW;
botsingswaarschuwing blinde hoek)......... .........  blz. 6-75

11. AAN/UIT-toets Virtual Engine Sound-systeem  blz. 1-51

12. Aan-/uittoets Lane Keeping Assist-systeem.... blz. 6-68

13. Toets ESC OFF............................ ............................  blz. 6-44

14. Toets geplande laadprocedure deactiveren... ...  blz. 1-20

15. Toets AUTO/LOCK-modus laadstekker....... .......  blz. 1-19

16. Stuurwiel................................. ................................. blz. 5-33

17. Hendel in hoogte en lengte verstelbare stuurkolom
......................................... .........................................  blz. 5-34

18. Zekeringkast zijpaneel bestuurder...................... blz. 8-38

19. Rempedaal............................... ...............................  blz. 6-30

20. Hendel motorkapontgrendeling............. .............  blz. 5-26

21. Stoel.......................................................................... blz. 4-02
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OVERZICHT DASHBOARD

1. Audiobediening stuurwiel/Handsfreebediening via
Bluetooth® draadloze technologie........... ...........  blz. 5-33

2. Bestuurdersairbag.................................................. blz. 4-51

3. Claxon................................... ...................................  blz. 5-36

4. Cruise control............................. .............................  blz. 6-96
Toets Smart Cruise Control-systeem....... .......  blz. 6-100

5. Instrumentenpaneel....................... .......................  blz. 5-42

6. Schakelaar verlichting/richtingaanwijzers .... ....  blz. 5-93

7. Ruitenwisser/-sproeier................... ...................  blz. 5-102

8. Startknop................................ ................................  blz. 5-67

9. Infotainmentsysteem.......................................... blz. 5-146

10. Schakelaar van de alarmknipperlichten....... ....... blz. 7-02

11. Automatisch verwarmings- en ventilatiesysteem.....
.................................................................................  blz. 5-117

12. Draadloos oplaadsysteem voor telefoons... ...  blz. 5-139

13. 12 V-aansluiting......................... .........................  blz. 5-136

14. Reductieoverbrenging (selectieknop).................. blz. 5-48

15. Stoelverwarming/Stoel met luchtventilatie.. ..  blz. 5-134

16. Auto Hold-schakelaar...................... ......................  blz. 6-35

17. Schakelaar elektronische parkeerrem (EPB).. ..  blz. 6-30

18. Toets stuurwielverwarming.................................. blz. 5-35

19. AAN/UIT-toets afstandswaarschuwing (achteruit/
vooruit).................................. ..................................  blz. 5-87
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20. Toets rijmodus............................ ............................  blz. 6-49

21. Dashboardkastje......................... .........................  blz. 5-129

22. Voorpassagiersairbag...................... ......................  blz. 4-51

23. Opbergvak middenconsole.................................. blz. 5-129

24. USB-lader............................... ...............................  blz. 5-137

25. AC-inverter............................................................ blz. 5-138
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MOTORRUIMTE

1. Expansievat koelvloeistof...................................... blz. 8-18

2. Remvloeistofreservoir..................... .....................  blz. 8-17

3. Zekeringkast............................................................ blz. 8-57

4. Accu (12 Volt)............................. .............................  blz. 8-25

5. Dop expansievat koelvloeistof.............................. blz. 8-18

6. Ruitensproeiervloeisofreservoir............ ............  blz. 5-104
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STOELEN

Stoel op voorste rij
1. Vooruit en achteruit

2. Rugleuningverstelling

3. Zittinghoogte

4. Lendensteun (bestuurdersstoel)*1

5. Hoofdsteun

Achterstoelen
6. Neerklappen rugleuning

7. Hoofdsteun

8. Armsteun*1

WAARSCHUWING

n Losliggende voorwerpen
Losliggende voorwerpen in de voe‐
tenruimte van de bestuurder kunnen
de werking van de pedalen nadelig
beïnvloeden en mogelijk een ongeval
veroorzaken. Plaats niets onder de
voorstoelen.

*1 : indien van toepassing
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WAARSCHUWING

n Stoel rechtop zetten
Zorg ervoor dat u, indien u de rug‐
leuning weer rechtop zet, deze vast‐
houdt en rustig omhoog klapt en let
op dat zich geen andere inzittenden
in de buurt van de stoel bevinden. Als
u de rugleuning niet vasthoudt tij‐
dens het omhoog klappen, kan de
rugleuning terugschieten waardoor u
letsel kunt oplopen.

WAARSCHUWING

n Verantwoordelijkheid van de
bestuurder voor de passagiers

Rijden met de rugleuning van een
stoel neergeklapt kan bij een aanrij‐
ding leiden tot ernstig of dodelijk let‐
sel. Als de rugleuning neergeklapt is,
kan de persoon op de desbetreffen‐
de stoel bij een aanrijding onder de
gordel doorglijden, waardoor het on‐
derlichaam wordt blootgesteld aan
grote krachten. Hierdoor kan ernstig
of dodelijk letsel ontstaan. De be‐
stuurder moet de passagier erop
(Vervolg)

(Vervolg)

wijzen tijdens het rijden de rugleu‐
ning altijd rechtop te houden.

WAARSCHUWING

Gebruik geen zitkussen waardoor de
wrijving tussen de stoel en de passa‐
gier wordt verminderd. De passagier
kan bij een aanrijding of een nood‐
stop onder de gordel doorglijden.
Omdat de veiligheidsgordel niet nor‐
maal kan werken, kan ernstig of do‐
delijk inwendig letsel ontstaan.

WAARSCHUWING

n Bestuurdersstoel
• Probeer de stoel nooit tijdens het

rijden te verstellen. Hierdoor kunt
u de controle over het voertuig
verliezen waardoor een ongeluk
kan gebeuren met ernstig of dode‐
lijk letsel of schade tot gevolg.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Zorg ervoor dat de rugleuning al‐
tijd in de normale positie kan
staan. Als de rugleuning vanwege
hinderlijk geplaatste voorwerpen
of andere oorzaken niet goed ver‐
grendeld kan worden, kan dit bij
een noodstop of aanrijding ernstig
of dodelijk letsel tot gevolg heb‐
ben.

• Zet voor het wegrijden de rugleu‐
ning altijd rechtop en plaats de
heupgordel strak en zo laag moge‐
lijk over de heupen. In deze positie
bent u in geval van een aanrijding
het beste beschermd.

• Ga zo ver van het stuurwiel af zit‐
ten als mogelijk is zonder dat dit
ten koste gaat van het bedienings‐
comfort om onnodig en wellicht
ernstig letsel door de airbag te
voorkomen. Geadviseerd wordt
een minimale afstand van 25 cm
tussen uw bovenlichaam en het
stuurwiel aan te houden.
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WAARSCHUWING

n Rugleuning achterstoel
• De rugleuning achter moet goed

vergrendeld zijn. Als dat niet het
geval is, kunnen passagiers en
voorwerpen in geval van afrem‐
men of een aanrijding plotseling
naar voren schieten, waardoor
ernstig of dodelijk letsel kan ont‐
staan.

• Bagage en andere lading moet plat
in de bagageruimte worden ge‐
legd. Als de voorwerpen groot of
zwaar zijn of moeten worden ge‐
stapeld, moeten ze worden vast‐
gezet.
Voorwerpen in de bagageruimte
mogen nooit hoger worden gesta‐
peld dan de rugleuning. Het niet
opvolgen van deze waarschuwin‐
gen kan leiden tot ernstig of dode‐
lijk letsel in geval van afremmen of
een aanrijding.

(Vervolg)

(Vervolg)

• In de bagageruimte mogen geen
passagiers worden vervoerd en tij‐
dens het rijden mogen er geen
passagiers op een neergeklapte
rugleuning zitten of liggen. Alle
passagiers moeten op de juiste
wijze op de stoelen zitten en de
aanwezige veiligheidsgordels dra‐
gen.

• Controleer na het terugklappen
van de rugleuning of deze goed
vergrendeld is door te proberen
hem naar voren en naar achteren
te bewegen.

• Voorkom de kans op brandwonden
en verwijder daarom de vloerbe‐
dekking in de bagageruimte niet.
De emissieregelsystemen onder de
vloer veroorzaken hoge tempera‐
turen.

WAARSCHUWING

Controleer na het afstellen van de
stoel altijd of deze goed is vergren‐
deld, door te proberen deze naar vo‐
ren of achteren te schuiven zonder
(Vervolg)

(Vervolg)

de ontgrendelhendel te gebruiken.
Als de bestuurdersstoel abrupt of
onverwacht in beweging komt, kunt
u de controle over de auto verliezen
met een ongeval tot gevolg.

WAARSCHUWING

• Verstel de stoel niet als u de veilig‐
heidsgordel om heeft. Anders kan
het onderlichaam bij het naar vo‐
ren schuiven van de stoel bekneld
raken.

• Let goed op dat er tijdens het ver‐
stellen van de stoel geen handen
of voorwerpen in het mechanisme
bekneld raken.

• Leg geen aansteker op de vloer of
de stoel. Wanneer u de stoel ver‐
stelt, kan er gas uit de aansteker
ontsnappen, waardoor brand kan
ontstaan.

• Als er inzittenden op de achter‐
stoelen zitten, wees dan voorzich‐
tig bij het afstellen van de voor‐
stoelen.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Wees uiterst voorzichtig bij het op‐
pakken van kleine voorwerpen die
onder de stoelen liggen of zich
tussen de stoel en de middencon‐
sole bevinden. U kunt hierbij ver‐
wondingen oplopen aan de handen
door de scherpe randen van het
stoelmechanisme.

Eigenschappen van stoelleder
• Leder is gemaakt van de huid van een

dier, die via een speciaal proces ge‐
reed wordt gemaakt voor gebruik.
Aangezien het om een natuurlijk ma‐
teriaal gaat, is de dikte of dichtheid
niet overal hetzelfde.
Afhankelijk van de temperatuur en
luchtvochtigheid kunnen kreukels
ontstaan als natuurlijk gevolg van
rekken en krimpen.

• De stoelhoes is gemaakt van rekbaar
materiaal om inzittenden meer com‐
fort te bieden.

• De delen die contact maken met het
lichaam zijn gekromd en het onder‐
steunende gebied aan de zijkant is
hoog, voor comfort en stabiliteit tij‐
dens het rijden.

• Door het gebruik kunnen op natuurlij‐
ke wijze kreukels ontstaan. Dit is
geen defect van het product.

LET OP

• Kreukels of slijtageplekken die op
natuurlijke wijze ontstaan ten ge‐
volge van het gebruik, vallen niet
onder de garantie.

• Riemen met metalen accessoires,
ritssluitingen of sleutels in uw ach‐
terzak kunnen het stoelmateriaal
beschadigen.

• Zorg ervoor dat de stoel niet nat
wordt gemaakt.
Dit kan de eigenschappen van echt
leder veranderen.

• Spijkerbroeken of kledingstukken
die kunnen bleken, kunnen de bui‐
tenkant van het stoelbekledingma‐
teriaal aantasten.

Voorstoel afstellen: handmatig
Vooruit en achteruit (1)

Verstel de stoel als volgt vooruit of
achteruit:

1. Houd de hendel voor de langsver‐
stelling omhooggetrokken.

2. Schuif de stoel in de gewenste po‐
sitie.

3. Laat de hendel los en controleer of
de stoel vergrendeld is.
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Stel de stoel af voordat u gaat rijden en
controleer of de stoel goed vergrendeld
is door te proberen deze handmatig
naar voren of achteren te schuiven. Als
de stoel beweegt, dan is hij niet goed
vergrendeld.

Rugleuningverstelling (2)
Stel de rugleuning als volgt af:

1. Leun iets naar voren en trek de
hendel van de rugleuningverstelling
omhoog.

2. Leun vervolgens voorzichtig achter‐
over en verstel de rugleuning in de
gewenste positie.

3. Laat de hendel los en controleer of
de rugleuning is vergrendeld. (De
hendel MOET in de oorspronkelijke
positie staan om de rugleuning te
vergrendelen.)

De rugleuning verstellen
Het kan gevaarlijk zijn om met neerge‐
klapte rugleuning te zitten wanneer het
voertuig in beweging is. Zelfs in de vei‐
ligheidsgordels neemt de bescherming
die de veiligheidssystemen (veiligheids‐
gordels en/of airbags) bieden, aanzien‐
lijk af als de rugleuning te ver horizon‐
taal staat.

LET OP

Rij NOOIT met een neergeklapte rug‐
leuning wanneer het voertuig in be‐
weging is.
Als de rugleuning te ver horizontaal
staat, neemt de kans op letsel bij
een aanrijding of een noodstop aan‐
zienlijk toe.
Bestuurder en passagiers moeten
ALTIJD goed in hun stoel zitten, de
gordel op de juiste manier dragen en
de rugleuning zo ver mogelijk recht‐
op zetten.

De veiligheidsgordel moet strak over
uw heupen en borst lopen voor een
maximale effectiviteit. Wanneer de
rugleuning neergeklapt is, kan de
schoudergordel zijn werk niet doen om‐
dat deze niet strak tegen uw borst zit.
In plaats daarvan loopt hij vóór u. Tij‐
dens een aanrijding kunt in de veilig‐
heidsgordel geworpen worden en daar‐
door letsel aan uw nek of ander letsel
oplopen.
Hoe verder de rugleuning naar achteren
staat, hoe groter de kans is dat de in‐
zittende bij een aanrijding onder het
heupgedeelte van de gordel door schiet
of dat de nek in aanraking komt met
het schoudergedeelte van de gordel.

Stoelhoogte (3)
Trek het voorste deel van de bedie‐
ningsschakelaar naar boven of naar be‐
neden om de voorzijde van de zitting
omhoog of omlaag te verstellen. Trek
het achterste deel van de bedienings‐
schakelaar naar boven of naar beneden
om de achterzijde van de zitting omh‐
oog of omlaag te verstellen. Laat de
schakelaar los zodra de zitting in de ge‐
wenste stand staat.
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Voorstoel afstellen – elektrisch
(indien van toepassing)

De voorstoel kan worden afgesteld met
de bedieningsschakelaars aan de bui‐
tenzijde van de zitting. Stel voor het rij‐
den de stoel af in de juiste stand zodat
u het stuurwiel, de pedalen en de scha‐
kelaars op het dashboard gemakkelijk
kunt bedienen.

WAARSCHUWING

Elektrisch verstelbare stoelen kun‐
nen worden bediend met de toets
POWER (start) in stand OFF.
Laat kinderen daarom nooit alleen
achter in de auto.

LET OP

• Elektrisch verstelbare stoelen wor‐
den aangedreven door elektromo‐
toren. Laat de schakelaar los als de
stoel juist afgesteld is. Anders
kunnen de elektrische onderdelen
beschadigd raken.

• Het verstellen van de stoelen kost
behoorlijk veel stroom. Beperk
daarom het verstellen van de
stoelen tot een minimum zolang
de auto niet is ingeschakeld.

• Bedien niet meerdere schakelaars
tegelijkertijd. Anders kunnen de
elektromotoren of andere elektri‐
sche onderdelen beschadigd raken.

Vooruit en achteruit (1)
Druk de bedieningsschakelaar naar vo‐
ren of naar achteren om de stoel in de
gewenste stand te zetten. Laat de
schakelaar los zodra de stoel in de ge‐
wenste stand staat.

Rugleuningverstelling (2)
Druk de bedieningsschakelaar naar vo‐
ren of naar achteren om de rugleuning
in de gewenste stand te zetten. Laat de
schakelaar los zodra de stoel in de ge‐
wenste stand staat.

Stoelhoogte (3)
Trek het voorste deel van de bedie‐
ningsschakelaar naar boven of naar be‐
neden om de voorzijde van de zitting
omhoog of omlaag te verstellen. Trek
het achterste deel van de bedienings‐
schakelaar naar boven of naar beneden
om de achterzijde van de zitting omh‐
oog of omlaag te verstellen. Laat de
schakelaar los zodra de zitting in de ge‐
wenste stand staat.

Lendensteun (bestuurdersstoel,
indien van toepassing) (4)
De lendensteun kan worden versteld
door de schakelaar van de lendensteun
op de zijkant van de bestuurdersstoel in
te drukken.
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1. Druk op de voorzijde van de scha‐
kelaar voor meer steun en op de
achterzijde voor minder steun.

2. Laat de schakelaar los zodra de
steun in de gewenste stand staat.

Hoofdsteun (voorstoel)

De stoelen van de bestuurder en voor‐
passagier zijn voor extra veiligheid en
comfort voorzien van een hoofdsteun.
De hoofdsteun is niet alleen comforta‐
bel, maar beschermt tevens hoofd en
nek van de inzittenden bij een aanrij‐
ding.

WAARSCHUWING

• Voor een optimale bescherming in
geval van een aanrijding moet de
hoofdsteun zo afgesteld zijn dat
het midden van de hoofdsteun zich
op dezelfde hoogte bevindt als het
zwaartepunt van het hoofd van de
inzittende. Over het algemeen be‐
vindt het zwaartepunt van het
hoofd zich op dezelfde hoogte als
de bovenzijde van de ogen. Zorg
dat de hoofdsteun zich zo dicht
mogelijk bij uw hoofd bevindt. Ge‐
bruik daarom geen kussen waar‐
door het lichaam verder van de
rugleuning af komt.

• Gebruik de auto niet als de hoofd‐
steunen zijn verwijderd. In geval
van een aanrijding kunnen de inzit‐
tenden dan ernstig letsel oplopen.
Een goed afgestelde hoofdsteun
biedt optimale bescherming tegen
nekletsel.

• Verstel de bestuurdershoofdsteun
niet onder het rijden.

Hoogte afstellen

Hoger: trek de hoofdsteun omhoog
naar de gewenste positie (1). Lager:
druk de ontgrendelknop (2) in en laat
de hoofdsteun tot de gewenste positie
(3) zakken.
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Vooruit/achteruit verstellen (indien
van toepassing)

De hoofdsteun kan in drie standen naar
voren worden getrokken.
Zo plaatst u de hoofdsteun helemaal
naar achteren:
Trek de hoofdsteun naar de voorste po‐
sitie en laat hem los.
Stel de hoofdsteun zo af dat deze het
hoofd en de nek goed ondersteunt.

LET OP

Wanneer u de rugleuning naar voren
klapt terwijl de hoofdsteun en zitting
niet zijn ingeklapt, kan de hoofd‐
steun mogelijk de zonneklep of an‐
dere onderdelen van de auto raken.

Verwijderen/opnieuw plaatsen

Hoofdsteun verwijderen:
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1. Zet de rugleuning (2) rechtop met
de stelknop of schakelaar voor de
rugleuningverstelling (1).

2. Trek de hoofdsteun zo ver mogelijk
omhoog.

3. Druk de ontgrendelknop hoofd‐
steun (3) in terwijl u de hoofdsteun
naar boven (4) trekt.

WAARSCHUWING

Laat tijdens het rijden NOOIT iemand
zitten in een stoel waarvan de
hoofdsteun verwijderd of omgekeerd
is.

Hoofdsteun opnieuw plaatsen:
1. Steek de pennen van de hoofdsteun

(2) in de gaten terwijl u de ontgren‐
delknop (1) indrukt.

2. Zet de rugleuning (4) rechtop met
de stelknop of schakelaar voor de
rugleuningverstelling (3).

3. Stel de hoofdsteun vervolgens op
de gewenste hoogte af.

WAARSCHUWING

Controleer altijd of de hoofdsteunen
goed vergrendeld zijn nadat ze op‐
nieuw geplaatst zijn en of ze goed
zijn afgesteld.
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Opbergvak in rugleuning

In de rugleuning van beide voorstoelen
bevindt zich een opbergvak.

WAARSCHUWING

n Opbergvak in rugleuning
Plaats geen zware of scherpe voor‐
werpen in de opbergvakken. Bij een
ongeval kunnen ze uit de opbergvak‐
ken worden geslingerd en inzitten‐
den verwonden.

Geheugen bestuurdersstoel
(indien van toepassing, voor
elektrisch bedienbare stoel)

De bestuurdersstoel heeft een geheu‐
gen, waarin de stand van de stoel en de
buitenspiegels met een druk op de knop
kunnen worden opgeslagen of terugge‐
zet. Verschillende personen kunnen zo‐
doende elk hun eigen voorkeursinstel‐
lingen bewaren. Als de accukabels wor‐
den losgenomen, wordt het geheugen
van de stoelstanden gewist. De voor‐
keursposities dienen in dat geval op‐
nieuw te worden opgeslagen.

WAARSCHUWING

Bedien het geheugen van de be‐
stuurdersstoel nooit tijdens het rij‐
den.
Hierdoor kunt u de controle over de
auto verliezen waardoor een ongeluk
kan gebeuren met ernstig of dodelijk
letsel of schade tot gevolg.

Stoelposities met de toetsen in het
portier opslaan

Posities bestuurdersstoel
1. Plaats de selectieknop in stand P

terwijl de toets POWER (start) op
ON staat.

2. Verstel de bestuurdersstoel naar
de meest comfortabele positie.

3. Druk op toets SET op het bedie‐
ningspaneel. Het systeem piept één
keer.

4. Druk binnen 4 seconden na het in‐
drukken van toets SET op één van
de geheugentoetsen (1 of 2). Het
systeem geeft met twee piepjes
aan dat de instellingen met succes
zijn opgeslagen.
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Posities instellen vanuit geheugen
1. Plaats de selectieknop in stand P

terwijl de toets POWER (start) op
ON staat.

2. Druk op de gewenste geheugen‐
toets (1 of 2) om de instellingen op
te roepen. Het systeem piept één
keer en de bestuurdersstoel wordt
automatisch in de opgeslagen posi‐
tie gezet.

Als tijdens het uitvoeren van de instel‐
lingen uit het geheugen de schakelaar
voor het verstellen van de bestuurders‐
stoel wordt bediend, wordt het instel‐
len vanuit het geheugen afgebroken en
wordt de stoel bewogen in de richting
waarin de schakelaar wordt bediend.

WAARSCHUWING

Ga voorzichtig te werk als u posities
instelt vanuit het geheugen als u in
de auto zit. Duw de schakelaar voor
het verstellen van de stoel onmiddel‐
lijk in de gewenste richting als de
stoel te ver in een bepaalde richting
beweegt.

Instapfunctie (indien van
toepassing)
Het systeem beweegt de bestuurders‐
stoel als volgt automatisch:
• Met Smart Key-systeem

- De bestuurdersstoel beweegt naar
achteren als de toets POWER
(start) in stand OFF wordt gezet
en het bestuurdersportier wordt
geopend.

- De bestuurdersstoel beweegt naar
voren als de toets POWER (start)
in stand ACC of ON wordt gezet.

- Het beweegt de bestuurdersstoel
naar voren nadat u bent ingestapt
en het bestuurdersportier heeft
gesloten als u de Smart Key bij u
draagt.

U kunt deze functie activeren of
deactiveren. Zie “Gebruikersinstellin‐
gen” op bladzijde 5-53.

Achterstoelen
Achterstoel neerklappen
De rugleuning achter kan worden opge‐
klapt om het vervoer van langere voor‐
werpen mogelijk te maken of de baga‐
geruimte te vergroten.

WAARSCHUWING

Het doel van de opklapbare rugleu‐
ning is het vervoer van langere voor‐
werpen mogelijk te maken waarvoor
anders geen ruimte is.
Laat nooit passagiers plaatsnemen
op de neergeklapte rugleuning als de
auto rijdt. Dit is niet bedoeld als zit‐
plaats en er zijn geen veiligheidsgor‐
dels voorhanden. Het kan bij een
aanrijding of een noodstop leiden tot
ernstig of dodelijk letsel. Voorwerpen
die op de neergeklapte rugleuning
vervoerd worden mogen niet boven
de rugleuning van de voorstoelen
uitsteken. Als dat wel het geval is
kan de lading bij een noodstop naar
voren schuiven en letsel of schade
veroorzaken.
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Neerklappen van de rugleuning achter:
1. Zet de rugleuning zoveel mogelijk

rechtop en schuif indien nodig de
voorste stoel naar voren.

2. Zet de hoofdsteunen achter in de
laagste positie.

3. Wanneer u de zetel neerklapt, stop
dan de gesp van de achterste vei‐
ligheidsgordel in het opbergvak tus‐
sen de rug en het kussen van de
achterste zetel en let er goed op
dat de veiligheidsgordels niet tus‐
sen de bagage en andere lading te‐

rechtkomen. Steek daarna de veilig‐
heidsgordel in de gordelgeleider (of
houder) die aan beide kanten zit.

4. Trek aan de hendel voor het neer‐
klappen van de rugleuning en klap
de rugleuning naar voren. Contro‐
leer na het rechtop zetten van de
rugleuning altijd of de rugleuning
goed vergrendeld is door tegen de
bovenzijde van de rugleuning te
drukken.
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5. Om de achterstoelen weer te kun‐
nen gebruiken tilt u de rugleuning
omhoog. Druk de rugleuning stevig
naar achteren totdat deze vast‐
klikt. Zorg ervoor dat de rugleuning
vergrendeld is.

6. Plaats de veiligheidsgordel weer in
de juiste positie.

WAARSCHUWING

Als u de rugleuning weer rechtop zet
moet u deze vasthouden en rustig
omhoog klappen. Controleer of de
rugleuning goed is vergrendeld door
tegen de bovenzijde van de rugleu‐
(Vervolg)

(Vervolg)

ning te drukken. Bij een aanrijding of
noodstop kan door de niet-vergren‐
delde rugleuning de bagage met gro‐
te kracht in het passagierscomparti‐
ment terechtkomen, waardoor de in‐
zittenden ernstig letsel zouden kun‐
nen oplopen of zelfs overlijden.

WAARSCHUWING

Plaats geen voorwerpen op de ach‐
terstoelen om te voorkomen dat de‐
ze bij een aanrijding gaan schuiven
en bij de inzittenden ernstig letsel of
zelfs overlijden veroorzaken.

WAARSCHUWING

Schakel de auto uit, zet de selectiek‐
nop in stand P (parkeren) en activeer
de parkeerrem voordat u bagage in-
of uitlaadt. Als u deze stappen niet
opvolgt, kan de auto zich in bewe‐
ging zetten als de selectieknop per
ongeluk in een andere stand wordt
gezet.

Armsteun

Om de armsteun te gebruiken, trekt u
hem uit de rugleuning naar voren.
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Hoofdsteun (achterstoel)

De zitplaatsen achterin zijn voor extra
veiligheid en comfort van de inzitten‐
den voorzien van hoofdsteunen.
De hoofdsteun biedt niet alleen com‐
fort, maar helpt tevens bij de bescher‐
ming van hoofd en nek van de inzitten‐
den bij een aanrijding.

WAARSCHUWING

• Voor een optimale bescherming in
geval van een aanrijding moet de
hoofdsteun zo afgesteld zijn dat
het midden van de hoofdsteun zich
op dezelfde hoogte bevindt als het
zwaartepunt van het hoofd van de
inzittende.
Over het algemeen bevindt het
zwaartepunt van het hoofd zich op
dezelfde hoogte als de bovenzijde
van de ogen. Zorg dat de hoofd‐
steun zich zo dicht mogelijk bij uw
hoofd bevindt. Gebruik daarom
geen kussen waardoor het lichaam
verder van de rugleuning af komt.

• Gebruik de auto niet als de hoofd‐
steunen zijn verwijderd. In geval
van een aanrijding kan dan ernstig
letsel ontstaan. Een goed afgestel‐
de hoofdsteun biedt een zo opti‐
maal mogelijke bescherming tegen
ernstig nekletsel.

LET OP

Wanneer er geen inzittenden aanwe‐
zig zijn op de achterstoelen, zet dan
de hoofdsteunen in de laagste stand.
De hoofdsteunen van de achterstoe‐
len kunnen het zicht naar achteren
belemmeren.

Hoogte afstellen

Hoger: trek de hoofdsteun omhoog
naar de gewenste positie (1). Lager:
druk de ontgrendelknop (2) in en laat
de hoofdsteun naar de gewenste posi‐
tie (3) zakken.
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Verwijderen en plaatsen

Trek de hoofdsteun zo ver mogelijk
omhoog en druk vervolgens de ont‐
grendelknop (1) in om de hoofdsteun te
verwijderen (2).
Stop, om de hoofdsteun terug te plaat‐
sen, de pennen van de hoofdsteun (3)
in de openingen terwijl u de ontgrendel‐
knop (1) indrukt. Stel de hoofdsteun
vervolgens af op de gewenste hoogte.

WAARSCHUWING

Zorg dat de hoofdsteun wordt ver‐
grendeld nadat deze is versteld, zo‐
dat de inzittenden optimaal be‐
schermd zijn.
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VEILIGHEIDSGORDELS

Veiligheidsgordels

WAARSCHUWING

• Voor een optimale bescherming
moeten de veiligheidsgordels tij‐
dens het rijden altijd worden ge‐
dragen.

• De veiligheidsgordels zijn het
meest effectief als de rugleunin‐
gen rechtop staan.

• Kinderen tot en met 13 jaar moe‐
ten altijd de aanwezige veiligheids‐
gordels dragen. Als een kind van
13 jaar of ouder op de voorpassa‐
giersstoel vervoerd moet worden,
moet hij of zij de veiligheidsgordel
op de juiste manier dragen en
moet de stoel zover mogelijk naar
achteren worden gezet.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Draag nooit de schoudergordel on‐
der de arm door of achter uw rug.
Het niet op de juiste manier ge‐
bruiken van de schoudergordel kan
bij een aanrijding resulteren in ern‐
stig letsel.
De schoudergordel moet over het
midden van uw schouder worden
gedragen, over uw sleutelbeen.

• Zet breekbare voorwerpen nooit
vast met een veiligheidsgordel. Bij
krachtig remmen of een aanrijding
kunnen ze beschadigd raken door
de veiligheidsgordel.

• Zorg ervoor dat de veiligheidsgor‐
dels niet gedraaid zitten. Als de
gordel gedraaid zit, is hij minder
effectief. Bij een aanrijding kan
een gedraaide veiligheidsgordel
zelfs snijwonden veroorzaken. Zorg
er daarom voor dat de gordel niet
gedraaid zit.

• Let erop dat het materiaal van de
gordel niet beschadigd raakt. Laat
een beschadigde veiligheidsgordel
vervangen.

WAARSCHUWING

Veiligheidsgordels zijn ontworpen om
aan te liggen tegen de botstructuur
in het lichaam en moeten daarom
laag over het bekken of over het
bekken, de borst en de schouder, af‐
hankelijk van het type gordel, wor‐
den gedragen; het dragen van het
heupgedeelte over de onderbuik
moet worden vermeden.
De veiligheidsgordel moet zo strak
mogelijk tegen het lichaam aan ge‐
dragen worden, voor zover het com‐
fort het toelaat, om een maximale
bescherming te kunnen bieden.
Een loszittende veiligheidsgordel
biedt veel minder bescherming.
Voorkom dat de gordel in aanraking
komt met poetsmiddelen, olie en
chemicaliën, in het bijzonder accu‐
zuur. De veiligheidsgordels kunnen
op een veilige manier worden gerei‐
nigd met een milde zeepoplossing.
De veiligheidsgordel moet worden
vervangen als hij gerafeld, verontrei‐
nigd of beschadigd is. De veiligheids‐
gordel moet ook worden vervangen
als hij gedragen is tijdens een zware
aanrijding, ook al is de gordel niet
(Vervolg)
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(Vervolg)

zichtbaar beschadigd. Bij het dragen
mag de gordel niet gedraaid zitten.
Elke veiligheidsgordel mag maar
door één persoon worden gedragen;
het is gevaarlijk een kind op schoot
te vervoeren met de gordel om beide
personen heen.

WAARSCHUWING

• Er mogen geen wijzigingen aan de
gordel worden aangebracht of
hulpmiddelen worden gebruikt die
voorkomen dat het gordelmecha‐
nisme de gordel strak tegen het li‐
chaam aan kan trekken of die het
verstellen van de gordel onmogelijk
maken.

• Zorg er bij het vastmaken van de
veiligheidsgordel voor dat u de
gordel niet in de gordelsluiting van
een andere stoel steekt. Dit is erg
gevaarlijk omdat u mogelijk niet
volledig door de veiligheidsgordel
wordt beschermd.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Maak de veiligheidsgordel tijdens
het rijden niet (herhaaldelijk) los en
vast. Hierdoor kunt u de controle
over het voertuig verliezen waar‐
door een ongeluk kan gebeuren
met ernstig of dodelijk letsel of
schade tot gevolg.

• Zorg er bij het vastmaken van de
veiligheidsgordel voor dat de gor‐
del niet over harde of breekbare
voorwerpen ligt.

• Controleer of er geen voorwerpen
in de gordelsluiting aanwezig zijn.
Anders kan de veiligheidsgordel
niet goed worden vastgemaakt.
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Waarschuwingslampje veiligheidsgordel voorstoel

Rijomstandigheden
Omstandigheden Type waarschuwing

Veiligheidsgordel Rijsnelheid Verlichting Geluidssignalen

Auto geparkeerd (toets
POWER (start) in stand
ON)

Vast

0 km/h

Licht op (6 seconden) Geen geluid

Niet vast Blijft branden

• Maakt geluid
(6 seconden, bestuur‐
dersstoel)

• Geen geluid
(voorpassagier)
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Rijomstandigheden
Omstandigheden Type waarschuwing

Veiligheidsgordel Rijsnelheid Verlichting Geluidssignalen

Tijdens het rijden

Niet vast
Minder dan 20 km/h Blijft branden Geen geluid

Vanaf 20 km/h Blijft knipperen Alarm klinkt gedurende
100 seconden

Wanneer de veiligheids‐
gordel wordt losge‐
maakt na gebruik

Minder dan 20 km/h Blijft branden Geen geluid

Vanaf 20 km/h Blijft knipperen Alarm klinkt gedurende
100 seconden

WAARSCHUWING

Niet in de juiste positie zitten heeft een negatief effect op het waarschuwingssysteem van de veiligheidsgordel van de
voorpassagier. Het is belangrijk dat de bestuurder de passagier informeert over de juiste zitpositie zoals beschreven in de
handleiding.

OPMERKING

• Het waarschuwingslampje voor de veiligheidsgordel voor de voorpassagier bevindt zich in de middenconsole.

• Ook als er geen passagier op de stoel zit, zal het waarschuwingslampje gedurende 6 seconden knipperen of branden.

• De waarschuwing voor de veiligheidsgordel van de voorpassagier kan in werking treden als bagage op de voorpassagiers‐
stoel wordt geplaatst.
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Waarschuwingslampje
veiligheidsgordel achterpassagier

Als de veiligheidsgordel tweemaal los‐
genomen wordt binnen 9 seconden na‐
dat de gordel is omgedaan, zal het
waarschuwingslampje voor de veilig‐
heidsgordel niet werken.

Rijom‐
stan‐
dighe‐
den

Omstandighe‐
den

Type waar‐
schuwing

Veilig‐
heids‐
gordel

Rij‐
snel‐
heid

Ver‐
lich‐
ting

Ge‐
luid‐
ssig‐
nalen

Auto
gepar‐
keerd
(toets
PO‐
WER
(start)
in
stand
ON)

Vast 0
km/h

Licht
op (70
secon‐
den)

Geen
geluid

Niet
vast

0
km/h

Licht
op (70
secon‐
den)

Geen
geluid

Rijom‐
stan‐
dighe‐
den

Omstandighe‐
den

Type waar‐
schuwing

Veilig‐
heids‐
gordel

Rij‐
snel‐
heid

Ver‐
lich‐
ting

Ge‐
luid‐
ssig‐
nalen

Tij‐
dens
het rij‐
den

Niet
vast

Gelijk
aan of
min‐
der

dan 9
km/h

Licht
op (70
secon‐
den)

Geen
geluid

Meer
dan 9
km/h

Licht
op (70
secon‐
den)

Geen
geluid

Wan‐
neer

de vei‐
lig‐

heids‐
gordel
wordt
losge‐
maakt
na ge‐
bruik

Minder
dan 20
km/h

Licht
op (70
secon‐
den)

Geen
geluid

Meer
dan 20
km/h

Knip‐
pert

voort‐
du‐
rend
(35

secon‐
den)

Ge‐
luid‐
ssig‐
naal
(35

secon‐
den)
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Driepuntsgordel

Hoogteverstelling (voorstoel)

U kunt de hoogte van het bovenste be‐
vestigingspunt in vier standen afstellen
voor maximaal comfort en een maxi‐
male veiligheid.
De veiligheidsgordel mag niet te dicht
langs uw nek lopen. Anders bent u niet
optimaal beschermd. Het schouderge‐
deelte van de gordel moet zodanig zijn
afgesteld dat het over de borst en het
midden van de schouder loopt, en nooit
over de nek.
Verhoog of verlaag het bovenste beves‐
tigingspunt van de veiligheidsgordel tot
de juiste hoogte.

Trek het bovenste bevestigingspunt (1)
omhoog om het hoger af te stellen.
Druk het bovenste bevestigingspunt
omlaag (3) en houd daarbij de knop (2)
ingedrukt om het bovenste bevesti‐
gingspunt lager af te stellen.
Laat de knop los om het bovenste be‐
vestigingspunt in de ingestelde positie
te blokkeren. Probeer het bovenste be‐
vestigingspunt omhoog of omlaag te
schuiven om te controleren of het is
geblokkeerd.
Een onjuist gedragen veiligheidsgordel
kan bij een aanrijding ernstig letsel ver‐
oorzaken.

WAARSCHUWING

• Controleer of het bovenste beves‐
tigingspunt op de juiste hoogte is
geblokkeerd. Laat het schouderge‐
deelte van de gordel nooit langs
uw nek of over uw gezicht lopen.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Als u de veiligheidsgordels na een
aanrijding niet laat vervangen, kan
het gebeuren dat ze u bij een
eventuele volgende aanrijding niet
goed beschermen, wat ernstig let‐
sel kan veroorzaken. Laat de veilig‐
heidsgordels van uw auto na een
aanrijding zo snel mogelijk vervan‐
gen.
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Veiligheidsgordel vastmaken:

Trek de gordel uit de blokkeerautomaat
en steek de metalen gesp (1) in de gor‐
delsluiting (2). Wanneer de gesp in de
gordelsluiting vergrendelt, hoort u een
klik.
De veiligheidsgordel kan zich alleen au‐
tomatisch tot de juiste lengte oprollen
als u eerst zelf het heupgedeelte van
de gordel strak over uw heupen trekt.
Als u zich langzaam voorover beweegt,
rolt de gordel af en heeft u een maxi‐
male bewegingsruimte. Bij een nood‐
stop of een aanrijding zal de gordel
echter worden geblokkeerd. De gordel
blokkeert ook wanneer u te snel naar
voren buigt.

OPMERKING

Als het u niet lukt om de veiligheids‐
gordel uit de blokkeerautomaat te
trekken, trek dan krachtig aan de
gordel en laat deze vervolgens los. U
kunt dan de gordel gemakkelijk uit‐
trekken.

WAARSCHUWING

U moet het heupgedeelte van de vei‐
ligheidsgordel zo laag mogelijk over
uw heupen dragen en niet over uw
(Vervolg)

(Vervolg)

middel. Als u de gordel te hoog over
uw middel draagt, neemt de kans op
letsel bij een aanrijding toe. Draag de
gordel niet onder of over uw beide
armen. De gordel moet over de ene
arm en onder de andere arm door lo‐
pen, zoals in de afbeelding aangege‐
ven.
Draag nooit de schoudergordel onder
de arm door die zich het dichtst bij
het portier bevindt.
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Veiligheidsgordel losmaken:

De gordel kan worden losgemaakt door
op de ontgrendelknop (A) van de gor‐
delsluiting te drukken. Als de veilig‐
heidsgordel is losgemaakt, moet deze
automatisch oprollen.
Controleer als dat niet gebeurt of de
gordel misschien gedraaid is en probeer
het opnieuw.

Veiligheidsgordels achter opbergen

• Als de middelste veiligheidsgordel niet
in gebruik is, moet u de gesp altijd in
de gordelsluiting vergrendelen zoals
in bovenstaande afbeelding.

• Als de veiligheidsgordels achterin niet
gebruikt worden, kunnen de gordel‐
sluitingen in het opbergvak tussen
rugleuning in zitting worden gescho‐
ven.

• Steek daarna de veiligheidsgordel in
de gordelgeleider (of houder) (A) die
aan beide kanten zit. Dit voorkomt
dat de gordels achter onder de stoe‐
len vast komen te zitten.
Trek, nadat de veiligheidsgordel is
vastgemaakt, de band strak door de‐
ze richting de blokkeerautomaat te
trekken.

De veiligheidsgordel moet in de gesp op
elke zitting geklikt worden om goed
vast te zitten.
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❈  A:
  

Gordelsluiting voor rechter
veiligheidsgordel achter

 B:
  

Gordelsluiting voor middel‐
ste veiligheidsgordel ach‐
ter

 C:
  

Gordelsluiting voor linker
veiligheidsgordel achter

Gebruik voor het bevestigen van de
middelste veiligheidsgordel achter de
gordelsluiting met de aanduiding CEN‐
TER.

LET OP

Oefen geen overmatige krachten uit
om de linker of rechter veiligheids‐
gordel in de gordelsluiting te klikken.
Zorg dat de middelste veiligheidsgor‐
del achter in de middelste gordelslui‐
ting geklikt is.
Anders kan de verkeerd vastge‐
maakte veiligheidsgordel geen be‐
scherming bieden.

Gordelspanner veiligheidsgordel
(indien van toepassing)

De veiligheidsgordels van de bestuurder
en voorpassagier en de achterpassagier
(indien van toepassing) zijn uitgerust
met gordelspanners (blokkeerautomaat
met gordelspanner). De gordelspanners
worden samen met de airbags geacti‐
veerd als de frontale aanrijding ernstig
genoeg is.
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Wanneer plotseling wordt afgeremd of
wanneer de inzittende te snel voorover
probeert te buigen, wordt de gordel
door de blokkeerautomaat vergrendeld.
Bij bepaalde frontale aanrijdingen zal de
gordelspanner worden geactiveerd en
zal deze de gordel strakker om het li‐
chaam van de inzittende trekken.
- Blokkeerautomaat met gordelspan‐

ner
Het doel van de blokkeerautomaat
met gordelspanner is ervoor te zor‐
gen dat de schoudergordel strak te‐
gen het bovenlichaam van de inzit‐
tende wordt getrokken bij bepaalde
frontale aanrijdingen.

Als de gordelspanner wordt geactiveerd
en het systeem registreert dat de
spankracht van de veiligheidsgordel van
de bestuurder of de passagier te groot
wordt, zorgt een spankrachtbegrenzer
ervoor dat de betreffende gordel iets
wordt gevierd (indien van toepassing).

WAARSCHUWING

Zorg er voor uw eigen veiligheid voor
dat de gordelband niet los of ge‐
(Vervolg)

(Vervolg)

draaid zit en neem altijd de juiste
zithouding aan.

Het gordelspannersysteem bestaat
hoofdzakelijk uit de volgende onderde‐
len. De plaats hiervan wordt in de af‐
beelding aangegeven:

1. Waarschuwingslampje airbag

2. Blokkeerautomaat met gordelspan‐
ner

3. Airbagmodule

WAARSCHUWING

Voor een optimale werking van de
gordelspanner:
1. De veiligheidsgordel moet op de

juiste wijze worden gedragen en
goed zijn afgesteld. Lees a.u.b.
de informatie en de voorzorgs‐
maatregelen met betrekking tot
de veiligheidssystemen in uw au‐
to, waaronder veiligheidsgordels
en airbags, in deze handleiding
zorgvuldig door en volg de aan‐
wijzingen op.

2. Zorg ervoor dat u en uw passa‐
giers de veiligheidsgordels te al‐
len tijde op de juiste manier dra‐
gen.
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OPMERKING

• Wanneer de gordelspanners wor‐
den geactiveerd, kan een luide knal
hoorbaar zijn en kan er fijn stof,
dat doet denken aan rook, zicht‐
baar worden in het passagiers‐
compartiment. Dat zijn normale
verschijnselen en het stof is niet
schadelijk.

• Het fijne stof is normaal gespro‐
ken onschadelijk, maar kan bij per‐
sonen met een gevoelige huid irri‐
tatie veroorzaken. Tevens dient
langdurig inademen van de stof
vermeden te worden. Was de aan
het stof blootgestelde huid zorg‐
vuldig na een ongeval waarbij de
gordelspanners zijn geactiveerd.

• Omdat de sensor die de airbag ac‐
tiveert in verbinding staat met de
gordelspanner, zal het waarschu‐
wingslampje AIRBAG in het dash‐
board gedurende ongeveer
6 seconden gaan branden nadat
het contact in stand ON wordt ge‐
zet. Daarna zou het lampje uit
moeten gaan.

LET OP

Als de gordelspanner niet goed
werkt, zal het waarschuwingslampje
airbag gaan branden, ook al is er
geen defect aan het airbagsysteem.
Als het waarschuwingslampje van
het airbagsysteem niet gaat bran‐
den als de toets POWER (start) in
stand ON wordt gezet, als het waar‐
schuwingslampje niet dooft nadat
het gedurende ongeveer 6 seconden
heeft gebrand of als het waarschu‐
wingslampje tijdens het rijden gaat
branden, moet u het systeem zo
snel mogelijk laten controleren door
een professionele werkplaats. Kia
raadt aan om een officiële Kia-dea‐
ler/servicepartner te bezoeken.

WAARSCHUWING

• Gordelspanners zijn ontworpen
voor eenmalig gebruik. Nadat een
gordelspanner is geactiveerd,
moet deze worden vervangen. Alle
veiligheidsgordels die tijdens een
aanrijding in gebruik waren, moe‐
ten compleet worden vervangen.

• Het mechanisme van de gordel‐
spanners wordt tijdens het active‐
ren heet. Raak de onderdelen van
het gordelspannersysteem niet
aan nadat ze zijn geactiveerd.

• Probeer nooit zelf de gordelspan‐
ners te controleren of te vervan‐
gen. Laat het systeem nakijken
door een professionele werkplaats.
Kia raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te bezoeken.

• Probeer nooit, op wat voor manier
dan ook, onderhoud of reparaties
uit te voeren aan het gordelspan‐
nersysteem.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Een onjuiste behandeling van de
onderdelen van het gordelspan‐
nersysteem en het niet opvolgen
van de waarschuwingen kunnen
leiden tot een onvolledige werking
of het onverhoeds activeren van de
gordelspanner en tot ernstig let‐
sel.

• Draag te allen tijde de veiligheids‐
gordel wanneer u in een auto rijdt
of meerijdt.

• Neem contact op met een profes‐
sionele werkplaats als de auto of
de gordelspanner moet worden af‐
gevoerd. Kia raadt aan om een of‐
ficiële Kia-dealer/servicepartner te
bezoeken.

LET OP

Het gordelsysteem kan beschadigd
raken door de carrosserie aan de
voorzijde van de auto. Laat het sys‐
teem daarom onderhouden door een
professionele werkplaats. Kia raadt
aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken.

Voorzorgsmaatregelen met
betrekking tot de
veiligheidsgordels

WAARSCHUWING

Alle inzittenden moeten te allen tijde
hun veiligheidsgordel dragen. Veilig‐
heidsgordels en kinderzitjes beper‐
ken de kans op letsel in geval van
een aanrijding of een noodstop. Als
de veiligheidsgordel niet wordt ge‐
dragen, kunnen de inzittenden te
dicht bij een zich vullende airbag ko‐
men, delen in het interieur van de
auto raken of uit de auto worden ge‐
slingerd. Juist gedragen veiligheids‐
gordels reduceren deze gevaren in
aanzienlijke mate.
Volg altijd de voorzorgsmaatregelen
met betrekking tot veiligheidsgor‐
dels, airbags en de zitplaatsen voor
de inzittenden in dit instructieboekje
zorgvuldig op.

Baby’s en kleine kinderen
Houd u aan de ter plaatse geldende
wettelijke voorschriften. Baby- en kin‐
derzitjes moeten op de juiste manier op
de stoel worden geplaatst en gemon‐
teerd. Raadpleeg voor meer informatie
over baby- en kinderzitjes “Kinderzi‐
tjes” op bladzijde 4-32.

WAARSCHUWING

Elke inzittende in uw auto moet ge‐
bruikmaken van de juiste veiligheids‐
systemen, inclusief baby’s en kleine
kinderen. Houd nooit een kind op uw
schoot of in uw armen in een rijden‐
de auto. Door de grote krachten die
bij een aanrijding optreden wordt het
kind uit uw armen en door het interi‐
eur geslingerd. Gebruik altijd een
kinderzitje dat geschikt is voor de
lengte en het gewicht van het kind
dat er in vervoerd moet worden.
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OPMERKING

Kleine kinderen zijn bij een aanrijding
het best beschermd als ze goed
vastgezet op de achterstoel worden
vervoerd in een wettelijk goedge‐
keurd kinderzitje. Controleer voor de
aanschaf van een kinderzitje of het
is voorzien van een label waarop
staat dat het desbetreffende zitje
wettelijk goedgekeurd is. Het kinder‐
zitje moet geschikt zijn voor de leng‐
te en het gewicht van het kind dat
er in vervoerd moet worden. Ook de‐
ze informatie moet op het label van
het kinderzitje vermeld staan. Raad‐
pleeg “Kinderzitjes” op bladzijde
4-32.

Grotere kinderen
Kinderen die te groot zijn voor een kin‐
derzitje moeten plaatsnemen op de
achterstoelen en gebruikmaken van de
aanwezige driepuntsgordels. Het heup‐
gedeelte van de gordel moet zo strak
en laag mogelijk om de heupen worden
gedragen. Controleer regelmatig of de
gordel goed aanligt. Door de bewegin‐
gen van het kind kan de gordel van zijn
plaats raken. Bij een aanrijding zitten
kinderen het veiligst als ze op de juiste
manier gebruikmaken van de veilig‐
heidsgordels en op de achterstoelen
zitten. Als een groter kind (ouder dan
13) op de voorstoel vervoerd moet
worden, moet het kind de driepunts‐
gordel op de juiste manier dragen en
moet de stoel zo ver mogelijk naar ach‐
teren worden geplaatst. Kinderen tot
en met 13 jaar moeten altijd plaatsne‐
men op de achterstoelen en de gordel
op de juiste manier dragen. Gebruik
NOOIT een kinderzitje waarbij het kind
met het gezicht naar achteren gericht
op de voorstoel zit, tenzij de airbag is
uitgeschakeld.

Probeer het kind verder naar het mid‐
den plaats te laten nemen wanneer het
schoudergedeelte over de hals of het
gezicht van het kind loopt. Maak ge‐
bruik van een kinderzitje wanneer de
schoudergordel hun gezicht of hals nog
steeds raakt.

WAARSCHUWING

n Schoudergordels en kleine kin‐
deren

• Laat een schoudergordel nooit het
gezicht of de hals van een kind ra‐
ken tijdens het rijden.

• Als de veiligheidsgordels niet op de
juiste manier worden gedragen en
afgesteld zijn, kan een kind ernstig
of dodelijk letsel oplopen.

Zwangere vrouwen
Ook zwangere vrouwen wordt geadvi‐
seerd de veiligheidsgordel te dragen om
de kans op letsel bij een aanrijding te
beperken. Draag het heupgedeelte van
de gordel zo laag en strak mogelijk over
de heupen, niet over het middel. Neem
voor meer informatie contact op met
een arts.
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WAARSCHUWING

n Zwangere vrouwen
Zwangere vrouwen mogen het heup‐
gedeelte van de veiligheidsgordel
nooit over of boven de onderbuik
dragen.

Gewonden
Ook gewonden die in de auto worden
vervoerd, moeten gebruikmaken van de
veiligheidsgordel. Neem indien nodig
voor meer informatie contact op met
een arts.

Eén persoon per veiligheidsgordel
Een enkele gordel mag nooit gedragen
worden door twee personen (ook niet
door een volwassene en een kind of
door twee kinderen). Als dat wel ge‐
daan wordt, kan dat bij een aanrijding
resulteren in ernstig letsel.

Zet de rugleuning niet horizontaal
Om de kans op letsel bij een aanrijding
te beperken en de veiligheidsgordels zo
effectief mogelijk te gebruiken, moeten
alle inzittenden rechtop zitten en moe‐
ten de rugleuningen, zowel voor als
achter, tijdens het rijden zo rechtop
mogelijk staan. Als een passagier op de
achterbank ligt of als de rugleuningen
te ver achterover staan, kan de gordel
onvoldoende bescherming bieden.

WAARSCHUWING

Als de rugleuning te ver horizontaal
staat, neemt de kans op letsel bij
een aanrijding of een noodstop aan‐
zienlijk toe. De bescherming die de
veiligheidssystemen (veiligheidsgor‐
dels en airbags) bieden, neemt aan‐
zienlijk af als de rugleuning te ver
horizontaal staat. De veiligheidsgor‐
del moet strak over uw heupen en
borst lopen voor een maximale ef‐
fectiviteit. Hoe verder de rugleuning
naar achteren staat, hoe groter de
kans is dat de inzittende bij een aan‐
rijding onder het heupgedeelte van
de gordel door schiet waardoor ern‐
(Vervolg)

(Vervolg)

stig inwendig letsel kan ontstaan.
Bovendien kan het schoudergedeelte
van de gordel tegen de nek van de
inzittende komen. Bestuurder en
passagiers moeten altijd goed in hun
stoel zitten, de gordel op de juiste
manier dragen en de rugleuning zo
ver mogelijk rechtop zetten.

Verzorging van de
veiligheidsgordels
Veiligheidsgordels mogen niet worden
gedemonteerd of gemodificeerd. Ver‐
der moet er op worden gelet dat de
gordels en de onderdelen daarvan niet
beschadigd worden door de scharnieren
van de stoelen, de portieren of anders‐
zins.

WAARSCHUWING

Zorg dat u de veiligheidsgordel en de
gesp niet beschadigt als u de neer‐
geklapte rugleuning van de achter‐
stoelen weer in hun oorspronkelijke
positie zet. Zorg ervoor dat de gordel
(Vervolg)
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(Vervolg)

of gesp niet klem komen te zitten
tussen de achterstoelen. Een be‐
schadigde gordel of gesp is minder
sterk en kan bij een aanrijding of
noodstop dienst weigeren, waardoor
ernstig letsel kan ontstaan. Vervang
de gordel of gordelsluiting direct in‐
dien deze beschadigd is.

Periodieke controle
Alle veiligheidsgordels moeten regelma‐
tig op slijtage of beschadigingen wor‐
den gecontroleerd. Beschadigde onder‐
delen moeten zo spoedig mogelijk wor‐
den vervangen.

Houd de gordels schoon en droog
De veiligheidsgordels moeten schoon en
droog gehouden worden. Als ze vuil zijn
geworden, kunnen ze worden gereinigd
met een milde zeepoplossing en warm
water. Bleekmiddelen, kleurstoffen,
sterke oplosmiddelen of reinigingsmid‐
delen met schurende bestanddelen mo‐
gen niet worden gebruikt omdat ze het
gordelmateriaal kunnen beschadigen of
verzwakken.

Wanneer moeten de
veiligheidsgordels vervangen
worden
De veiligheidsgordels moeten in hun ge‐
heel worden vervangen als de auto bij
een aanrijding betrokken is geweest.
Dat moet ook gebeuren als de veilig‐
heidsgordels niet zichtbaar beschadigd
zijn. Laat het systeem in dat geval ver‐
vangen door een professionele werk‐
plaats. Kia raadt aan om een officiële
Kia-dealer/servicepartner te raadple‐
gen.
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KINDERZITJES (CRS)

Onze aanbeveling: Kinderen
steeds achteraan

WAARSCHUWING

Kinderen moeten steeds de aanwe‐
zige veiligheidsgordels dragen. Kin‐
deren van alle leeftijden zijn veiliger
als ze op de achterstoelen zitten.
Gebruik nooit een kinderzitje waarbij
het kind met het gezicht naar ach‐
teren gericht op de voorstoel zit,
tenzij de airbag gedeactiveerd is.

Kinderen jonger dan 13 jaar moeten
steeds op de achterstoelen zitten en de
aanwezige veiligheidsgordels dragen,
om de kans op letsel te beperken bij
een aanrijding, bij plotseling remmen of
bij een plots maneuver.
Volgens ongevallenstatistieken zijn kin‐
deren veiliger in een kinderzitje op de
achterstoel dan in een kinderzitje op de
voorstoel. Kinderen die te groot zijn
voor een kinderzitje moeten de aanwe‐
zige veiligheidsgordels dragen.
De meeste landen hebben voorschrif‐
ten die vereisen dat kinderen in goed‐
gekeurde kinderzitjes zitten.

De voorschriften inzake leeftijd of leng‐
te- en/of gewichtsbeperkingen waarbij
veiligheidsgordels in plaats van kinder‐
zitjes kunnen worden gebruikt, verschil‐
len van land tot land. Zorg dus dat u op
de hoogte bent van de specifieke ver‐
eisten in uw land en in de landen waar u
op vakantie bent.
Kinderzitjes moeten correct in de auto‐
stoel worden geïnstalleerd. Gebruik
steeds een in de winkel verkrijgbaar
kinderzitje dat voldoet aan de voor‐
schriften van uw land.

Kinderzitjes (CRS)
Baby’s en jonge kinderen moeten
plaatsnemen in een geschikt naar ach‐
teren of naar voren gericht kinderzitje,
dat eerst zorgvuldig werd bevestigd
aan de stoel van het voertuig. Lees de
installatie- en gebruiksaanwijzingen die
door de fabrikant van het kinderzitje
ter beschikking zijn gesteld en leef ze
na.

WAARSCHUWING

• Volg steeds de installatie- en ge‐
bruiksaanwijzingen van de fabri‐
kant van het kinderzitje.

• Maak uw kind steeds correct in het
kinderzitje vast.

• Gebruik geen wieg of veiligheids‐
stoeltje voor kinderen dat over een
rugleuning “haakt”, omdat dit mo‐
gelijk niet de nodige bescherming
biedt bij een ongeval.

• Laat na een ongeval het systeem
nakijken door een professionele
werkplaats. Kia raadt aan om een
officiële Kia-dealer/servicepartner
te bezoeken.

Een kinderzitje (CRS) kiezen
Neem bij het kiezen van een kinderzitje
altijd de volgende punten in acht:
• Controleer of het kinderzitje is voor‐

zien van een label waarop staat dat
het wettelijk goedgekeurd is.
Een kinderzitje mag alleen worden
gebruikt als het is goedgekeurd vol‐
gens de eisen van ECE-R44 of ECE-
R129.
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• Kies een kinderzitje op basis van de
lengte en het gewicht van uw kind.
Deze informatie vindt u meestal op
het verplichte label of in de gebruiks‐
aanwijzing.

• Kies een kinderzitje dat geschikt is
voor de zitplaats waarop u het gaat
gebruiken.
Raadpleeg de installatietabellen op
pagina's 4-39 en 4-41 tot 4-42
om te weten of een kinderzitje ge‐
schikt is voor een bepaalde zitplaats.

• Lees en volg de waarschuwingen en
installatie-instructies die bij het kin‐
derzitje worden geleverd.

Typen kinderzitjes
Er zijn drie hoofdsoorten kinderzitjes:
naar achteren gericht, naar voren ge‐
richt en zitkussens.
De kinderzitjes zijn geclassificeerd op
basis van leeftijd, lengte en gewicht van
het kind.

Kinderzitjes waarin het kind met het
gezicht naar achteren wordt vervoerd
Een kinderzitje waarin het kind met het
gezicht naar achteren wordt vervoerd,
biedt ondersteuning in de rug van het
kind. Het harnassysteem houdt het
kind op de plaats, en in geval van een
ongeval wordt het kind in het kinderzi‐
tje gehouden en blijft de druk op de
kwetsbare nek en ruggenwervel be‐
perkt.

Alle kinderen jonger dan een jaar moe‐
ten altijd worden vervoerd in een naar
achteren gericht kinderzitje. Er zijn ver‐
schillende soorten achterwaarts gerich‐
te kinderzitjes. Zitjes alleen bestemd
zijn voor baby's kunnen alleen achter‐
waarts gericht worden gebruikt. Om‐
zetbare kinderzitjes en 3-in-1 kinderzi‐
tjes hebben doorgaand hogere lengte-
en gewichtsgrenzen voor de voor‐
waarts gerichte positie, waardoor u uw
kind langer naar achteren gericht kunt
vervoeren.
Blijf kinderzitjes in achterwaarts gerich‐
te positie gebruiken zo lang het kind
valt binnen de lengte- en gewichts‐
grenzen die door de fabrikant van het
kinderzitje zijn toegestaan.
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Kinderzitjes waarin het kind met het
gezicht naar voren wordt vervoerd
Een voorwaarts gericht kinderzitje
biedt bescherming voor het kinderli‐
chaam met een harnas. Vervoer kinde‐
ren in een voorwaarts gericht kinderzi‐
tje met een harnas totdat zij de maxi‐
mum lengte of het maximum gewicht
bereiken dat is toegestaan door de fa‐
brikant van het kinderzitje.
Als uw kind te groot of te zwaar wordt
voor een voorwaarts gericht kinderzitje,
dan is uw kind toe aan een zitkussen.

Zitkussens
Een zitkussen is een kinderzitje dat is
ontworpen om de veiligheidsgordels
van het voertuig beter passend te ma‐
ken. Met een zitkussen worden de vei‐
ligheidsgordels zo gepositioneerd dat zij
vallen over de sterkere delen van het li‐
chaam van uw kind. Vervoer kinderen
op en zitkussen totdat ze groot genoeg
zijn om goed in de veiligheidsgordels te
passen.

Een veiligheidsgordel past als deze
comfortabel over de bovenkant van de
heupen ligt, niet over de maag. De
schouderriem moet comfortabel om de
schouder en borstkas liggen, en niet om
de nek of het gezicht. Om de kans op
letsel bij een ongeval, hard remmen of
plotselinge manoeuvre te minimalise‐
ren, moeten kinderen tot 13 jaar altijd
op juiste wijze worden vervoerd in een
passend kinderzitje.

Een kinderzitje (CRS) installeren

WAARSCHUWING

Doe altijd het volgende voordat u
een kinderzitje installeert:
Lees en volg de instructies van de
fabrikant van het kinderzitje.
Het niet naleven van alle waarschu‐
wingen en instructies kan het risico
op ERNSTIG of DODELIJK LETSEL
verhogen in geval van een ongeval.

WAARSCHUWING

Wanneer de hoofdsteun een juiste
plaatsing van het kinderzitje verhin‐
dert, verstel of verwijder dan de
hoofdsteun van de desbetreffende
stoel.

Nadat u het juiste kinderzitje voor uw
kind hebt gekozen en hebt gecontro‐
leerd of het kinderzitje goed op de zit‐
plaats past, zijn er drie algemene stap‐
pen voor een correcte installatie:
• Bevestig het kinderzitje correct in de

auto. Alle kinderzitjes moeten in de
auto worden bevestigd met de heup‐
gordel of het heupgedeelte van een
heup-/schoudergordel, of met de
ISOFIX-bevestigingsband en/of ISO‐
FIX-bevestiging en/of met de steun‐
poot.
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• Zorg ervoor dat het kinderzitje stevig
is bevestigd. Na het installeren van
een kinderzitje in de auto beweegt u
de stoel voor- en zijwaarts om te
controleren of het stevig is bevestigd.
Installeer het kinderzitje zo stevig
mogelijk wanneer u het met een vei‐
ligheidsgordel bevestigt. Enige zij‐
waartse speling is echter normaal.
Verstel de stoel en de rugleuning (op
of neer, naar voren of achteren) wan‐
neer u het kinderzitje installeert om
ervoor te zorgen dat uw kind comfor‐
tabel in het kinderzitje kan zitten.

• Maak uw kind vast in het kinderzitje.
Maak uw kind goed vast in het kin‐
derzitje volgens de instructies van de
fabrikant van het kinderzitje.

LET OP

Een kinderzitje in een afgesloten au‐
to kan zeer heet worden. Om brand‐
wonden te voorkomen, moet u het
zitoppervlak en de riempjes van het
kinderzitje controleren voordat u uw
kind erin plaatst.

ISOFIX-bevestiging en
bevestigingsband (ISOFIX-
systeem) voor kinderen
Een kinderzitje kan met het ISOFIX-sys‐
teem worden bevestigd om het kind
onder het rijden en bij een ongeval te
beschermen. Dit systeem is ontworpen
om het bevestigen van een kinderzitje
eenvoudiger te maken en om de kans
te verkleinen dat uw kinderzitje ver‐
keerd wordt bevestigd. Het ISOFIX-sys‐
teem bestaat uit bevestigingspunten in
de auto en op het kinderzitje. Met het
ISOFIX-systeem hoeft u geen veilig‐
heidsgordel meer te gebruiken om het
kinderzitje op de achterstoelen te be‐
vestigen.
ISOFIX-bevestigingen zijn metalen bal‐
ken die in de auto vast zitten. Elke stoel
die met ISOFIX is uitgerust, heeft twee
bevestigingen onder waar de onderste
bevestigingspunten van het kinderzitje
aan worden bevestigd.
Om het ISOFIX-systeem in uw auto te
kunnen gebruiken, moet u een kinderzi‐
tje hebben met ISOFIX-bevestigings‐
punten.
De fabrikant van het kinderzitje levert
instructies hoe u het kinderzitje aan de
ISOFIX-bevestigingen moet bevestigen.

De ISOFIX-bevestigingen zijn alleen be‐
doeld voor de buitenste zitplaatsen
links en rechts achter. De plaats hiervan
wordt in de afbeelding aangegeven.

WAARSCHUWING

U kunt geen kinderzitje met ISOFIX-
bevestigingspunten plaatsen op de
stoel midden achter. Op deze stoel
zijn geen ISOFIX-bevestigingen aan‐
wezig. Als u een kinderzitje in het
midden zet en de buitenste bevesti‐
gingen gebruikt, kunnen deze beves‐
tigingen beschadigen.
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ISOFIX-bevestigingen bevinden zich
tussen de rugleuning en het zitkussen
op de stoelen links en rechts achter en
zijn met symbolen gemarkeerd.
❈ (1): Aanduiding positie ISOFIX-be‐

vestiging (Type A – , Type B – )
(2): ISOFIX-bevestiging

Een kinderzitje met behulp van een
ISOFIX-systeem bevestigen
Het installeren van een i-Size- of ISO‐
FIX-compatibel kinderzitje op een van
de buitenste zitplaatsen gebeurt als
volgt:

1. Plaats de veiligheidsgordelsluiting
uit de buurt van de ISOFIX-bevesti‐
gingen.

2. Plaats alle andere voorwerpen die
een goede bevestiging van het kin‐
derzitje aan de ISOFIX-bevestigin‐
gen kunnen verhinderen uit de
buurt van de bevestigingen.

3. Plaats het kinderzitje op de zit‐
plaats en maak het aan de ISOFIX-
bevestigingen vast volgens de in‐
structies van de fabrikant van het
kinderzitje.

4. Volg de instructies van de fabrikant
van het kinderzitje voor een correc‐
te installatie en bevestiging van de
ISOFIX-aansluitingen aan de ISO‐
FIX-bevestigingen.

WAARSCHUWING

Neem de volgende voorzorgsmaatre‐
gelen bij gebruik van het ISOFIX-sys‐
teem:
• Lees en volg alle installatie-in‐

structies die bij het kinderzitje
worden geleverd.

• Klik alle niet-gebruikte veiligheids‐
gordels achterin vast en rol de
gordels achter het kind op om te
voorkomen dat het kind gordels
kan vastgrijpen. Als een schouder‐
gordel rond de nek van het kind
wordt gewikkeld en de gordel
wordt aangespannen, bestaat het
risico op verstikking.

• Maak NOOIT meer dan één kinder‐
zitje vast aan één bevestigings‐
punt. Hierdoor kan de bevestiging
of aansluiting loskomen of breken.

• Laat het ISOFIX-systeem altijd na‐
kijken door uw dealer na een onge‐
val. Een ongeval kan het ISOFIX-
systeem beschadigen, waardoor
het kinderzitje mogelijk niet meer
correct is bevestigd.
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Monteren van een kinderzitje met
behulp van een systeem met
bevestigingspunten voor bovenste
band (indien van toepassing)

De bevestigingspunten voor de boven‐
ste band van het kinderzitje bevinden
zich aan de achterzijde van de rugleu‐
ningen van de achterstoelen.

1. Voer de bovenste band van het kin‐
derzitje over de rugleuning. Volg bij
het bevestigen van de bevestigings‐
band de instructies van de fabri‐
kant van het kinderzitje op.

2. Sluit de bevestigingsband op het
bovenste bevestigingspunt aan en
trek de band strak volgens de in‐
structies van de fabrikant van het
kinderzitje om het kinderzitje stevig
aan de stoel te bevestigen.

WAARSCHUWING

Neem de volgende voorzorgsmaatre‐
gelen in acht bij het aansluiten van
de bevestigingsband:
• Lees en volg alle installatie-in‐

structies die bij het kinderzitje
worden geleverd.

• Maak NOOIT meer dan één kinder‐
zitje aan één ISOFIX-bevestigings‐
punt boven vast. Hierdoor zou de
bevestiging los kunnen schieten of
breken.

• Sluit de bevestigingsband nooit
aan iets anders aan dan aan het
bovenste bevestigingspunt. Als u
iets anders aansluit, werkt dit mo‐
gelijk niet goed.

• De bevestigingspunten zijn alleen
berekend op de belasting die erop
wordt uitgeoefend door een juist
gemonteerd kinderzitje.
Ze mogen in geen geval worden
gebruikt voor de bevestiging van
veiligheidsgordels voor volwasse‐
nen of voor de bevestiging van an‐
dere componenten in de auto.
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Kinderzitje met een
driepuntsgordel bevestigen
Als u het ISOFIX-systeem niet gebruikt,
moeten kinderzitjes met het heupge‐
deelte van een driepuntsgordel op een
achterstoel worden bevestigd.

Kinderzitje met een driepuntsgordel be‐
vestigen
Volg voor het installeren van een kin‐
derzitje op de achterbank de volgende
stappen:

1. Plaats het kinderzitje op de stoel en
laat de driepuntsgordel om of door
het zitje lopen, afhankelijk van de
instructies van de fabrikant van het
zitje.
Controleer of de gordel niet ge‐
draaid zit.

2. Zet de gesp vast in de gordelslui‐
ting. Controleer of u een klik hoort.
Plaats de ontgrendelknop zo dat
deze in geval van nood gemakkelijk
bereikbaar is.

3. Zet de gordel zo strak mogelijk
door op het kinderzitje te drukken
terwijl u de schoudergordel in de
oprolautomaat voert.

4. Trek en duw het kinderzitje om te
controleren of het stevig vast zit.

Als de fabrikant van uw kinderzitje aan‐
beveelt in combinatie met de drie‐
puntsgordel een bovenste bevestigings‐
band te gebruiken, zie “Een kinderzitje
met behulp van een ISOFIX-systeem
bevestigen” op bladzijde 4-36.
Om het kinderzitje los te maken drukt u
op de ontgrendelknop op de gesp,
maakt u de driepuntsgordel los van het
kinderzitje en laat u de driepuntsgordel
volledig oprollen.
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Geschiktheid van elke stoelpositie voor kinderzitjes met gordel & ISOFIX-kinderzitjes (CRS) overeenkomstig de
VN-voorschriften
(Informatie voor gebruik door voertuigbezitters en fabrikanten van kinderzitjes)
• Ja: Geschikt voor plaatsing van de aangeduide categorie kinderzitjes

• Nee: Niet geschikt voor plaatsing van de aangeduide categorie kinderzitjes

• “-” : Niet van toepassing

• De tabel is gebaseerd op een LHD-voertuig. Met uitzondering van de voorpassagiersstoel geldt de tabel ook voor RHD-voer‐
tuigen.
Voor de voorpassagiersstoel in RHD-voertuigen dient u de informatie te gebruiken voor zitpositie nummer 3.
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Categorieën kinderzitjes
Positie

 
1 2 3 4 5 6

Universeel kinderzitje
met gordel  - - Ja1) (V, A) Ja (V, A) Ja (V, A) Ja (V, A)

V: Met het
gezicht
naar voren
gericht
A: Met het
gezicht
naar ach‐
teren ge‐
richt

i-Size kinderzitje
ISOFIX CRF:
F2, F2X,
R1, R2

- - Nee Ja (V, A) Nee Ja (V, A)

Reiswieg (ISOFIX
waarin het kind met
het gezicht opzij ligt
(CRS))

ISOFIX CRF:
L1, L2 - - Nee Nee Nee Nee

ISOFIX babyzitje* (*:
ISOFIX zitje voor zui‐
gelingen)

ISOFIX CRF:
R1 - - Nee Ja (A) Nee Ja (A)

ISOFIX baby-/kinder‐
zitje - small

ISOFIX CRF:
F2,F2X,
R2,R2X

- - Nee Ja (V, A) Nee Ja (V, A)

ISOFIX baby-/kinder‐
zitje – large* (*: geen
zitkussens)

ISOFIX CRF:
F3, R3 - - Nee Ja (V, A) Nee Ja (V, A)

Zitkussen – kleinere
breedte ISO CRF: B2 - - Nee Ja Nee Ja

Zitkussen – volledige
breedte ISO CRF: B3 - - Nee Ja Nee Ja

Opmerking1): Voor plaatsing van universele kinderzitjes met gordelbevestiging op stoelnummer 3, moet de stoelleuning volle‐
dig naar voren worden gezet.
❈ Gebruik nooit een kinderzitje waarbij het kind met het gezicht naar achteren gericht op de voorstoel zit, tenzij de airbag

gedeactiveerd is.
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❈ Bij semi-universele of voertuigspecifieke kinderzitjes (ISOFIX-kinderzitje of kinderzitje met gordel) moet u de voertuiglijst
in de handleiding van het kinderzitje raadplegen.

 
Geschiktheid van elke stoelpositie voor
kinderzitjes met gordel & ISOFIX-kin‐
derzitjes (CRS) overeenkomstig de VN-
voorschriften

Stoelnummer Positie in het
voertuig

1 Voor, linker zit‐
plaats

2 Voor, middelste
zitplaats

Stoelnummer Positie in het
voertuig

3 Voor, rechter zit‐
plaats

4 2e zitrij, linker zit‐
plaats

5 2e zitrij, middelste
zitplaats

6 2e zitrij, rechter
zitplaats
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Aanbevolen kinderzitjes: Europa

Gewichtsgroep Naam Fabrikant Type bevestiging ECE-R44 goed‐
keuringsnr.

Groep 0+ Cabriofix & Familyfix Maxi Cosi Met het gezicht naar achteren gericht met
ISOFIX E4 04443907

Groep I Duo Plus Britax Römer Met het gezicht naar voren gericht met ISO‐
FIX en bevestigingsband E1 04301133

Groep II KidFix II XP Britax Römer Met het gezicht naar voren gericht met ISO‐
FIX en autogordel E1 04301323

Groep III Dream Nania/OSANN Met het gezicht naar voren gericht met auto‐
gordel E2 0403011

CRS-fabrikantinformatie
Maxi Cosi Cabriofix & Familyfix http://www.maxi-cosi.com
Britax Römmer http://www.britax.com
Osann https://www.osann.de
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AIRBAG - AANVULLEND VEILIGHEIDSSYSTEEM

1. Bestuurdersairbag

2. Voorpassagiersairbag

3. Zijairbag

4. Gordijnairbag

5. Knie-airbag bestuurder

6. ON/OFF-schakelaar airbag voorpas‐
sagier

WAARSCHUWING

• Zelfs in auto’s uitgerust met air‐
bags, dienen u en uw passagiers te
allen tijde de aanwezige veilig‐
heidsgordels te dragen om de kans
op letsel of de ernst daarvan bij
een aanrijding of bij het over de
kop slaan van de auto te beperken.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Airbags en gordelspanners bevat‐
ten explosieve chemicaliën.
Het afvoeren van aan voertuig
zonder de airbags en gordelspan‐
ners te verwijderen, kan leiden tot
brand. Neem voor u een voertuig
afvoert, contact op met een pro‐
fessionele werkplaats. Kia raadt
aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken.

• Zorg ervoor dat de onderdelen en
bedrading van de airbags niet nat
worden. Als onderdelen van de air‐
bags niet meer functioneren om‐
dat zij in contact zijn geweest met
water of andere vloeistoffen, kan
dat leiden tot brand of ernstige
verwondingen.

Werking van airbagsysteem
• De airbags kunnen alleen worden ge‐

activeerd (indien nodig opgeblazen
worden) als de toets POWER (start)
in stand ON of START staat.

• De airbags worden bij zwaardere aan‐
rijdingen van voren of opzij (indien zij‐
airbags en/of gordijnairbags aanwe‐
zig zijn) onmiddellijk geactiveerd om
de inzittenden te helpen beschermen
tegen ernstig letsel.

• Onder normale omstandigheden is de
airbag zo ontworpen dat hij geacti‐
veerd wordt op grond van een be‐
paalde hoek en hevigheid van de aan‐
rijding. Deze twee factoren zijn es‐
sentieel voor de beslissing het wel of
niet sturen van het signaal voor het
activeren van de airbags of het star‐
ten de elektrische werking.

• De airbag wordt geactiveerd op grond
van de hoek en hevigheid van de aan‐
rijding. Hij wordt niet bij elk ongeval
of aanrijding geactiveerd.

• De airbags vóór worden direct volle‐
dig opgeblazen, waarna ze meteen
weer leeglopen.
Het is vrijwel onmogelijk om tijdens
een ongeval waar te nemen dat de
airbags worden opgeblazen.
Het is aannemelijker dat u de leegge‐
lopen airbags na de aanrijding uit het
stuurwiel of het dashboard ziet han‐
gen.

• Om bij een zware aanrijding bescher‐
ming te bieden, moeten de airbags
snel worden opgeblazen. De snelheid
waarmee de airbag wordt opgeblazen
is het gevolg van de extreem korte
tijd waarbinnen een aanrijding plaats‐
vindt en de noodzaak om de airbag
tussen de inzittende en de onderde‐
len van de auto op te blazen voordat
de inzittende in contact komt met die
onderdelen.
De snelheid waarmee de airbags wor‐
den opgeblazen, beperkt de kans op
ernstig letsel bij een zware aanrijding
en vormt daarom een belangrijk deel
van het ontwerp van de airbags.
Het opblazen van een airbag kan ech‐
ter ook letsel veroorzaken zoals
schaafwonden in het gezicht, blauwe
plekken en botbreuken, omdat de
snelheid waarmee de airbags worden
opgeblazen tot gevolg heeft dat de
airbags met veel kracht uitzetten.

• Er zijn zelfs omstandigheden waaron‐
der het contact met de airbag in het
stuurwiel tot dodelijk letsel kan lei‐
den, vooral wanneer de inzittende te
dicht op het stuurwiel zit.
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WAARSCHUWING

• Om ernstig of dodelijk letsel te
voorkomen, moet de bestuurder
altijd zo ver mogelijk van het
stuurwiel af zitten (ten minste
250 mm). De voorpassagier moet
de stoel altijd zo ver mogelijk naar
achteren schuiven en helemaal
achterin de stoel gaan zitten.

• De airbags worden bij een aanrij‐
ding onmiddellijk geactiveerd en
door de grote kracht waarmee dit
gebeurt, kunnen de passagiers
ernstig gewond raken als ze te
dicht bij de airbag zitten.

• Het activeren van de airbags kan
letsel veroorzaken zoals schaaf‐
wonden, verwondingen als gevolg
van een gebroken bril en brand‐
wonden.

Geluid en rookontwikkeling
Bij het opblazen van de airbags is een
knal hoorbaar en komt rook en poeder
vrij. Dit is normaal en wordt veroor‐
zaakt doordat het ontstekingsmecha‐
nisme van de airbag geactiveerd wordt.
Nadat de airbags opgeblazen zijn, kunt
u moeite hebben met ademhalen, door‐
dat uw borstkas in contact is geweest
met zowel de veiligheidsgordel als de
airbag en doordat u de rook en het poe‐
der heeft ingeademd. Open zo snel mo‐
gelijk na een aanrijding de portieren
en/of de ruiten om te voorkomen dat u
te lang aan de rook en het poeder
wordt blootgesteld.
Hoewel de rook en het poeder niet gif‐
tig zijn, kunnen deze wel huidirritaties
veroorzaken in de buurt van ogen, neus
en hals. Was in dat geval de desbetref‐
fende plek schoon en spoel deze met
koud water na. Raadpleeg een dokter
als de symptomen aanhouden.

WAARSCHUWING

Als de airbags worden geactiveerd,
worden de bij het airbagsysteem be‐
horende onderdelen in het stuurwiel
(Vervolg)

(Vervolg)

en/of instrumentenpaneel en/of de
dakrails boven de voor- en achter‐
portieren zeer heet. Raak de onder‐
delen van het airbagsysteem niet
aan direct nadat een airbag is geac‐
tiveerd, om letsel te voorkomen.

Waarschuwingslabel
voorpassagiersairbag voor
kinderzitje
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WAARSCHUWING

Gebruik nooit een kinderzitje waarbij
het kind met het gezicht naar ach‐
teren gericht op de voorstoel zit,
tenzij de voorpassagiersairbag is ge‐
deactiveerd. Wanneer de geactiveer‐
de passagiersairbag het zitje met
een grote kracht raakt, kan het kind
ernstig of dodelijk letsel oplopen.

Wij adviseren u op de voorstoel ook
geen kinderzitje te gebruiken waarbij
het kind met het gezicht naar voren is
gericht. Als de voorpassagiersairbag
wordt geactiveerd, zou dit ernstig of
dodelijk letsel bij het kind kunnen ver‐
oorzaken.
Als uw auto is voorzien van een ON/
OFF-schakelaar voor de voorpassa‐
giersairbag, kan de voorpassagiersair‐
bag indien nodig worden in- of uitge‐
schakeld.
Zie voor meer informatie “ON/OFF-
schakelaar voorpassagiersairbag” op
bladzijde 4-54.

WAARSCHUWING

• Gebruik een kinderzitje dat tegen
de rijrichting in moet worden ge‐
plaatst NOOIT op een stoel waar‐
voor een ACTIEVE AIRBAG zit. Het
kind kan ERNSTIG OF DODELIJK
LETSEL oplopen.

• Als het kinderzitje op een van de
buitenste zitplaatsen achter wordt
geplaatst bij uitvoeringen met zij‐
airbags, zorg er dan voor dat het
kinderzitje zo ver mogelijk weg van
het portier wordt geplaatst en zet
het goed vast.
Door het activeren van de zijairbag
of gordijnairbag zou deze ernstig
letsel kunnen veroorzaken.

Waarschuwingslampje airbag

Het doel van het waarschuwingslampje
airbag in het dashboard is om u te
waarschuwen voor een mogelijke sto‐
ring in de airbag, het aanvullend veilig‐
heidssysteem (SRS).
Als het contact in stand ON wordt ge‐
zet, moet het lampje gedurende onge‐
veer 6 seconden gaan knipperen en
daarna uitgaan.
Laat het systeem controleren wanneer:
• Het lampje niet kort gaat branden als

het contact in stand ON wordt gezet.

• Het lampje na ongeveer 6 seconden
niet uitgaat, maar blijft branden.
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• Het lampje gaat branden tijdens het
rijden.

• Het lampje knippert wanneer het
contact in stand ON staat.

Controlelampje
voorpassagiersairbag AAN

Het controlelampje voorpas‐
sagiersairbag ON brandt ge‐
durende ongeveer
4 seconden nadat de toets
POWER (start) in de stand
ON is gezet.

Het controlelampje airbag voorpassa‐
gier AAN zal tevens branden wanneer
de AAN/UIT-schakelaar voor de airbag
in de stand AAN wordt gezet, maar
gaat uit na ongeveer 60 seconden.

Controlelampje
voorpassagiersairbag UIT

Het controlelampje voorpassa‐
giersairbag OFF brandt gedu‐
rende ongeveer 4 seconden
nadat de toets POWER (start)
in de stand ON is gezet.

Het controlelampje voorpassagiersair‐
bag OFF gaat ook branden als de ON/
OFF-schakelaar voor de airbag in de
stand OFF staat en gaat uit als de ON/
OFF-schakelaar in de stand ON wordt
gezet.

LET OP

Als een defect optreedt in de ON/
OFF-schakelaar voor de airbag, gaat
het controlelampje voorpassagiers‐
airbag OFF niet branden (het contro‐
lelampje voorpassagiersairbag ON
gaat branden en gaat weer uit na
ongeveer 60 seconden) en de voor‐
passagiersairbag wordt geactiveerd
bij een frontale aanrijding, ook al
staat de ON/OFF-schakelaar voor de
airbag in de stand OFF.
Laat in dat geval de ON/OFF-schake‐
laar van de voorpassagiersairbag en
het airbagsysteem nakijken door een
professionele werkplaats.
Kia raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te bezoeken.
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Onderdelen en functies
aanvullend veiligheidssysteem

De onderdelen van het aanvullend vei‐
ligheidssysteem zijn:

1. Airbag bestuurder

2. Airbag voorpassagier

3. Zijairbags

4. Gordijnairbags

5. Blokkeerautomaten met gordel‐
spanners*

6. Waarschuwingslampje airbag

7. Airbagmodule (SRSCM)

8. Airbagsensoren voor
*indien van toepassing

9. Zijairbagsensoren*

10. Druksensoren opzij*

11. Controlelampje airbag voorpassa‐
gier ON/OFF (alleen airbag voorpas‐
sagier)

12. ON/OFF-schakelaar airbag voorpas‐
sagier

13. Blokkeerautomaten met gordel‐
spanners*

De SRSCM controleert constant alle
componenten van het systeem als de
toets POWER (start) in stand ON staat,
om te bepalen of een aanrijding zwaar
genoeg is om de airbags of de gordel‐
spanners te activeren.
Het waarschuwingslampje AIRBAG op
het dashboard brandt na het in stand
ON zetten van de toets POWER (start)
gedurende 6 seconden en moet vervol‐
gens uit gaan.

WAARSCHUWING

Als een van de volgende condities
zich voordoet, duidt dat op een sto‐
ring in het airbagsysteem. Laat het
(Vervolg)

(Vervolg)

systeem in dat geval nakijken door
een professionele werkplaats. Kia
raadt aan om een officiële Kia-dea‐
ler/servicepartner te bezoeken.
• Het lampje niet kort gaat branden

als het contact in stand ON wordt
gezet.

• Het lampje na ongeveer
6 seconden niet uitgaat, maar
blijft branden.

• Het lampje gaat branden tijdens
het rijden.

• Het lampje knippert wanneer het
contact in stand ON staat.

*indien van toepassing
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De airbagmodules vóór bevinden zich in
het stuurwielkussen en in het dash‐
boardpaneel voor de voorpassagier bo‐
ven het dashboardkastje. Als de SRSCM
oordeelt dat de kracht waaraan de
voorzijde van de auto wordt blootge‐
steld een bepaalde drempelwaarde
overschrijdt, activeert hij automatisch
de airbags vóór.

Als de airbags worden geactiveerd,
scheuren de afdekkappen op vooraf be‐
paalde plaatsen open als gevolg van de
zich vullende airbags. Als deze openin‐
gen groter worden, kunnen de airbags
geheel worden gevuld.

Een geheel gevulde airbag vertraagt in
combinatie met een juist gedragen vei‐
ligheidsgordel de voorwaartse bewe‐
ging van de bestuurder of de voorpas‐
sagier en beperkt zo de kans op hoofd‐
letsel en letsel aan het bovenlichaam.
Nadat de airbag geheel gevuld is, begint
hij direct weer leeg te lopen, zodat de
bestuurder weer zicht op de weg krijgt
en hij de auto weer kan besturen of an‐
derszins kan bedienen.
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WAARSCHUWING

• Plaats geen accessoires, zoals be‐
kerhouders, of stickers, enz. op
het paneel boven het dashboard‐
kastje in auto’s met een voorpas‐
sagiersairbag. Dergelijke voorwer‐
pen kunnen gevaarlijke projectielen
worden en letsel veroorzaken
wanneer de voorpassagiersairbag
wordt geactiveerd.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Plaats een eventuele luchtverfris‐
ser ook niet in de buurt van het in‐
strumentenpaneel of op het dash‐
board.
Dit kan een gevaarlijk projectiel
worden en letsel veroorzaken
wanneer de voorpassagiersairbag
wordt geactiveerd.

• Als de airbag wordt geactiveerd, is
er een luide knal hoorbaar en komt
er fijn stof vrij in de auto. Dit is
normaal en niet gevaarlijk; het fij‐
ne poeder wordt gebruikt bij het
vouwen van de airbags. Het stof
dat vrijkomt bij het activeren van
de airbag kan huid- of oogirritatie
veroorzaken en astmatische klach‐
ten bij daarvoor gevoelige perso‐
nen verergeren. Was de huid die in
aanraking is gekomen met het stof
dat vrijkomt bij het activeren van
de airbag altijd af met koud water
en een milde zeepoplossing.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Het aanvullend veiligheidssysteem
werkt alleen als het contact in
stand ON staat. Als het waarschu‐
wingslampje AIRBAG niet gaat
branden of als het blijft branden
nadat het circa 6 seconden is op‐
gelicht na het in stand ON zetten
van de toets POWER (start), of na‐
dat de auto gestart is, of als het
gaat branden tijdens het rijden,
werkt het aanvullend veiligheids‐
systeem niet goed. Laat het sys‐
teem in dat geval nakijken door
een professionele werkplaats. Kia
raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te bezoeken.

• Zet voor het vervangen van een
zekering of het loskoppelen van
een accukabel de toets POWER
(start) eerst in stand OFF en ver‐
wijder de contactsleutel. Vervang
of verwijder een zekering die aan
het airbagsysteem gerelateerd is
nooit als het contact in stand ON
staat. Het niet opvolgen van deze
waarschuwing zal ertoe leiden dat
het waarschuwingslampje airbag
zal gaan branden.
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Airbag bestuurder en
voorpassagier

Uw auto is uitgerust met een aanvul‐
lend veiligheidssysteem (SRS) en drie‐
puntsgordels voor zowel de bestuurder
als de voorpassagier.
Dat uw auto is voorzien van een derge‐
lijk systeem blijkt uit de letters AIRBAG
op het stuurwielkussen en op het pa‐
neel aan passagierszijde boven het
dashboardkastje.
Het aanvullend veiligheidssysteem be‐
staat uit airbags die zich bevinden in
het stuurwiel en boven het dashboard‐
kastje.
Het doel van de airbags is om de be‐
stuurder en/of de voorpassagier een
aanvullende bescherming te bieden
naast de bescherming die wordt gebo‐
den door de veiligheidsgordel.

WAARSCHUWING

Maak altijd gebruik van de veilig‐
heidsgordels en, indien van toepas‐
sing, van kinderzitjes; iedere keer, bij
iedere reis en voor iedereen! De air‐
bags worden met aanzienlijke kracht
in een zeer korte tijd gevuld. De vei‐
ligheidsgordel houden de inzittenden
in de juiste positie, zodat ze optimaal
kunnen profiteren van de airbags.
Ook in een auto met airbags kunnen
de inzittenden ernstig letsel oplopen
tijdens het activeren van de airbag
als de inzittenden de gordels niet of
niet op de juiste wijze dragen. Volg
altijd de voorzorgsmaatregelen met
betrekking tot veiligheidsgordels,
airbags en de veiligheid voor de inzit‐
tenden in dit instructieboekje zorg‐
vuldig op.
Om de kans op ernstig of dodelijk
letsel te beperken en optimaal te
profiteren van het aanvullend veilig‐
heidssysteem:
• ABC - Zorg dat kinderen op de 2e

zitrij altijd de veiligheidsgordels
dragen. Dat is de veiligste plaats
voor kinderen van alle leeftijden.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• De airbags voor en de zijairbags
kunnen letsel veroorzaken als de
inzittenden voor niet in de juiste
positie zitten.

• Zet uw stoel zo ver mogelijk naar
achteren, waarbij u er wel op moet
letten dat u alle bedieningsorga‐
nen nog goed kunt bereiken.

• Ga niet te dicht op de airbag zit‐
ten, dat geldt ook voor uw voor‐
passagier, en leun niet onnodig
naar voren. Als u of uw voorpassa‐
gier te dicht op de airbag zit, kan
er door het activeren van de airbag
ernstig letsel ontstaan.

• Leun ook niet tegen het portier of
de middenconsole; zit altijd zo
rechtop mogelijk.

• Vervoer geen passagier op de
voorstoel als het controlelampje
airbag UIT brandt, omdat dan de
airbag bij een aanrijding niet wordt
geactiveerd.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Er mogen geen objecten op of
dicht bij de airbags in het stuur‐
wiel, op het instrumentenpaneel of
op het dashboardpaneel boven het
dashboardkastje worden geplaatst
omdat dergelijke voorwerpen let‐
sel kunnen veroorzaken als de air‐
bags bij een aanrijding worden ge‐
activeerd.

• Stel de onderdelen van het airbag‐
systeem niet bloot aan schokken
en neem de bedrading van het air‐
bagsysteem niet los. Als u dat wel
doet kunt u letsel oplopen omdat
de airbags onverwacht kunnen
worden geactiveerd of juist niet
worden geactiveerd wanneer dat
wel nodig is.

• Als het waarschuwingslampje van
het airbagsysteem tijdens het rij‐
den blijft branden, moet u het sys‐
teem laten nakijken door een pro‐
fessionele werkplaats. Kia raadt
aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Airbags zijn maar één keer te ge‐
bruiken – laat het systeem in dat
geval vervangen door een profes‐
sionele werkplaats.
Kia raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te bezoeken.

• Het aanvullend veiligheidssysteem
is zodanig ontworpen dat de air‐
bags vóór alleen geactiveerd wor‐
den als de kracht van de aanrijding
een bepaalde drempel overschrijdt.
Verder kunnen de airbags maar
één keer worden geactiveerd.
Draag te allen tijde de veiligheids‐
gordels.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• De airbags voor zijn niet ontwor‐
pen om te worden geactiveerd bij
een aanrijding van opzij, van ach‐
teren of bij het over de kop slaan
van de auto. Als bij een aanrijding
van opzij echter de drempelwaarde
voor het activeren van de airbags
voor overschreden wordt, kunnen
ook de airbags voor worden geac‐
tiveerd.
Verder worden de airbags voor
niet geactiveerd als de kracht van
de aanrijding de drempelwaarde
niet overschrijdt.

• Een kinderzitje mag nooit op de
voorstoel worden geplaatst. Het
kind kan ernstig of dodelijk letsel
oplopen als de airbag bij een aan‐
rijding wordt geactiveerd.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Kinderen tot en met 13 jaar moe‐
ten altijd plaatsnemen op de ach‐
terstoel en de gordel op de juiste
manier dragen. Als een kind van 13
jaar of ouder op de voorpassa‐
giersstoel vervoerd moet worden,
moet hij of zij de veiligheidsgordel
op de juiste manier dragen en
moet de stoel zover mogelijk naar
achteren worden gezet.

• Voor een maximale bescherming
bij alle soorten aanrijdingen moe‐
ten alle inzittenden, inclusief de
bestuurder, hun veiligheidsgordel
dragen, ongeacht het feit of er
voor hun positie een airbag aan‐
wezig is.
Ga tijdens het rijden niet dichter bij
de airbag zitten dan nodig is en
leun ook niet onnodig voorover.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Een onjuiste zithouding of zitposi‐
tie kan bij een aanrijding ernstig of
dodelijk letsel veroorzaken.
Alle inzittenden moeten rechtop
zitten, met de rugleuning zo recht‐
op mogelijk, midden op de zitting
en met de veiligheidsgordel om, de
benen comfortabel gestrekt en de
voeten op de vloer, totdat de auto
is geparkeerd en de contactsleutel
is verwijderd.

• Het airbagsysteem vult de airbags
erg snel om in geval van een aan‐
rijding een maximale bescherming
te kunnen bieden. Als een inzitten‐
de niet in de juiste positie zit om‐
dat hij of zij de veiligheidsgordel
niet draagt, kan de airbag teveel
kracht op de inzittende uitoefe‐
nen, waardoor deze ernstig of do‐
delijk letsel zou kunnen oplopen.
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ON/OFF-schakelaar airbag
voorpassagier

De airbag voor de voorpassagier kan
worden gedeactiveerd met behulp van
de ON/OFF-schakelaar voor het geval
er een kinderzitje op de voorpassa‐
giersstoel wordt gemonteerd of voor
het geval de voorstoel niet gebruikt
wordt.
Om de veiligheid voor uw kind te garan‐
deren, moet de airbag voor de voorpas‐
sagier worden uitgeschakeld wanneer u
een naar achteren gericht kinderzitje op
de voorstoel monteert.

In- en uitschakelen van de voorpassa‐
giersairbag:

Steek om de voorpassagiersairbag uit
te schakelen de hoofdsleutel in de ON/
OFF-schakelaar voor de airbag en zet
deze in de stand OFF.
Het controlelampje airbag voorpassa‐
gier OFF zal gaan branden en blijven
branden totdat de airbag weer wordt
ingeschakeld.
Steek om de voorpassagiersairbag in te
schakelen de hoofdsleutel in de ON/
OFF-schakelaar voor de airbag en zet
deze in de stand ON. Het controlelampje
airbag voorpassagier OFF zal uitgaan.

WAARSCHUWING

De ON/OFF-schakelaar van de voor‐
passagiersairbag kan eventueel ook
worden bediend met een vergelijk‐
baar klein en stevig voorwerp. Con‐
troleer altijd de stand van de ON/
OFF-schakelaar van de voorpassa‐
giersairbag en het controlelampje
voorpassagiersairbag OFF.
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OPMERKING

• Als de schakelaar voor de voorpas‐
sagiersairbag in stand ON staat,
kan de airbag worden geactiveerd
en mag er op de voorpassagiers‐
stoel geen baby- of kinderzitje
worden geplaatst.

• Als de schakelaar voor de voorpas‐
sagiersairbag in stand OFF staat,
is de airbag uitgeschakeld.

LET OP

• Als de ON/OFF-schakelaar van de
voorpassagiersairbag niet goed
werkt, zal het waarschuwings‐
lampje AIR BAG ( ) op het instru‐
mentenpaneel gaan branden.
Het controlelampje voorpassa‐
giersairbag OFF ( ) zal echter niet
gaan branden (het controlelampje
voorpassagiersairbag ON gaat
branden en gaat weer uit na onge‐
veer 60 seconden). In dit geval
schakelt de airbagmodule de voor‐
passagiersairbag weer in, waar‐
door deze zal worden geactiveerd
bij een frontale aanrijding, ook al
staat de ON/OFF-schakelaar voor
de voorpassagiersairbag in de
stand OFF.
Laat het systeem in dat geval na‐
kijken door een professionele
werkplaats. Kia raadt aan om een
officiële Kia-dealer/servicepartner
te bezoeken.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Als het waarschuwingslampje air‐
bag knippert of niet gaat branden
als de toets POWER (start) in
stand ON wordt gezet of gaat
branden tijdens het rijden, moet u
het systeem laten controleren
door een professionele werkplaats.
Kia raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te bezoeken.

WAARSCHUWING

• De bestuurder is verantwoordelijk
voor de juiste stand van de ON/
OFF-schakelaar van de voorpassa‐
giersairbag.

• Schakel de voorpassagiersairbag
alleen maar uit als de toets PO‐
WER (start) is uitgeschakeld om‐
dat er anders een defect kan ont‐
staan in de airbagmodule.
Verder kan het hierdoor voorko‐
men dat de bestuurdersairbag
en/of de voorpassagiersairbag
en/of de zijairbag en gordijnairbag
niet of niet op de juiste manier
worden geactiveerd in geval van
een aanrijding.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Plaats nooit een naar achteren ge‐
richt kinderzitje op de passagiers‐
stoel, tenzij de voorpassagiersair‐
bag is uitgeschakeld. Het kind kan
ernstig of dodelijk letsel oplopen
als de airbag bij een aanrijding
wordt geactiveerd.

• Kinderen die te groot zijn voor een
kinderzitje moeten plaatsnemen
op de achterstoelen en gebruikma‐
ken van de aanwezige driepunts‐
gordels. Bij een aanrijding zitten
kinderen het veiligst op de achter‐
stoelen als ze op de juiste manier
gebruikmaken van de veiligheids‐
gordels.

• Zodra het niet meer nodig is een
kind te vervoeren op de voorpas‐
sagiersstoel, moet de voorpassa‐
giersairbag weer worden ingescha‐
keld.

WAARSCHUWING

n Geen voorwerpen bevestigen
(Vervolg)

(Vervolg)

Er mogen geen voorwerpen (zoals
dashboardafdekking, mobiele tele‐
foonhouder, bekerhouder, parfum of
etiketten) worden aangebracht op of
in de buurt van de airbags op het
stuurwiel, het instrumentenpaneel,
de voorruit en het voorpassagierspa‐
neel boven het dashboardkastje.
Dergelijke voorwerpen kunnen letsel
veroorzaken als de auto betrokken
raakt bij een botsing die ernstig ge‐
noeg is om de airbags te activeren.
Plaats geen voorwerpen op de airbag
of tussen de airbag en uzelf.

Zijairbag

❈ Het werkelijk aantal airbags in de
auto kan afwijken van de afbeel‐
ding.
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Beide voorstoelen van uw auto zijn uit‐
gerust met een zijairbag.
Het doel van de airbag is om de be‐
stuurder en/of de voorpassagier aan‐
vullende bescherming te bieden naast
de bescherming geboden door de veilig‐
heidsgordel.
De zijairbags zijn ontworpen om tijdens
bepaalde aanrijdingen van opzij geacti‐
veerd te worden, afhankelijk van de
ernst van de aanrijding. Als bij een fron‐
tale aanrijding echter de drempelwaar‐
de voor het activeren van de zijairbags
wordt overschreden, kunnen ook de zij‐
airbags worden geactiveerd. De zijair‐
bags zijn niet ontworpen om bij alle
aanrijdingen van opzij opgeblazen te
worden.
De zijairbags worden mogelijk geacti‐
veerd aan de zijde van de aanrijding.

WAARSCHUWING

Laat passagiers niet met het hoofd
of andere delen van het lichaam te‐
gen het portier leunen, steek de ar‐
men niet uit het raam en plaats geen
voorwerpen tussen de passagier en
de portieren als de auto is uitgerust
met zijairbags en/of gordijnairbags.

WAARSCHUWING

• De zijairbag vormt een aanvulling
op de gordelsystemen voor de be‐
stuurder en de voorpassagier en
geen vervanging voor deze syste‐
men. Draag daarom tijdens het rij‐
den altijd uw veiligheidsgordel. De
airbags worden alleen geactiveerd
bij een aanrijding van opzij die
krachtig genoeg is om letsel bij de
inzittenden te veroorzaken.

• Voor de beste bescherming van de
zijairbags en om letsel door de zij‐
airbag te voorkomen, dienen de
bestuurder en de voorpassagier
rechtop te zitten en de veiligheids‐
gordel op de juiste manier vast te
maken. De bestuurder moet zijn
handen in de kwart voor drie stand
op het stuurwiel plaatsen.
De passagier moet zijn handen op
de schoot houden.

• Gebruik geen stoelhoezen.

• Het gebruik van stoelhoezen kan
de werking van het systeem in ne‐
gatieve zin beïnvloeden.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Sla niet op de zijairbagsensor wan‐
neer het contact in stand ON
staat. Hierdoor kan de airbag on‐
verwacht geactiveerd worden,
waardoor persoonlijk letsel kan
ontstaan.

• Laat het systeem onderhouden
door een professionele werkplaats
als de stoel of stoelhoes bescha‐
digd is.
Kia raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te bezoeken.

WAARSCHUWING

n Geen voorwerpen bevestigen
• Plaats geen voorwerpen op de air‐

bag of tussen de airbag en uzelf.
Bevestig ook geen voorwerpen
rond het gebied waar de airbag
opgeblazen wordt, zoals het por‐
tier, de zijruit of voor- en achter‐
stijl.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Plaats geen voorwerpen tussen
het portier en de stoel. Dit kunnen
gevaarlijke projectielen worden als
de zijairbag wordt opgeblazen.

• Breng geen accessoires aan op of
in de buurt van de zijairbags.

Gordijnairbag

❈ Het werkelijk aantal airbags in de
auto kan afwijken van de afbeel‐
ding.

De curtain airbags bevinden zich langs
de rand van het dak boven de voor- en
achterportieren.
Deze zijn ontworpen om bij bepaalde
aanrijdingen van opzij de hoofden van
de voorste inzittenden en de passagiers
op de buitenste zitplaatsen achter te
beschermen.
De gordijnairbags zijn ontworpen om
tijdens bepaalde aanrijdingen van opzij
te worden geactiveerd, afhankelijk van
de ernst van de aanrijding. Als bij een
frontale aanrijding echter de drempel‐
waarde voor het activeren van de gor‐
dijnairbags wordt overschreden, kunnen
ook de zijairbags worden geactiveerd.
De gordijnairbags kunnen aan de zijde
van de aanrijding worden geactiveerd.
De curtainbags zijn niet ontworpen om
bij alle aanrijdingen van opzij opgebla‐
zen te worden.
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WAARSCHUWING

• De zijairbags en curtain airbags
bieden een optimale bescherming
als de inzittenden zo ver mogelijk
rechtop zitten en hun gordel op de
juiste manier dragen. Vooral voor
kinderen is het belangrijk dat ze in
een geschikt kinderzitje op de ach‐
terstoelen zitten.

• Als kinderen op een van de buiten‐
ste zitplaatsen achterin zitten,
moeten ze in een geschikt kinder‐
zitje zitten. Plaats het kinderzitje
zo ver mogelijk weg van het por‐
tier en zet het goed vast.

• Laat passagiers niet met het
hoofd of andere delen van het li‐
chaam tegen het portier leunen,
steek de armen niet uit het raam
en plaats geen voorwerpen tussen
de passagier en de portieren als de
auto is uitgerust met zijairbags
en/of curtain airbags.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Probeer nooit de onderdelen van
de zijairbags en curtain airbags te
openen of te repareren. Laat het
systeem indien nodig onderhouden
door een professionele werkplaats.
Kia raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te bezoeken.

Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregelen kan bij een
aanrijding tot ernstig of dodelijk let‐
sel bij de inzittenden leiden.

WAARSCHUWING

n Geen voorwerpen bevestigen
• Plaats geen voorwerpen op de air‐

bag. Bevestig ook geen voorwer‐
pen rond het gebied waar de air‐
bag opgeblazen wordt, zoals het
portier, de zijruit, voor- en achter‐
stijl of dakstijl.

• Hang geen harde of breekbare
voorwerpen op aan de kledinghan‐
ger.

Waarom werd de airbag bij een aanrij‐
ding niet geactiveerd? (Voorwaarden
voor wel of niet activeren van de air‐
bags)
Er zijn veel soorten ongevallen waarbij
de airbag geen aanvullende bescher‐
ming biedt.
Voorbeelden hiervoor zijn aanrijdingen
van achter, tweede en volgende stoten
bij een kettingbotsing en aanrijdingen
bij lage snelheid.
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Airbagsensoren 1. Airbagmodule

2. Airbagsensor vóór

3. Druksensor opzij (indien van toe‐
passing)

4. Zijairbagsensor (indien van toepas‐
sing)

❈ Het werkelijke aantal airbagsensors
in de auto kan afwijken van de af‐
beelding.

WAARSCHUWING

• Let op dat u niet tegen plaatsen
aanstoot waar de airbags of air‐
bagsensoren zijn ingebouwd.
Anders kan de airbag onverwacht
worden geactiveerd, waardoor
ernstig of dodelijk persoonlijk let‐
sel op kan treden.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Als de inbouwpositie van de air‐
bagsensoren wordt gewijzigd, kan
dit ertoe leiden dat de airbags
worden geactiveerd in situaties
waarin dit niet nodig is, of dat de
airbags niet worden geactiveerd in
situaties waar het wel nodig is. Dit
kan leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
Voer daarom geen reparaties uit
aan of in de buurt van de airbag‐
sensoren. Laat het systeem onder‐
houden door een professionele
werkplaats. Kia raadt aan om een
officiële Kia-dealer/servicepartner
te bezoeken.

• Er kunnen problemen ontstaan als
de hoek waaronder de sensoren
zijn ingebouwd wordt gewijzigd als
gevolg van vervorming van de
voorbumper, de carrosserie of het
voorportier en de B/C-stijlen waar
de airbagsensoren zijn ingebouwd.
Laat het systeem in dat geval on‐
derhouden door een professionele
werkplaats. Kia raadt aan om een
officiële Kia-dealer/servicepartner
te bezoeken.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Uw auto is ontworpen om de bots‐
energie zo veel mogelijk te absor‐
beren en in bepaalde gevallen de
airbag(s) te activeren. Het monte‐
ren van niet-originele bumpers of
accessoires op de bumper kan een
nadelige invloed hebben op de be‐
scherming bij een aanrijding.

Voorwaarden voor activeren
airbags
Airbags voor
De airbags voor worden geactiveerd bij
frontale aanrijdingen, waarbij rekening
wordt gehouden met ernst van de aan‐
rijding.

Zijairbags en gordijnairbags (indien van
toepassing)
De zijairbags en gordijnairbags worden
geactiveerd bij een aanrijding van opzij,
waarbij rekening wordt gehouden met
de ernst van de aanrijding en de zijde‐
lingse snelheid.

Ofschoon de airbags vóór (voor be‐
stuurder en voorpassagier) zijn ontwor‐
pen voor frontale aanrijdingen, kunnen
ze ook bij andere aanrijdingen, waarbij
een bepaalde vertraging in de lengte‐
richting optreedt, worden geactiveerd.
Ofschoon de airbags opzij (zijairbags en
gordijnairbags) ontworpen zijn voor zij‐
delingse aanrijdingen, kunnen ze ook bij
andere aanrijdingen, waarbij een be‐
paalde vertraging in de dwarsrichting
optreedt, worden geactiveerd.
De airbags kunnen ook worden geacti‐
veerd als de auto zware stoten onder‐
vindt bij het rijden op zeer slechte we‐
gen. Rijd daarom voorzichtig op slechte
wegen of op terrein dat niet bedoeld is
voor autorijden om het onbedoeld acti‐
veren van airbags te voorkomen.

Voorwaarden voor niet-activeren
van de airbags
• Bij bepaalde aanrijdingen met lage

snelheden worden de airbags niet ge‐
activeerd. De reden daarvan is dat de
airbags in die omstandigheden niet
meer bescherming kunnen bieden
dan de veiligheidsgordels al doen.
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• De airbags zijn niet ontworpen om te
worden geactiveerd bij aanrijdingen
van achteren, omdat de inzittenden
dan door de botskracht naar achteren
worden gedrukt. In dergelijke gevallen
biedt het activeren van de airbags
geen extra voordelen.

• De airbags voor worden bij zijdelingse
aanrijdingen niet altijd geactiveerd.
De inzittenden bewegen altijd in de
richting van de aanrijding, waardoor
het activeren van de airbags voor
overbodig kan zijn.

• Als de auto is uitgerust met zijairbags
en gordijnairbags kunnen die airbags
wel worden geactiveerd, afhankelijk
van de ernst van de aanrijding.

• Bij een aanrijding onder een hoek kan
de kracht van de aanrijding de inzit‐
tenden in een richting verplaatsen,
waarin de airbags geen extra be‐
scherming zouden bieden, een reden
waarom de sensoren mogelijk geen
airbags activeren.

• Net voor een aanrijding remmen be‐
stuurders vaak sterk af. Door zo
sterk af te remmen, zakt de voorzijde
van de auto in, waardoor deze ge‐
makkelijker onder een voertuig met
een grotere grondspeling zou kunnen
schieten. De airbags worden in een
dergelijke situatie soms niet geacti‐
veerd omdat de deceleratie die door
de sensoren wordt gemeten, lager is
dan de deceleratie die zou worden
gemeten als de auto niet onder de
voorligger zou schuiven.

• Als de auto over de kop slaat, bieden
de airbags vóór geen extra bescher‐
ming. Ze worden dan ook niet geacti‐
veerd.

• De airbags worden soms niet geacti‐
veerd bij een aanrijding tegen een
boom of paal, waarbij de botskracht
zich concentreert op een klein gedeel‐
te van de auto, buiten het bereik van
de sensoren.

Onderhoud aan aanvullend
veiligheidssysteem (SRS)
Het aanvullend veiligheidssysteem is
nagenoeg onderhoudsvrij en bevat geen
onderdelen waaraan u zelf veilig onder‐
houd kunt plegen. Als het waarschu‐
wingslampje van het airbagsysteem
niet gaat branden of blijft branden,
moet u het systeem laten nakijken door
een professionele werkplaats.
Kia raadt aan om een officiële Kia-dea‐
ler/servicepartner te bezoeken.

WAARSCHUWING

• Modificaties aan onderdelen van
het aanvullend veiligheidssysteem
of de bedrading, inclusief het aan‐
brengen van stickers, enz. op af‐
dekkappen of modificaties aan de
carrosseriestructuur kunnen ertoe
leiden dat het systeem niet goed
werkt, waardoor letsel kan ont‐
staan.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Reinig de afdekkappen van de air‐
bags alleen met een zachte, droge
doek of met een doek die bevoch‐
tigd is met schoon water. Oplos-
en reinigingsmiddelen kunnen het
materiaal van de afdekkappen
aantasten en de werking van het
systeem in negatieve zin beïnvloe‐
den.

• Er mogen geen objecten op of in
de buurt van de airbags in het
stuurwiel, op het instrumentenpa‐
neel of op het dashboardpaneel
boven het dashboardkastje worden
geplaatst omdat dergelijke voor‐
werpen letsel kunnen veroorzaken
als de airbags bij een aanrijding
worden geactiveerd.

• Laat het systeem vervangen door
een professionele werkplaats als
de airbags opgeblazen worden.
Kia raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te bezoeken.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Ontkoppel het airbagsysteem niet
en voer geen aanpassingen aan de
bedrading uit. Dat geldt ook voor
andere onderdelen van het aanvul‐
lend veiligheidssysteem. Als u dat
wel doet, kunt u letsel oplopen,
omdat de airbags onverwacht kun‐
nen worden geactiveerd of juist
niet worden geactiveerd wanneer
dat wel nodig is.

• Als onderdelen van het airbagsys‐
teem moeten worden afgevoerd
of als de auto in zijn geheel moet
worden afgevoerd, moeten be‐
paalde voorzorgsmaatregelen met
betrekking tot de veiligheid in acht
worden genomen. Een officiële
Kia-dealer kent deze voorzorgs‐
maatregelen en kan u de benodig‐
de informatie verstrekken. Het niet
opvolgen van deze voorzorgsmaat‐
regelen en procedures vergroot de
kans op persoonlijk letsel.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Als uw auto onder water gestaan
heeft en de vloerbedekking door‐
weekt is of er water op de vloer
staat, moet u niet proberen de au‐
to te starten; laat uw auto in dat
geval nakijken door een professio‐
nele werkplaats. Kia raadt aan om
contact op te nemen een officiële
Kia-dealer/servicepartner.

Aanvullende
veiligheidsmaatregelen
• Vervoer nooit mensen in de bagage‐

ruimte of op een neergeklapte rug‐
leuning. Laat iedereen rechtop zitten,
met de rug tegen de rugleuning van
de stoel, de veiligheidsgordel om en
de voeten op de vloer.

• De inzittenden mogen tijdens het rij‐
den niet uit hun stoel komen of van
plaats wisselen. Een inzittende die
zijn of haar veiligheidsgordel niet
draagt, kan tijdens een aanrijding of
een noodstop door de auto worden
geslingerd, tegen andere inzittenden
aan, of zelfs uit de auto worden ge‐
slingerd.
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• Elke veiligheidsgordel is bestemd voor
één persoon. Als er meerdere perso‐
nen van dezelfde veiligheidsgordel
gebruik maken, kunnen ze bij een
aanrijding ernstig of dodelijk letsel
oplopen.

• Maak geen gebruik van accessoires
die aan de veiligheidsgordels moeten
worden bevestigd. Accessoires die
claimen het comfort voor de inzitten‐
den te verbeteren of die de gordel
anders geleiden, kunnen de bescher‐
mende werking van de veiligheidsgor‐
del in negatieve zin beïnvloeden en de
kans op letsel bij een aanrijding ver‐
groten.

• De inzittenden moeten geen harde of
scherpe voorwerpen plaatsen tussen
henzelf en de airbags. Het dragen van
harde of scherpe voorwerpen rond
uw middel of het in uw mond houden
van dergelijke voorwerpen kan ern‐
stig letsel veroorzaken als een airbag
wordt geactiveerd.

• Blijf op veilige afstand van de afdek‐
kappen van de airbags. Laat iedereen
rechtop zitten, met de rug tegen de
rugleuning van de stoel, de veilig‐
heidsgordel om en de voeten op de
vloer. Als inzittenden zich te dicht bij
een airbag bevinden, kunnen ze letsel
oplopen als de airbags worden geacti‐
veerd.

• Bevestig geen voorwerpen aan of in
de buurt van de afdekkappen van de
airbags. Voorwerpen die zijn beves‐
tigd aan of in de buurt van de afdek‐
kappen van de airbags vóór of de zij‐
airbags kunnen een juiste werking
van de airbags in negatieve zin beïn‐
vloeden.

• Modificeer de voorstoelen niet. Modi‐
ficatie van de voorstoelen kan de
werking van de sensoren van het
aanvullend veiligheidssysteem of van
de zijairbags in negatieve zin beïn‐
vloeden.

• Plaats niets onder de voorstoelen.
Het plaatsen van voorwerpen onder
de voorstoelen kan de werking van de
sensoren van het aanvullend veilig‐
heidssysteem of van de bedrading in
negatieve zin beïnvloeden.

• Laat nooit het heupgedeelte van uw
gordel om een kind heen lopen dat op
uw schoot zit. Het kind zou ernstig
letsel kunnen oplopen in geval van
een aanrijding. Baby’s en kinderen
moeten op de juiste manier in ge‐
schikte kinderzitjes of gordels op de
achterstoelen worden vervoerd.

WAARSCHUWING

• Als de inzittenden niet in de juiste
positie zitten, kunnen ze te dicht
bij een zich vullende airbag komen,
delen in het interieur van de auto
raken of uit de auto worden ge‐
slingerd met ernstig of dodelijk
letsel als gevolg.

• Zit altijd zo veel mogelijk rechtop,
met de rugleuning rechtop, midden
op de zitting en met uw veilig‐
heidsgordel om, uw benen op een
comfortabele manier gestrekt en
uw voeten op de vloer.
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Accessoires monteren in of
modificaties maken aan uw met
een airbag uitgeruste auto
Als u modificaties aan het chassis, de
bumper, de voorzijde, het plaatwerk op‐
zij of de rijhoogte aanbrengt of laat
aanbrengen, kan dat invloed hebben op
de werking van het airbagsysteem van
uw auto.

Waarschuwingslabel airbags

Het waarschuwingslabel van de airbags
is bedoeld om passagiers te waarschu‐
wen voor de mogelijke gevaren van het
airbagsysteem.

Deze waarschuwingen van overheids‐
wege hebben met name betrekking op
het risico voor kinderen. Kia wil hierbij
ook graag wijzen op de risico's voor vol‐
wassenen, zoals hiervoor beschreven.
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SMART KEY

Noteer het sleutelnummer

Het sleutelnummer is
ingeslagen in het pla‐
tje met de barcode
aan uw set sleutels.

Met dit nummer kan een officiële Kia-
dealer bij verlies eenvoudig een sleutel
bijbestellen. Verwijder het plaatje met
de barcode en bewaar dit op een veilige
plaats. Noteer daarnaast het nummer
en bewaar dit op een veilige plaats bui‐
ten de auto.

Functie van de Smart Key

Houd de ontgrendelknop (1) ingedrukt
om de mechanische sleutel (2) te ver‐
wijderen.
Druk de sleutel in de opening tot een
klik hoorbaar is om de mechanische
sleutel terug te plaatsen.
Met een Smart Key kunt u de portieren
(en de achterklep) vergrendelen en ont‐
grendelen en de auto starten.
Meer informatie hierover vindt u in de
volgende paragraaf.

WAARSCHUWING

n Smart Key
Laat kinderen nooit zonder toezicht
achter met de contactsleutels in de
auto. Het is gevaarlijk kinderen alleen
in de auto achter te laten met de
Smart Key, zelfs wanneer de start‐
knop niet in stand ACC of ON staat.
Kinderen doen graag volwassenen na
en zouden op de startknop kunnen
drukken. Met de sleutel is het moge‐
lijk voor kinderen om de elektrisch
bedienbare ruiten te openen of an‐
dere bedieningselementen in werk‐
ing te stellen, of zelfs de auto laten
rijden. Deze zaken kunnen ernstig of
dodelijk letsel tot gevolg hebben.

Kenmerken van uw auto   
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Vergrendelen Wanneer u op de toets van de hand‐
greep van een van de voorportieren
drukt, terwijl alle portieren (en de ach‐
terklep) zijn gesloten en een van de
portieren is ontgrendeld, worden alle
portieren (en de achterklep) vergren‐
deld.
De alarmknipperlichten knipperen een
keer om aan te geven dat alle portieren
(en de elektrische achterklep) zijn ver‐
grendeld. De toets zal alleen werken als
de Smart Key zich binnen 0,7 ~ 1 m van
de portiergreep aan de buitenzijde be‐
vindt. Als u wilt controleren of een por‐
tier is vergrendeld, kunt u het beste de
vergrendelknop in de auto controleren
of aan een van de portiergrepen aan de
buitenzijde trekken.
In de volgende gevallen zullen de por‐
tieren niet vergrendelen en klinkt er een
hoorbare zoemer, ook al drukt u op de
toets:
• De Smart Key bevindt zich in de auto.

• De toets POWER (start) staat in
stand ACC of ON.

• Er staat een portier (niet de achter‐
klep) open.

Ontgrendelen
Wanneer u op de toets van de hand‐
greep van een van de voorportieren
drukt, terwijl alle portieren (en de ach‐
terklep) zijn gesloten en vergrendeld,
worden alle portieren (en de achter‐
klep) ontgrendeld. De alarmknipperlich‐
ten knipperen tweemaal om aan te ge‐
ven dat alle portieren (en de achterklep)
ontgrendeld zijn. De toets zal alleen
werken als de Smart Key zich binnen
0,7 ~ 1 m van de portiergreep aan de
buitenzijde bevindt.

Achterklep ontgrendelen
Als u zich binnen 0,7 ~ 1 m van de hen‐
del van de elektrische achterklep be‐
vindt, terwijl u de Smart Key bij u hebt,
zal de elektrische achterklep ontgren‐
delen en kunt u deze openen door op de
schakelaar te drukken.
De alarmknipperlichten knipperen
tweemaal om aan te geven dat de elek‐
trische achterklep ontgrendeld is.
Ook zal de elektrische achterklep auto‐
matisch vergrendelen als deze wordt
geopend en vervolgens gesloten.

Starten
U kunt de auto starten zonder de sleu‐
tel in het contactslot te steken.
❈ Voor informatie, zie “Startknop” op

bladzijde 6-06.
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Werking Smart Key

Vergrendelen (1)

Druk op deze toets om alle portieren
(en de achterklep) te vergrendelen.
Als alle portieren (en de achterklep) ge‐
sloten zijn, knipperen de alarmknipper‐
lichten eenmaal om aan te geven dat de
portieren (en de achterklep) vergren‐
deld zijn.

Ontgrendelen (2)
Druk op deze toets om alle portieren
(en de achterklep) te ontgrendelen.
De alarmknipperlichten knipperen
tweemaal om aan te geven dat alle
portieren (en de achterklep) ontgren‐
deld zijn.

Na het indrukken van deze toets zullen
de portieren (en de achterklep) echter
automatisch worden vergrendeld, tenzij
u binnen 30 seconden een van de por‐
tieren opent.

Achterklep ontgrendelen (3)
Als deze toets langer dan 1 seconde
wordt ingedrukt, wordt de achterklep
ontgrendeld.
De alarmknipperlichten knipperen
tweemaal om aan te geven dat de ach‐
terklep ontgrendeld is.
Na het indrukken van deze toets zal de
achterklep echter automatisch worden
vergrendeld, tenzij u binnen
30 seconden de achterklep opent.
Ook zal de achterklep automatisch ver‐
grendelen als deze wordt geopend en
vervolgens gesloten.

Verlies van de Smart Key
Er kunnen per auto maximaal 2 Smart
Keys worden geregistreerd.
Als u uw Smart Key verliest, kunt u de
auto niet starten. U dient de auto en de
resterende sleutel onmiddellijk naar een
officiële Kia-dealer te brengen (sleep de
auto, indien nodig) om diefstal te voor‐
komen.

Voorzorgsmaatregelen Smart
Key
• In de volgende gevallen werkt de

Smart Key niet:
- De Smart Key bevindt zich in de

buurt van bijvoorbeeld een radio‐
zender of luchthaven, waardoor de
normale werking van de Smart Key
wordt verstoord.

- De Smart Key bevindt zich dicht bij
een zend- en ontvangstinstallatie
of een mobiele telefoon.

- In de buurt van uw auto wordt een
Smart Key van een andere auto
bediend.

• Vergrendel en ontgrendel de portie‐
ren met de mechanische sleutel en
neem contact op met een officiële
Kia-dealer/servicepartner wanneer
de Smart Key niet goed werkt.

Kenmerken van uw auto   
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• Wanneer de Smart Key zich in de
buurt van uw mobiele telefoon of
smartphone bevindt, kan het signaal
van de Smart Key worden verstoord
door de normale werking van uw mo‐
biele telefoon of smartphone. Dit is
met name van belang wanneer de te‐
lefoon actief is, bijvoorbeeld wanneer
u met uw telefoon belt of wordt ge‐
beld en sms'jes en/of e-mails ver‐
zendt of ontvangt. Steek de Smart
Key en uw mobiele telefoon of
smartphone niet samen in dezelfde
broek- of jaszak en houd voldoende
afstand tussen beide apparaten.

LET OP

n Afstandsbediening
Houd de afstandsbediening uit de
buurt van water of andere vloeistof‐
fen, aangezien hij beschadigd kan ra‐
ken en niet goed kan werken wan‐
neer hij nat is.

OPMERKING

Beschadiging van de afstandsbedie‐
ning door water of andere vloeistof‐
fen valt niet onder de fabrieksgaran‐
tie.

Batterij vervangen

De batterij van de Smart Key gaat
meerdere jaren mee. Mocht de Smart
Key niet juist werken, dan kunt u pro‐
beren dit op te lossen door de batterij
te vervangen door een nieuwe. Raad‐
pleeg voor vragen over het gebruik van
de Smart Key of voor het vervangen
van de batterij een officiële Kia-dealer.

1. Verwijder de mechanische sleutel.

2. Wrik het achterdeksel los.

3. Vervang de batterij door een nieu‐
we (CR2032). Let bij het plaatsen
van de nieuwe batterij erop dat de‐
ze in de juiste positie wordt aange‐
bracht.
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4. Plaats de batterij in omgekeerde
volgorde van het verwijderen.

• De Smart Key is ontworpen voor ja‐
renlang probleemloos gebruik. Door
vocht of statische elektriciteit kan de
Smart Key echter defect raken. Bij
vragen over het gebruik of voor het
vervangen van de batterij raadt Kia
aan contact op te nemen met een of‐
ficiële Kia-dealer/servicepartner.

• Het gebruik van een andere batterij
kan ertoe leiden dat de Smart Key
niet werkt. Gebruik altijd de juiste
batterij.

• Laat, om beschadiging te voorkomen,
de Smart Key niet vallen en stel hem
niet bloot aan vocht, hitte of zonlicht.

• Een onjuist afgevoerde batterij
kan schadelijk zijn voor het mili‐
eu en voor uw gezondheid. Zorg
ervoor dat de accu volgens de
wettelijke voorschriften wordt
afgevoerd.

LET OP

n Beschadiging van de Smart
Key

Zorg dat u de Smart Key niet laat
vallen, nat laat worden of blootstelt
aan hitte of zonlicht, anders kan de‐
ze beschadigd raken.

Smart Key
startblokkeersysteem
Het startblokkeersysteem beschermt
uw auto tegen diefstal. Als een sleutel
met een onjuiste code (of een ander
apparaat) wordt gebruikt, wordt het
aandrijfsysteem van de auto uitgescha‐
keld.
Wanneer de toets POWER (start) in
stand ON wordt gezet, gaat het contro‐
lelampje van het startblokkeersysteem
kort branden, waarna het weer dooft.
Als het controlelampje begint te knip‐
peren, herkent het systeem de code
van de sleutel niet.
Zet de toets POWER (start) in stand
OFF en zet hem vervolgens weer in
stand ON.

In bepaalde omstandigheden herkent
de auto uw Smart Key mogelijk niet,
bijvoorbeeld als er zich een andere
Smart Key in de nabijheid bevindt of als
een metalen voorwerp zoals een sleu‐
telhanger een storing in de Smart Key
veroorzaakt.
Als dit gebeurt, start uw auto mogelijk
niet. Verwijder metalen voorwerpen of
andere sleutels die zich in de nabijheid
van de Smart Key bevinden voordat u
opnieuw probeert om de auto te star‐
ten.
Als het systeem de code van de sleutel
herhaalde malen niet herkent, bevelen
wij u aan om contact op te nemen met
uw Kia-dealer.

Kenmerken van uw auto   
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Probeer niet om dit systeem te wijzi‐
gen of er andere apparaten aan toe te
voegen. Hierdoor kunnen elektrische
problemen ontstaan die het onmogelijk
kunnen maken om uw auto te bedie‐
nen.

OPMERKING

De transponder in uw sleutel is een
belangrijk onderdeel van het start‐
blokkeersysteem. Hij is ontworpen
voor jarenlang probleemloos gebruik.
Voorkom blootstelling aan vocht en
statische elektriciteit en een ruwe
behandeling. Anders kan het start‐
blokkeersysteem defect raken.

Wanneer de toets POWER (start) in
stand ON wordt gezet, controleert en
verifieert het startblokkeersysteem of
de sleutel geldig is.
Als de sleutel geldig is, kan de auto
worden gestart.
Als de sleutel ongeldig is, kan de auto
niet worden gestart.

Startblokkeersysteem uitschakelen
Zet de toets POWER (start) in stand
ON.

Startblokkeersysteem activeren
Zet de toets POWER (start) in stand
OFF. Het startblokkeersysteem wordt
automatisch geactiveerd. Zonder geldi‐
ge Smart Key kan de motor niet wor‐
den gestart.

WAARSCHUWING

Bewaar geen reservesleutels in uw
auto om diefstal van uw auto te
voorkomen. Uw wachtwoord van het
startblokkeersysteem is uniek en
strikt persoonlijk. Bewaar het num‐
mer niet ergens in uw auto.

OPMERKING

Houd bij het starten van de auto an‐
dere sleutels met transponder uit de
buurt. Anders start de auto mogelijk
niet of kan hij vlak na het starten
weer afslaan. Houd elke sleutel apart
om storingen bij het starten te voor‐
komen.

LET OP

Plaats geen metalen voorwerpen in
de buurt van de toets POWER
(start). Metalen voorwerpen kunnen
het signaal van de transponder sto‐
ren, waardoor de auto niet kan wor‐
den gestart.

OPMERKING

Als u extra sleutels nodig hebt, dan
raadt Kia aan om contact op te ne‐
men een officiële Kia-dealer/service‐
partner.

LET OP

Breng geen wijzigingen aan in het
startblokkeersysteem, anders kan
het systeem defect raken. Laat het
systeem in dat geval onderhouden
door een professionele werkplaats.
Kia raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te bezoeken.
(Vervolg)
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(Vervolg)

Storingen veroorzaakt door onjuiste
afstelling of eigenhandige modifica‐
ties van het startblokkeersysteem
vallen niet onder de fabrieksgaran‐
tie.
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ANTIDIEFSTALSYSTEEM (INDIEN VAN TOEPASSING)

Dit systeem is ontworpen om inbraak in
de auto te voorkomen. Het systeem
heeft drie standen: de eerste is "inge‐
schakeld", de tweede is "geactiveerd"
en de derde is "uitgeschakeld". Als het
systeem wordt geactiveerd, klinkt er
een alarm en knipperen de alarmknip‐
perlichten.

Alarm ingeschakeld
Parkeer en stop de auto. Schakel het
alarm in zoals hieronder is beschreven.

Met de Smart Key
1. Zet de toets POWER (start) in

stand OFF.

2. Controleer of alle portieren, de mo‐
torkap en de achterklep goed ge‐
sloten zijn.

3. • Vergrendel de portieren door de
toets van de portiergreep aan de
buitenzijde van het voorportier in
te drukken met de Smart Key in
uw bezit.
Na het voltooien van bovenstaan‐
de stappen knipperen de alarm‐
knipperlichten eenmaal om aan te
geven dat het alarm is ingescha‐
keld.
Als de achterklep of de motorkap
open is, werken de alarmknipper‐
lichten niet en schakelt het anti‐
diefstalsysteem niet in. Als hierna
de achterklep en de motorkap
worden gesloten, knipperen de
alarmknipperlichten eenmaal en
schakelt het antidiefstalsysteem
in.

• Vergrendel de portieren door op
de vergrendeltoets van de Smart
Key te drukken.
Na het voltooien van bovenstaan‐
de stappen knipperen de alarm‐
knipperlichten eenmaal om aan te
geven dat het alarm is ingescha‐
keld.
Als de achterklep of de motorkap
open is, werken de alarmknipper‐
lichten niet en schakelt het anti‐
diefstalsysteem niet in. Als hierna
de achterklep en de motorkap
worden gesloten, knipperen de
alarmknipperlichten eenmaal en
schakelt het antidiefstalsysteem
in.

Schakel het alarm pas in als alle passa‐
giers de auto verlaten hebben. Als het
alarm wordt ingeschakeld terwijl er nog
iemand in de auto zit, wordt het alarm
geactiveerd als diegene de auto verlaat.
Als binnen 30 seconden na het inscha‐
kelen van het alarm een portier, de ach‐
terklep of de motorkap wordt geopend,
wordt het systeem uitgeschakeld om
onnodig activeren van het alarm te
voorkomen.
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Antidiefstalalarm geactiveerd
Het alarm wordt geactiveerd als een
van de volgende situaties zich voordoet
terwijl het alarm is ingeschakeld.
• Een van de voor- of achterportieren

wordt geopend zonder de afstands‐
bediening te gebruiken.

• De achterklep wordt geopend zonder
de afstandsbediening te gebruiken.

• De motorkap van de auto wordt geo‐
pend

De claxon klinkt en de alarmknipperlich‐
ten knipperen continu gedurende onge‐
veer 27 seconden. Het alarm kan wor‐
den uitgeschakeld door de portieren
met de afstandsbediening te ontgren‐
delen.

Antidiefstalarm uitgeschakeld
Het systeem wordt in de volgende ge‐
vallen uitgeschakeld:

Smart Key
- De ontgrendeltoets wordt ingedrukt.

- U drukt de toets van een voorportier
in terwijl u de Smart Key bij u hebt.

- De auto wordt gestart (binnen
3 seconden)

Nadat de portieren zijn ontgrendeld,
knipperen de alarmknipperlichten twee‐
maal om aan te geven dat het alarm is
uitgeschakeld.
Als er op de ontgrendeltoets wordt ge‐
drukt en er binnen 30 seconden geen
portier (of achterklep) wordt geopend,
wordt het alarm weer ingeschakeld.

OPMERKING

• Met Smart Key-systeem
Open, als het systeem niet is uit‐
geschakeld met de Smart Key, de
portieren met de mechanische
sleutel en start de auto. Daarna
wordt het alarm uitgeschakeld.

• Als u uw sleutels kwijtraakt, dan
raadt Kia aan om contact op te ne‐
men een officiële Kia-dealer/servi‐
cepartner.

LET OP

Breng geen wijzigingen aan in het
antidiefstalsysteem, anders kan het
(Vervolg)

(Vervolg)

systeem defect raken. Laat het sys‐
teem door een professionele werk‐
plaats controleren en repareren. Kia
raadt aan om een officiële Kia-dea‐
ler/servicepartner te bezoeken.
Storingen veroorzaakt door onjuiste
afstelling of eigenhandige aanpas‐
singen van het antidiefstalsysteem
vallen niet onder de fabrieksgaran‐
tie.
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PORTIERSLOTEN

Portiersloten van buitenaf
vergrendelen/ontgrendelen

• Draai de sleutel richting de achterzij‐
de van de auto om te vergrendelen
(1) en richting de voorzijde van de au‐
to om te ontgrendelen (2).

• Als het bestuurdersportier met de
sleutel wordt vergrendeld/ontgren‐
deld, zullen alle overige portieren en
de achterklep gelijktijdig vergrendeld/
ontgrendeld worden.

• Met de Smart Key kunnen portieren
ook vergrendeld en ontgrendeld wor‐
den.

• Trek de portiergreep na het ontgren‐
delen omhoog om het portier te ope‐
nen.

• Druk het portier met de hand dicht
om het te sluiten. Zorg ervoor dat de
portieren goed gesloten worden.

OPMERKING

• In een koud en nat klimaat werken
de portiervergrendeling en portier‐
mechanismen mogelijk niet goed
door bevriezingsverschijnselen.

• Als het portier een aantal keren
snel achter elkaar wordt vergren‐
deld en weer ontgrendeld, ofwel
met de sleutel ofwel met de scha‐
kelaar portiervergrendeling, zal de
werking van het systeem tijdelijk
worden onderbroken om beschadi‐
ging van de onderdelen te voorko‐
men.

WAARSCHUWING

• Als u het portier niet goed sluit,
kan het portier weer opengaan.

• Wees voorzichtig bij het sluiten
van het portier en let erop dat er
geen lichaamsdelen bekneld kun‐
nen raken.

WAARSCHUWING

Als mensen langer in de auto moe‐
ten blijven bij zeer hoge of lage bui‐
tentemperaturen, bestaat er kans
op letsel of levensgevaar. Vergrendel
de auto niet van buiten af wanneer
er mensen inzitten.

LET OP

Open en sluit de portieren niet te
vaak en gebruik geen overmatige
kracht bij het sluiten als het por‐
tiersluitingsmechanisme actief is.
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• Druk om een portier zonder sleutel te
vergrendelen de vergrendelknop (1)
aan de binnenzijde in of zet de scha‐
kelaar portiervergrendeling (2) in
stand LOCK en sluit het portier (3).

• Als het voorportier met de schakelaar
centrale vergrendeling (2) wordt ver‐
grendeld, worden alle overige portie‐
ren gelijktijdig vergrendeld.

OPMERKING

Zet altijd de toets POWER (start) in
stand OFF, activeer de parkeerrem,
(Vervolg)

(Vervolg)

sluit alle ruiten en vergrendel alle
portieren als u uw auto onbeheerd
achterlaat.

Portiersloten van binnenuit
vergrendelen/ontgrendelen
Met de vergrendelknop

• Zet de vergrendelknop (1) in stand
ONTGRENDELD om het portier te
ontgrendelen. Het rode merkteken op
de vergrendelknop zal zichtbaar wor‐
den.

• Zet de vergrendelknop (1) in stand
"Lock" (vergrendeld) om het portier te
vergrendelen. Als het portier juist is
vergrendeld, zal het rode merkteken
op de vergrendelknop niet zichtbaar
zijn.

• Trek aan de portiergreep (2) om het
portier te openen.

• Als aan de binnenste portiergreep van
het bestuurdersportier (of het passa‐
giersportier voor) wordt getrokken
terwijl de vergrendelknop in de ver‐
grendelde stand staat, wordt het
portier ontgrendeld en kan het geo‐
pend worden (indien van toepassing).

• Het voorportier kan niet worden ver‐
grendeld als de sleutel in het contact
zit (of als de Smart Key zich in de au‐
to bevindt) en het voorportier geo‐
pend is.

WAARSCHUWING

n Storing portiervergrendeling
Als de portiervergrendeling niet
werkt terwijl u in de auto zit, pro‐
(Vervolg)
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(Vervolg)

beer dan een van onderstaande mo‐
gelijkheden:
• Ontgrendel de portieren herhaal‐

delijk (zowel elektronisch als hand‐
matig) en trek tegelijkertijd aan de
portiergreep.

• Ontgrendel de overige portieren en
trek aan de grepen, voor en achter.

• Open een portierruit en gebruik de
sleutel om het portier vanaf de
buitenzijde te ontgrendelen.

• Ga naar de bagageruimte en open
de achterklep.

WAARSCHUWING

Trek niet aan de binnenportiergreep
van het bestuurdersportier (of dat
van de voorpassagier) wanneer de
auto in beweging is.

Met schakelaar centrale
vergrendeling

Schakel deze in door de schakelaar van
de centrale vergrendeling in te drukken.
• Als op het ( ) deel (1) van de schake‐

laar van de centrale vergrendeling
wordt gedrukt, worden alle portieren
vergrendeld.

• Als op het ( ) deel (2) van de schake‐
laar van de centrale vergrendeling
wordt gedrukt, worden alle portieren
ontgrendeld.

• Als de Smart Key zich in de auto be‐
vindt en een portier wordt geopend,
kunnen de portieren niet worden ver‐
grendeld, ook al wordt het ( ) deel
(1) van de schakelaar centrale ver‐
grendeling ingedrukt.

WAARSCHUWING

n Portieren
• De portieren moeten tijdens het

rijden altijd volledig gesloten en
vergrendeld blijven om het onver‐
wachts openen van de portieren te
voorkomen. Vergrendelde portie‐
ren schrikken ook mogelijke indrin‐
gers af wanneer de auto stopt of
vaart mindert.

• Let bij het openen van portieren
goed op of er geen ander verkeer
aankomt. Anders kan er schade of
letsel ontstaan.

WAARSCHUWING

n Ontgrendelde auto
Als u de auto niet vergrendeld ach‐
terlaat, kan de auto gestolen worden
(Vervolg)

  

5-15

5

K
enm

erken van uw
 auto



(Vervolg)

of kan iemand zich in uw auto ver‐
stoppen terwijl u weg bent. Verwij‐
der altijd de contactsleutel, activeer
de parkeerrem, sluit alle ruiten en
vergrendel alle portieren als u uw
auto onbeheerd achterlaat.

WAARSCHUWING

n Kinderen alleen achterlaten
Het kan binnen in een afgesloten au‐
to erg warm worden, waardoor ach‐
tergelaten kinderen of huisdieren die
niet uit de auto kunnen komen, ern‐
stig letsel kunnen oplopen of kunnen
overlijden. Bovendien kunnen kinde‐
ren ernstig gewond raken door het
bedienen van bepaalde systemen in
de auto. Ook zouden andere mensen
kunnen proberen zich toegang te
verschaffen tot uw auto en uw kin‐
deren letsel toebrengen. Laat kinde‐
ren en huisdieren nooit zonder toe‐
zicht achter in de auto.

Portier vergrendel-/
ontgrendelfuncties
Botsingafhankelijk
portierontgrendelingssysteem
Alle portieren worden automatisch ont‐
grendeld wanneer de airbags door een
aanrijding worden geactiveerd.

Snelheidsafhankelijk
portiervergrendelingssysteem
Alle portieren worden automatisch ver‐
grendeld zodra de rijsnelheid hoger
wordt dan15 km/h.
U kunt de automatische vergrendel-/
ontgrendelfuncties in de auto activeren
of deactiveren. Zie “Gebruikersinstellin‐
gen” op bladzijde 5-53.

Kinderslot op portierslot achter

Het kinderslot zorgt ervoor dat kinde‐
ren de achterportieren niet per ongeluk
van binnenuit kunnen openen. Schakel
het kinderslot altijd in als u gaat rijden
met kinderen.
Het kinderslot bevindt zich aan de rand
van de achterportieren. Als het kinder‐
slot in de stand vergrendeld staat (1),
kan het achterportier niet van binnen‐
uit (2) worden geopend.
Om het kinderslot in de stand vergren‐
deld te zetten, steekt u een sleutel (of
schroevendraaier) in de opening en
draai deze in de vergrendelstand.
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Om achterportieren van binnen uit te
kunnen openen, ontgrendelt u het kin‐
derslot.

WAARSCHUWING

n Portiersloten achter
Als kinderen tijdens het rijden per
ongeluk de achterportieren openen,
kunnen ze uit de auto vallen en ern‐
stig letsel oplopen. Om te voorkomen
dat kinderen de achterportieren van
binnenuit openen, dienen de kinder‐
sloten gebruikt te worden zodra er
kinderen in de auto worden meege‐
nomen.
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ACHTERKLEP

WAARSCHUWING

n Uitlaatgas
Als u met een geopende achterklep
rijdt, worden gevaarlijke uitlaatgas‐
sen in het interieur gezogen, wat
kan leiden tot ernstig of dodelijk let‐
sel van de inzittenden.
Wanneer u met een geopende ach‐
terklep moet rijden, houd dan de uit‐
stroomopeningen en alle ruiten
open, zodat extra frisse lucht het in‐
terieur in komt.

WAARSCHUWING

n Bagageruimte
Passagiers mogen nooit plaatsne‐
men in de bagageruimte, waar geen
veiligheidsgordels aanwezig zijn. Om
bij een aanrijding of plotseling rem‐
men letsel te voorkomen, dienen in‐
zittenden altijd hun veiligheidsgordel
te dragen.

Achterklep openen

• De achterklep wordt samen met de
portieren vergrendeld of ontgrendeld
met behulp van de sleutel, de af‐
standsbediening, de Smart Key of de
schakelaar voor de portiervergrende‐
ling/-ontgrendeling.

• De achterklep kan ook apart worden
ontgrendeld door de achterklepont‐
grendeltoets op de afstandsbediening
(of Smart Key) gedurende ongeveer 1
seconde in te drukken.

• Indien de achterklep ontgrendeld is,
kunt u hem openen door de hendel in
te drukken en de klep omhoog te
trekken.

• Als de achterklep wordt geopend en
gesloten, zal hij automatisch vergren‐
delen. (Alle deuren moeten vergren‐
deld zijn.)

OPMERKING

In een koud en nat klimaat werken
de portiervergrendeling en portier‐
mechanismen mogelijk niet goed
door bevriezingsverschijnselen.

WAARSCHUWING

De achterklep klapt naar boven open.
Zorg dat er geen personen of voor‐
werpen bij de achterzijde van de au‐
to staan als u de achterklep opent.

LET OP

Controleer of de achterklep gesloten
is voordat u met de auto gaat rijden.
Er kan schade ontstaan aan de gas‐
veren van de achterklep en de beves‐
tigingsmaterialen, als u de achter‐
klep niet sluit voordat u gaat rijden.
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Achterklep sluiten

Trek de achterklep naar beneden en
druk hem stevig vast. Zorg ervoor dat
de achterklep goed dicht zit.

WAARSCHUWING

Controleer of er zich geen handen,
voeten en andere lichaamsdelen in
de buurt bevinden voordat u de ach‐
terklep sluit.

WAARSCHUWING

n Uitlaatgas
Houd de achterklep tijdens het rijden
altijd volledig gesloten. Wanneer met
een (half) geopende achterklep
wordt gereden, kunnen uitlaatgas‐
sen in het interieur binnendringen,
waardoor u ernstig ziek kunt worden
of dood kunt gaan.

LET OP

Zorg dat er niets bij het slot en de
slotvanger van de achterklep zit als
u de achterklep sluit. Hierdoor kan
het slot van de achterklep bescha‐
digd raken.

Noodontgrendeling achterklep

Uw auto is uitgerust met een ontgren‐
delgreep aan de onderzijde van de ach‐
terklep om de achterklep in geval van
nood vanaf de binnenzijde van de auto
te kunnen openen. Wanneer iemand per
ongeluk in de bagageruimte opgesloten
raakt. De achterklep kan als volgt wor‐
den geopend.

1. Steek de mechanische sleutel in het
gat.

2. Duw de mechanische sleutel naar
rechts.

3. Duw de achterklep omhoog.

  

5-19

5

K
enm

erken van uw
 auto



WAARSCHUWING

• Zorg ervoor dat u weet waar deze
ontgrendelknop zich bevindt, zodat
u zich in noodgevallen kunt bevrij‐
den uit de bagageruimte als u daar
per ongeluk opgesloten bent ge‐
raakt.

• Vervoer nooit personen in de ba‐
gageruimte van de auto. De baga‐
geruimte is een zeer gevaarlijke lo‐
catie in geval van een aanrijding.

• Gebruik de ontgrendelgreep alleen
in noodgevallen. Wees hierbij ui‐
terst voorzichtig, zeker als het
voertuig rijdt.

WAARSCHUWING

Pak de steun van de achterklep (gas‐
veer) niet vast, want dit kan tot ern‐
stig letsel leiden.
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RUITEN

1. Schakelaar ruitbediening bestuur‐
dersportier

2. Schakelaar ruitbediening passa‐
giersportier

3. Schakelaar ruitbediening achterpor‐
tier (links)

4. Schakelaar ruitbediening achterpor‐
tier (rechts)

5. Ruiten openen en sluiten

6. Automatische ruitbediening omh‐
oog*/omlaag*

7. Blokkeerschakelaar ruitbediening

OPMERKING

In een koud en nat klimaat werken
de elektrisch bedienbare ruiten mo‐
gelijk niet door bevriezingsverschijn‐
selen.

Elektrisch bedienbare ruiten
De elektrisch bedienbare ruiten werken
alleen als de toets POWER (start) in
stand ON staat.

*: indien van toepassing
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Ieder portier is voorzien van een scha‐
kelaar voor de bediening van de desbe‐
treffende ruit. De bestuurder beschikt
over een blokkeertoets waarmee de
ruitbediening van de schakelaars op de
overige portieren kan worden uitge‐
schakeld. De ruiten kunnen worden be‐
diend tot ongeveer 30 seconden nadat
de toets POWER (start) is uitgescha‐
keld. Maar als de voorportieren geo‐
pend zijn, kunnen de ruiten niet bediend
worden, zelfs niet binnen de periode
van 30 seconden.
Het bestuurdersportier beschikt over
een hoofdschakelaar, waarmee alle rui‐
ten van de auto kunnen worden be‐
diend.
Als het raam niet gesloten kan worden
omdat het geblokkeerd wordt door
voorwerpen, moet u deze voorwerpen
verwijderen en het raam sluiten.

OPMERKING

Tijdens het rijden met de zijruiten
achter omlaag of met het zonnedak
(indien van toepassing) geheel of ge‐
deeltelijk geopend, kan een dreunend
geluid hoorbaar zijn. Dit is normaal
en kan als volgt worden verminderd
(Vervolg)

(Vervolg)

of verdwijnen. Als het geluid hoor‐
baar is terwijl een of beide zijruiten
achter omlaag zijn, laat dan beide
zijruiten vóór ongeveer 2,5 cm zak‐
ken. Als het geluid hoorbaar is terwijl
het schuif-/kanteldak is geopend,
schuif het schuif-/kanteldak dan iets
verder dicht.

WAARSCHUWING

Breng geen accessoires aan in de
buurt van de ramen. Deze kunnen de
klembeveiliging verstoren.

Ruiten openen en sluiten

Type A
Druk de desbetreffende schakelaar aan
de voorzijde in of trek deze omhoog om
een ruit te openen of te sluiten tot het
eerste zware punt (5).

Kenmerken van uw auto   

5-22



Type B - automatische ruitbediening
(indien van toepassing)
Door de schakelaar ruitbediening kort‐
stondig in te drukken of omhoog te
trekken tot de tweede stand (6), wordt
de ruit automatisch geopend of geslo‐
ten, zelfs als de schakelaar wordt los‐
gelaten. Om de ruitbeweging te stop‐
pen, trekt u de schakelaar omhoog of
drukt hem omlaag en laat hem dan los.
Als de elektrisch bedienbare ruit niet
goed werkt, kan de elektrische ruitbe‐
diening als volgt worden gereset:

1. Zet de toets POWER (start) in
stand ON.

2. Sluit de portierruit en houd de
schakelaar van de ruit nog min‐
stens 1 seconde omhoog nadat de
ruit volledig gesloten is.

Klembeveiliging (type B)
Als er tijdens de opwaartse beweging
van de ruit een voorwerp of lichaams‐
deel tussen de ruit en het portier komt,
wordt de extra weerstand opgemerkt
door het systeem en zal de ruit stop‐
pen. Vervolgens zal de ruit ongeveer
30 cm zakken, zodat het voorwerp kan
worden verwijderd.

Als de ruit weerstand ondervindt terwijl
de schakelaar ruitbediening omhoogge‐
trokken blijft, stopt de omhooggaande
beweging van de ruit en zakt de ruit
ongeveer 2,5 cm.
Als de schakelaar opnieuw omhoog ge‐
trokken wordt binnen 5 seconden nadat
de ruit automatisch naar beneden is
gegaan, zal de klembeveiliging niet wer‐
ken.

OPMERKING

De klembeveiliging voor de portier‐
ruit werkt alleen als de automati‐
sche sluitfunctie wordt geactiveerd
door de schakelaar geheel omhoog
te trekken. De automatische om‐
keerfunctie werkt niet als de ruit
handmatig, met de schakelaar ruit‐
bediening in de middelste stand,
wordt bediend.

WAARSCHUWING

Controleer altijd of er niets tussen
de ruit en het portier aanwezig is al‐
(Vervolg)
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(Vervolg)

vorens een ruit te sluiten om letsel
en schade aan de auto te voorko‐
men. Als een voorwerp met een dia‐
meter kleiner dan 4 mm tussen de
ruit en de sponning terechtkomt,
wordt de extra weerstand mogelijk
niet opgemerkt, waardoor de klem‐
beveiliging niet werkt.

WAARSCHUWING

De klembeveiliging werkt niet wan‐
neer de elektrische ruitbediening
wordt gereset. Zorg dat lichaamsde‐
len of voorwerpen veilig weggesto‐
ken zijn voordat een ruit wordt ge‐
sloten. Zo voorkomt u letsel of scha‐
de aan het voertuig.

Blokkeertoets ruitbediening

De bestuurder kan de schakelaars van
de ruitbediening voor de achterportie‐
ren uitschakelen door de blokkeerscha‐
kelaar van de ruitbediening in de stand
vergrendeld te zetten (ingedrukt).
Als de blokkeerschakelaar van de ruit‐
bediening ingedrukt is:
• De hoofdschakelaar van de elektrisch

bedienbare ruiten voor de bestuurder
werkt zowel voor de elektrisch be‐
dienbare ruit aan voorpassagierszijde
als voor de elektrisch bedienbare rui‐
ten achter.

• Met de schakelaar voor de ruitbedie‐
ning van de portierruit aan voorpas‐
sagierszijde kan de portierruit aan
voorpassagierszijde worden bediend.

• De achterpassagiers kunnen de elek‐
trisch bedienbare portierruiten achter
niet bedienen.

LET OP

• Open of sluit telkens maar één ruit
tegelijk. Anders kan de elektrische
ruitbediening beschadigd raken.
Hierdoor zal bovendien de zekering
langer meegaan.

• Probeer nooit tegelijkertijd de
hoofdschakelaar voor de ruitbedie‐
ning in het bestuurdersportier en
de afzonderlijke schakelaar voor de
ruitbediening in tegengestelde
richtingen in te drukken. In dat ge‐
val stopt de ruit en kan deze niet
meer worden geopend of gesloten.

WAARSCHUWING

n Ruiten
(Vervolg)
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(Vervolg)

• Laat kinderen NOOIT zonder toe‐
zicht achter met de contactsleutel
in de auto als de auto is ingescha‐
keld.

• Laat een kind NOOIT zonder toe‐
zicht achter in de auto. Ook zeer
jonge kinderen kunnen per ongeluk
de auto in beweging zetten, be‐
kneld raken tussen de portierrui‐
ten of zichzelf of anderen letsel
toebrengen.

• Controleer altijd zorgvuldig of er
zich geen armen, handen of ande‐
re obstakels in de buurt bevinden
voordat een ruit wordt gesloten.

• Laat kinderen niet met de ruitbe‐
diening spelen. Laat de blokkeer‐
schakelaar voor de ruitbediening in
de stand vergrendeld (ingedrukt)
staan. Het onbedoeld bedienen van
een ruit kan vooral bij kinderen tot
letsel leiden.

• Steek tijdens het rijden de armen
en het gezicht niet naar buiten.
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MOTORKAP

Openen van de motorkap

1. Trek aan de ontgrendelhendel om
de motorkap te ontgrendelen. De
motorkap komt iets omhoog.

WAARSCHUWING

Open de motorkap nadat de auto is
uitgeschakeld op een vlakke onder‐
grond, de selectiehendel voor Double
Clutch-transmissie in stand P (par‐
keren) is gezet en de parkeerrem is
geactiveerd.

2. Ga naar de voorzijde van de auto en
til de motorkap iets op. Duw de vei‐
ligheidshaak (1) omhoog en til de
motorkap op (2).

3. Haal de motorkapsteun los.

4. Ondersteun de motorkap met de
steun (1).

WAARSCHUWING

• Pak de steun altijd vast bij het deel
dat omwikkeld is met rubber. Het
rubber voorkomt dat u zich ver‐
brandt aan het hete metaal als de
motor warm is.

• De steun moet goed in de daar‐
voor bedoelde opening geplaatst
worden als u controles in de mo‐
torruimte uitvoert. Dat voorkomt
dat de motorkap plotseling naar
beneden valt en letsel veroorzaakt.
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Waarschuwing motorkap open

De waarschuwing wordt op het lcd-
scherm weergegeven wanneer de mo‐
torkap geopend is.
U hoort een waarschuwingstoon wan‐
neer het voertuig meer dan 3 km/h rijdt
en de motorkap geopend is.

Sluiten van de motorkap
1. Controleer de volgende punten al‐

vorens de motorkap te sluiten:
• Of alle vuldoppen correct zijn te‐

ruggeplaatst.

• Of er geen handschoenen, doeken
of andere brandbare materialen
in de motorruimte zijn achterge‐
bleven.

2. Zet de steun vast in de clip om te
voorkomen dat hij gaat rammelen.

3. Laat de motorkap zakken tot onge‐
veer 30 cm boven de gesloten-
stand en laat hem los. Controleer of
de motorkap vergrendeld is.

WAARSCHUWING

• Controleer voor het sluiten van de
motorkap of er geen zaken in de
motorruimte zijn achtergebleven
die het sluiten zouden kunnen hin‐
deren. Als wordt geprobeerd om
de motorkap te sluiten terwijl er
nog iets in de motorruimte is ach‐
tergebleven, kan dat schade aan
de motorkap veroorzaken, of ern‐
stig persoonlijk letsel.

• Laat geen handschoenen, doeken
of andere brandbare materialen
achter in de motorruimte. Deze
zouden door de hitte in brand kun‐
nen vliegen.

WAARSCHUWING

• Controleer altijd nogmaals of de
motorkap goed is vergrendeld al‐
vorens met de auto te gaan rijden.
Als de motorkap niet goed is ver‐
grendeld, zou hij tijdens het rijden
open kunnen gaan, waardoor de
bestuurder geen zicht meer heeft
en een aanrijding het gevolg kan
zijn.

• Verplaats de auto niet als de mo‐
torkap omhoog staat. Het zicht
wordt belemmerd en de motorkap
kan naar beneden vallen of be‐
schadigd raken.
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SCHUIF-/KANTELDAK (INDIEN VAN TOEPASSING)

Indien uw auto is uitgerust met een
schuif-/kanteldak, kunt u dit met be‐
hulp van de schakelaar in de dakconsole
openschuiven of kantelen.
Het schuif-/kanteldak kan alleen elek‐
trisch geopend, gesloten of gekanteld
worden wanneer de toets POWER
(start) in stand ON staat.
Het schuif-/kanteldak kan worden be‐
diend tot ongeveer 30 seconden nadat
de toets POWER (start) in stand ACC of
OFF is gezet.
Wanneer echter de voorportieren zijn
geopend, kan het schuifdak niet worden
geopend, zelfs niet binnen de periode
van 30 seconden.

OPMERKING

• In een koud en nat klimaat werkt
het schuif-/kanteldak mogelijk niet
door bevriezingsverschijnselen.

• Veeg na het wassen van de auto
en na een regenbui het schuif-/
kanteldak eerst droog alvorens het
te openen.

LET OP

• Bedien de hendel niet meer als het
schuif-/kanteldak volledig is geo‐
pend, gesloten of gekanteld. Hier‐
door kunnen de motor en andere
onderdelen beschadigd raken.

• Zorg er bij het verlaten van uw au‐
to voor dat het schuif-/kanteldak
volledig is gesloten. Als het
schuif-/kanteldak open blijft, kan
sneeuw of regen in het interieur
komen of kan de auto worden ge‐
stolen.

OPMERKING

Het schuif-/kanteldak kan niet wor‐
den opengeschoven wanneer het is
gekanteld en niet worden gekanteld
als het is geopend.

WAARSCHUWING

Verstel het schuif-/kanteldak of het
zonnescherm niet tijdens het rijden.
Hierdoor kunt u de controle over de
auto verliezen waardoor een ongeluk
met ernstig of dodelijk letsel of
schade het gevolg kan zijn.

WAARSCHUWING

• Laat kinderen niet aan het schuif-/
kanteldak komen.

• Ga niet bovenop de auto zitten. De
auto zou dan beschadigd kunnen
raken.
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Schuif-/kanteldak open/dicht
schuiven

Om het schuif-/kanteldak (handmatige
bediening) te openen, duwt u de hendel
van het schuif-/kanteldak naar achter‐
en of naar voren in de eerste stand.
Om het schuif-/kanteldak automatisch
te openen, duwt u de schakelaar ach‐
teruit naar de tweede stand.
Het schuif-/kanteldak schuift naar de
geadviseerde open stand (ongeveer
7 cm voor de geheel geopende stand).
Duw de schakelaar kort naar voren of
naar achteren om het schuiven van het
schuif-/kanteldak te stoppen.

Duw om het schuif-/kanteldak maxi‐
maal te openen de schakelaar nog‐
maals richting de achterzijde van het
voertuig en houd hem ingedrukt totdat
het schuif-/kanteldak volledig open ge‐
schoven is.

OPMERKING

Om het windgeruis tijdens het rijden
te beperken, adviseren wij u het
schuif-/kanteldak in de aanbevolen
positie (ongeveer 7 cm voor de stand
maximaal open) te zetten.

Beweeg om het schuif-/kanteldak au‐
tomatisch dicht te schuiven de schake‐
laar vooruit naar de tweede stand.
Het schuif-/kanteldak zal volledig slui‐
ten. Beweeg de schakelaar kort naar
voren of naar achteren om het schuiven
van het schuif-/kanteldak te stoppen.

Klembeveiliging

Als tijdens het automatisch sluiten van
het schuif-/kanteldak het dak weer‐
stand ondervindt omdat er een voor‐
werp of lichaamsdeel door het dak naar
buiten is gestoken, schuift het dak au‐
tomatisch een stukje terug en stopt
het met bewegen.
De klembeveiliging werkt niet als er een
klein obstakel tussen het glaspaneel en
de schuifdakrand aanwezig is. Contro‐
leer voor het sluiten of er geen li‐
chaamsdelen of objecten door het
schuif-/kanteldak naar buiten zijn ge‐
stoken.
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Schuif-/kanteldak kantelen

Om het schuif-/kanteldak te openen,
trekt u de hendel omhoog totdat het
schuif-/kanteldak in de gewenste stand
staat.
Voor het sluiten van het schuif-/kantel‐
dak duwt u de hendel naar voren tot
het schuif-/kanteldak in de gewenste
stand staat.

WAARSCHUWING

n Schuif-/kanteldak
(Vervolg)

(Vervolg)

• Zorg ervoor dat er geen hoofden,
handen of andere lichaamsdelen
tussen het schuif-/kanteldak en de
carrosserie bekneld kunnen raken
als het schuif-/kanteldak wordt
gesloten.

• Steek tijdens het rijden de armen,
het hoofd of andere lichaamsdelen
niet buiten de auto.

• Zorg ervoor dat de handen en het
hoofd zich op een veilige afstand
van het schuif-/kanteldak bevin‐
den, alvorens het schuif-/kantel‐
dak te sluiten.

LET OP

• Verwijder van tijd tot tijd het vuil
dat zich op de geleiderail heeft
verzameld.

• Wanneer u het schuif-/kanteldak
probeert te openen bij temperatu‐
ren onder het vriespunt, of als het
dak is bedekt met sneeuw of ijs,
kan het glaspaneel of de motor
beschadigd raken.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Wanneer het schuif-/kanteldak
gedurende een langere periode
wordt gebruikt, kan stof tussen
het schuif-/kanteldak en het dak‐
paneel een geluid veroorzaken.
Open het schuif-/kanteldak regel‐
matig om met een schone doek
het stof te verwijderen.

Zonnescherm

Het zonnescherm gaat automatisch
open wanneer het glaspaneel geopend
wordt. U moet het echter handmatig
sluiten.
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LET OP

Het zonnescherm schuift gelijktijdig
met het schuif-/kanteldak open.
Laat het zonnescherm niet dichtzit‐
ten als het schuif-/kanteldak geo‐
pend is.

Schuif-/kanteldak resetten
In de volgende situaties is het wellicht
nodig om het schuif-/kanteldak te re‐
setten:
- De accu is ontladen of de zekering

van het schuif-/kanteldak is vervan‐
gen of verwijderd.

- De hendel van het schuif-/kanteldak
werkt niet correct.

1. Zet de toets POWER (start) in
stand ON of start de auto (contro‐
lelampje  brandt). Er wordt aan‐
bevolen om het schuif-/kanteldak
te resetten terwijl de auto zich in
de modus ready ( ) bevindt.

2. Sluit het schuif-/kanteldak volledig
als dit nog open staat.

3. Laat de hendel van het schuif-/
kanteldak los.

4. Beweeg de hendel van het schuif-/
kanteldak naar voren in de sluit‐
richting tot het schuif-/kanteldak
omhoog kantelt. Laat vervolgens de
hendel los.

5. Beweeg de hendel van het schuif-/
kanteldak naar voren in de sluit‐
richting tot het schuif-/kanteldak
weer als volgt beweegt:
Omlaag kantelen  Openschuiven

 Dichtschuiven.

OPMERKING

Laat de hendel pas los als de hande‐
ling afgerond is.
Als u de hendel tijdens de handeling
loslaat, probeert u het opnieuw van‐
af stap 2.

6. Laat de hendel van het schuif-/
kanteldak los zodra alle handelin‐
gen afgerond zijn. (Het schuif-/
kanteldak is gereset.)

❈ Voor meer informatie raadt Kia aan
om contact op te nemen een offici‐
ele Kia-dealer/servicepartner.

LET OP

Mogelijk werkt het schuif-/kanteldak
niet goed wanneer de accu losgeno‐
men of ontladen is geweest, of wan‐
neer de desbetreffende zekering
doorgebrand is geweest.
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Waarschuwing geopend
schuifdak

Als de bestuurder de toets POWER
(start) uitschakelt wanneer het schuif-/
kanteldak niet volledig is gesloten,
klinkt er gedurende ongeveer
6 seconden een waarschuwingszoemer
en verschijnt er een waarschuwings‐
melding op het lcd-venster.
Sluit het schuif-/kanteldak volledig
wanneer u de auto verlaat.
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STUURWIEL

Elektronische
stuurbekrachtiging
De stuurbekrachtiging vermindert de
benodigde stuurkracht door gebruik te
maken van een elektromotor. Als de
auto is uitgeschakeld of als de stuurbe‐
krachtiging defect is, blijft de auto be‐
stuurbaar, maar is de benodigde stuur‐
kracht veel groter.
De elektromotor die voor de elektroni‐
sche bekrachtiging zorgt, wordt gere‐
geld door een module die de elektromo‐
tor aanstuurt op basis van signalen
over het stuurkoppel en de rijsnelheid.
Het sturen wordt zwaarder wanneer de
rijsnelheid toeneemt en lichter wanneer
de snelheid afneemt. Hierdoor hebt u
een betere controle over het stuurwiel.
Indien u merkt dat onder normale om‐
standigheden het sturen van de auto
zwaarder gaat dan normaal, moet u
het systeem door een professionele
werkplaats laten controleren. Kia raadt
aan om een officiële Kia-dealer/service‐
partner te bezoeken.

OPMERKING

De volgende symptomen kunnen
zich tijdens normaal gebruik voor‐
doen:
• Het waarschuwingslampje EPS

brandt niet.

• Het draaien van het stuurwiel gaat
zwaarder direct nadat het contact
in stand ON is gezet. Dat gebeurt
als het EPS-systeem een zelfdiag‐
nose uitvoert Als de zelfdiagnose
is voltooid, gaat het draaien aan
het stuurwiel weer net zo licht als
anders.

• Er kan een klikkend geluid hoor‐
baar zijn van het EPS-relais na het
in stand ON of OFF zetten van de
toets POWER (start).

• Het geluid van de elektromotor is
mogelijk hoorbaar als de auto stil‐
staat of met lage snelheid rijdt.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Om ernstige ongelukken te voor‐
komen, kan het EPS-systeem
worden uitgeschakeld als er tij‐
dens de zelfdiagnose een storing
in het EPS-systeem wordt ont‐
dekt door de EPS-module: de be‐
nodigde stuurkracht kan dan plot‐
seling toenemen.

• De benodigde stuurkracht neemt
toe als het stuurwiel voortdurend
wordt gedraaid wanneer de auto
niet in beweging is.
Na een paar minuten gaat het
draaien aan het stuurwiel echter
weer net zo licht als anders.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Als de elektronische stuurbekrach‐
tiging niet normaal werkt, gaat
het waarschuwingslampje op het
instrumentenpaneel branden. De
controle over het stuurwiel kan af‐
nemen of de stuurreactie kan ab‐
normaal zijn. Laat het systeem in
dat geval nakijken door een pro‐
fessionele werkplaats. Kia raadt
aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken.

• Als u bij lage temperatuur aan het
stuurwiel draait, kan het draaien
van het stuurwiel zwaarder gaan
en een afwijkend geluid hoorbaar
zijn. Dit geluid stopt zodra de be‐
drijfstemperatuur wordt bereikt.
Dit is een normaal verschijnsel.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Als u het voertuig moet starten
met een hulpaccu vanwege een le‐
ge accu, werkt het stuurwiel mo‐
gelijk niet normaal. Dit is tijdelijk
en komt door de lage accuspan‐
ning. Dit wordt opgelost zodra de
accu opgeladen is. Controleer of
het stuurwiel weer normaal werkt
door er langzaam aan te draaien
voordat u gaat rijden.

Stuurkolomverstelling
Een in hoogte en lengte verstelbare
stuurkolom maakt het mogelijk het
stuurwiel af te stellen voordat u gaat
rijden. Daarnaast kunt u het stuurwiel
omhoog kantelen zodat uw benen meer
ruimte hebben bij het in- en uitstappen.
Het stuurwiel moet zo worden afge‐
steld dat u een tijdens het rijden com‐
fortabel zit en tegelijkertijd een goed
zicht hebt op de waarschuwingslampjes
en meters/tellers in het instrumenten‐
paneel.

WAARSCHUWING

• Stel het stuurwiel nooit af tijdens
het rijden. Als u dat wel doet, kunt
u de macht over het stuur verlie‐
zen, waardoor ongevallen en (do‐
delijk) letsel kunnen worden ver‐
oorzaakt.

• Controleer na het afstellen of het
stuurwiel goed vastzit.
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Wijzigen van de hoek van het stuurwiel:
trek de ontgrendelingshendel van het
stuurwiel (1) omlaag, zet het stuurwiel
in de gewenste hoek (2) en hoogte (3)
en trek de ontgrendelingshendel (4)
weer omhoog om het stuurwiel te ver‐
grendelen. Stel het stuurwiel af voordat
u gaat rijden.

OPMERKING

Het is mogelijk dat de ontgrendel‐
hendel, na het instellen, het stuur‐
wiel niet blokkeert.
(Vervolg)

(Vervolg)

Dit duidt niet op een storing. Dit ge‐
beurt als er twee tandwielen in aan‐
grijping zijn. Stel in zo'n geval het
stuurwiel opnieuw in en vergrendel
het.

Stuurwielverwarming (indien
van toepassing)

Wanneer de toets POWER (start) in
stand ON staat, kunt u door het indruk‐
ken van de toets van de stuurwielver‐
warming het stuurwiel verwarmen. Het
controlelampje in de toets gaat bran‐
den.
Druk nogmaals op de toets om de
stuurwielverwarming uit te schakelen.
Het controlelampje in de toets gaat uit.
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OPMERKING

De stuurwielverwarming gaat onge‐
veer 30 minuten na het inschakelen
van de stuurwielverwarming auto‐
matisch uit.

LET OP

Plaats geen stuurhoes of stuurknop
op het stuurwiel. Dit kan het stuur‐
wielverwarmingssysteem beschadi‐
gen.

Claxon

Druk op het gedeelte van het stuurwiel
bij het claxonsymbool (zie afbeelding)
om te claxonneren. De claxon werkt al‐
leen wanneer op dit gedeelte wordt ge‐
drukt. Controleer regelmatig de werk‐
ing van de claxon.

LET OP

• Om de claxon te bedienen hoeft u
niet op het claxongedeelte te
slaan. Druk het claxongedeelte niet
in met een scherp voorwerp.

• Gebruik voor het reinigen van het
stuurwiel geen organisch oplos‐
middel, zoals thinner, alcohol of
wasbenzine. Anders kan het stuur‐
wiel beschadigd raken.
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SPIEGELS

Binnenspiegel
Stel de binnenspiegel zo af dat u door
het midden van de achterruit kijkt. Stel
de spiegel af voordat u gaat rijden.

WAARSCHUWING

n Zicht naar achteren
Plaats geen voorwerpen op de ach‐
terbank of in de bagageruimte die
het zicht door de achterruit kunnen
belemmeren.

WAARSCHUWING

Verstel de binnenspiegel niet tijdens
het rijden. Hierdoor kunt u de con‐
trole over de auto verliezen waar‐
door een ongeluk met ernstig of do‐
delijk letsel of schade het gevolg kan
zijn.

WAARSCHUWING

Breng geen wijzigingen aan de bin‐
nenspiegel aan en monteer geen
grotere spiegel. Anders kan tijdens
een ongeval of bij het activeren van
de airbag letsel ontstaan.

Binnenspiegel met dag-/
nachtstand (indien van toepassing)

Stel de spiegel af voordat u wegrijdt en
terwijl de hendel (3) in de dagstand (1)
staat.

Trek de hendel (3) onder aan de spiegel
naar u toe (2) om de spiegel in de
nachtstand te zetten om’s nachts ver‐
blinding door de koplampen van achter‐
opkomend verkeer te voorkomen.

Houd er rekening mee dat het beeld in
de spiegel in de nachtstand minder dui‐
delijk is dan in de dagstand.
❈ (1): dag, (2): nacht
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Elektrochromatische binnenspiegel
(ECM) (indien van toepassing)

De elektrochromatische binnenspiegel
voorkomt automatisch verblinding door
achteropkomend verkeer bij nacht of
weinig licht. De sensor (3) in de spiegel
registreert de lichtinval en absorbeert
de weerspiegelingen van de koplampen
van achteropkomende auto's.
Als de auto is ingeschakeld, worden de
lichtreflecties automatisch gedimd.
Als de selectieknop in de achteruitver‐
snelling (R) wordt gezet, wordt de bin‐
nenspiegel in de helderste stand gezet
om het uitzicht naar achteren zo duide‐
lijk mogelijk te maken.

LET OP

Gebruik voor het reinigen van de
spiegel een papieren doekje of ver‐
gelijkbaar materiaal dat vochtig is
gemaakt met glasreiniger. Sproei de
glasreiniger niet direct op de spiegel.
De glasreiniger zou dan het spiegel‐
huis binnen kunnen dringen.

De elektrochromatische binnenspiegel
bedienen:
• De standaardinstelling voor de bin‐

nenspiegel is AAN als het contact in
stand ON staat.

• Druk op de AAN-/UIT-knop (1) om de
automatische dimfunctie uit te scha‐
kelen. Het controlelampje in de spie‐
gel (2) gaat uit.
Druk op de AAN-/UIT-knop (1) om de
automatische dimfunctie in te scha‐
kelen. Het controlelampje in de spie‐
gel (2) gaat branden.

Buitenspiegels
Stel de spiegels af voordat u gaat rij‐
den.

Uw auto is uitgerust met zowel een lin‐
ker als een rechter buitenspiegel. De
spiegels kunnen met de schakelaar
elektrisch worden versteld met de
schakelaar. De spiegels kunnen worden
ingeklapt om beschadigingen in een au‐
tomatische wasstraat of bij het rijden
door een smalle straat te voorkomen.

WAARSCHUWING

n Spiegels
• De buitenspiegel is bol. Voorwer‐

pen in de spiegel zijn daardoor
dichterbij dan ze lijken.

• Gebruik bij het veranderen van
rijstrook daarom uw binnenspiegel
of kijk opzij om de werkelijke af‐
stand tot het achteropkomende
verkeer vast te stellen.

LET OP

Gebruik geen krabber om de spiegel
ijsvrij te maken, anders kan het spie‐
gelglas beschadigd raken. Forceer
een bevroren spiegel niet tijdens het
verstellen. Verwijder ijs met een rui‐
(Vervolg)
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(Vervolg)

tontdooier of met een spons of
zachte doek en heet water.

LET OP

Forceer de buitenspiegel niet als de‐
ze is vastgevroren. Spuit de buiten‐
spiegel indien nodig in met ruitont‐
dooier (gebruik geen koelvloeistof) of
zet de auto op een warme plaats om
het ijs te laten smelten.

WAARSCHUWING

Klap de buitenspiegels niet in en ver‐
stel ze ook niet tijdens het rijden.
Hierdoor kunt u de controle over de
auto verliezen waardoor een ongeluk
met ernstig of dodelijk letsel of
schade het gevolg kan zijn.

Afstellen

De buitenspiegels afstellen:
1. Druk op de knop L (linkervoorzijde)

of R (rechtervoorzijde) (1) om de
buitenspiegel te kiezen die u wilt
afstellen.

2. Gebruik de bedieningsschakelaar
(2) om de spiegel naar boven of
naar beneden en naar links of
rechts te verstellen.

3. Zet de knop na het verstellen terug
in het midden om te voorkomen dat
de spiegel onbedoeld wordt ver‐
steld.

LET OP

• De spiegels stoppen hun beweging
als de maximale stelhoek is be‐
reikt. De stelmotor blijft echter
draaien zolang de schakelaar inge‐
drukt blijft. Houd de schakelaar
niet langer ingedrukt dan nodig om
te voorkomen dat de stelmotor
beschadigd raakt.

• Probeer de spiegels nooit met de
hand te verstellen. Anders kan er
schade ontstaan.
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Buitenspiegel inklappen

Elektronisch
De buitenspiegel kan worden ingeklapt
of uitgeklapt door als volgt op de scha‐
kelaar te drukken wanneer de toets
POWER (start) in stand ON staat.
Links de spiegel klapt uit.
Rechts de spiegel klapt in.
Midden (AUTO):
De spiegel klapt als volgt automatisch
in en uit:
- De spiegel klapt in of uit wanneer het

portier wordt vergrendeld of ont‐
grendeld met de Smart Key.

- De spiegel klapt in of uit wanneer het
portier wordt vergrendeld of ont‐
grendeld met de toets aan de buiten‐
kant van het portier.

- De spiegel klapt uit wanneer u het
voertuig nadert (en alle portieren zijn
gesloten en vergrendeld) als u de
Smart Key bij u heeft. (indien van
toepassing)

LET OP

De elektronisch bedienbare buiten‐
spiegel werkt zelfs als de toets PO‐
WER (start) in stand OFF staat. Stel,
om te voorkomen dat de accu leeg‐
raakt, de spiegels niet langer dan
noodzakelijk af als de auto is uitge‐
schakeld.

LET OP

Klap een elektronisch bedienbare
buitenspiegel nooit in met de hand.
Anders kan de motor defect raken.
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LAADKLEP

De laadklep openen

1. Zorg ervoor dat u de stroomvoor‐
ziening uitzet nadat u de selectiek‐
nop naar de parkeerstand (P) hebt
gedraaid.

2. Activeer de parkeerrem terwijl u
het rempedaal ingetrapt houdt.

3. Open de laadklep door op het sym‐
bool ( ) op de laadklep te drukken.
De laadklep zal niet open gaan als
het autoportier is vergrendeld.

WAARSCHUWING

Indien u de laadklep niet kunt openen
omdat het vriest, moet u hier licht
op tikken of ijs in de nabijheid van de
laadklep verwijderen. Probeer niet
om de laadklep met kracht te ope‐
nen.

De laadklep sluiten

1. Doe het klepje van de aansluiting
voor de lader goed dicht.

2. Doe de laadklep goed dicht.
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INSTRUMENTENPANEEL

1. Power/Charge-meter

2. Snelheidsmeter

3. Waarschuwings- en controlelamp‐
jes

4. LCD-display (inclusief boordcompu‐
ter)

5. Ladingstoestandmeter (SOC) accu

6. Actieradius
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Verlichting instrumentenpaneel
Verlichting instrumentenpaneel
aanpassen

U kunt de verlichtingssterkte van het
instrumentenpaneel wijzigen door de
verlichtingstoets (“+” of “-”) in te druk‐
ken met de toets POWER (start) in de
stand ON of met het achterlicht aan.

• Als u de verlichtingstoets (“+” of “-”)
ingedrukt houdt, blijft de verlichting
veranderen.

• Als de verlichting maximaal of mini‐
maal is, klinkt een waarschuwingsge‐
luid.

Bediening lcd-display

De weergavemodus van het lcd-display
kan met de knoppen op het stuurwiel
worden veranderd.

1. : Toets MODE (modus) voor het
wijzigen van de LCD-MODUS
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2. ( / ): Wielschakelaar MOVE om
items te selecteren

3. OK: toets SET/RESET voor het in‐
stellen of resetten van items

❈ Zie “LCD-display” op bladzijde
5-51 voor meer informatie over
de lcd-modi.
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Meters
 
Snelheidsmeter

De snelheidsmeter geeft de snelheid
van het voertuig aan en is gekalibreerd
in kilometer per uur (km/h) en/of mijl
per uur (mph).

Power/Charge-meter

De Power/Charge-meter toont het
energieverbruik van de auto en de
laad-/ontlaadstatus van het regenera‐
tieve remsysteem.
• POWER (vermogen):

Dit toont het energieverbruik van de
auto tijdens heuvelop rijden of accele‐
reren. Hoe meer energie er wordt ge‐
bruikt, hoe hoger het niveau van de
meter.

• CHARGE (lading):
Dit toont de laadstatus van de batte‐
rij als deze wordt opgeladen door het
regeneratieve remsysteem (decelere‐
ren of heuvelaf rijden). Hoe meer
energie er wordt geladen, hoe lager
het niveau van de meter.
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Ladingstoestandmeter (SOC) voor
hoogspanningsbatterij

De ladingstoestandmeter toont de
laadstatus van de hoogspanningsbatte‐
rij. De stand “0 (laag)” op de indicator
geeft aan dat de hoogspanningsbatterij
onvoldoende energie heeft. De stand “1
(hoog)” geeft aan dat de batterij volle‐
dig geladen is. Controleer voordat u op
de snelweg gaat rijden of de batterij
voldoende geladen is.

Als er 2 balkjes (naast de “0 (laag)”)
zichtbaar zijn op de ladingstoestand‐
meter, gaat het waarschuwingslampje
branden om u te waarschuwen voor
het niveau van de batterij.
Als het waarschuwingslampje gaat
branden, kan er nog 20 ~ 30 km met de
auto worden gereden (afhankelijk van
de rijsnelheid, de verwarming/aircondi‐
tioning, de weersomstandigheden, de
rijstijl en andere factoren). Laden is
noodzakelijk.

OPMERKING

Als er nog maar 1 - 2 balkjes zicht‐
baar zijn op de ladingstoestandme‐
ter, wordt de rijsnelheid beperkt en
wordt de auto uiteindelijk uitgescha‐
keld. Laad de batterij direct.

Actieradius

• De actieradius is de geschatte af‐
stand die de auto met de resterende
capaciteit van de hoogspanningsbat‐
terij kan afleggen.
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• De actieradius wordt verschillend
weergegeven afhankelijk van de ge‐
selecteerde rijmodus in het in de rij‐
modus geïntegreerd regelsysteem.

❈ Voor meer informatie, zie “In Drive-
stand geïntegreerd regelsysteem”
op bladzijde 6-49.

Extra actieradius door regeneratief
remsysteem

De extra actieradius die wordt geleverd
door de energie die wordt geregene‐
reerd door het regeneratief remsys‐
teem, wordt weergegeven als de mo‐
dus ECO/ECO+ wordt geselecteerd door
de toets Drive Mode (rijmodus) in te
drukken. De weergave wordt op 0 inge‐
steld als het regeneratief remsysteem
stopt omdat u accelereert, enz.

Kilometerteller

De kilometerteller geeft de totale af‐
stand aan die het voertuig heeft afge‐
legd en wordt gebruikt om te bepalen
wanneer periodiek onderhoud moet
worden uitgevoerd.
- Bereik kilometerteller: 0 ~

1.599.999 kilometer .
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Buitentemperatuurmeter

Op dit display wordt de huidige buiten‐
temperatuur weergegeven in eenheden
van 1 °C .
- Temperatuurbereik: -40 °C~60 °C

De buitentemperatuur in het display
wijzigt mogelijk niet onmiddellijk zoals
bij een gewone thermometer. Dit is om
te voorkomen dat de bestuurder erdoor
wordt afgeleid.
Temperatuureenheid wijzigen (van
°C naar °F of van °F naar °C)
De temperatuureenheid kan worden
gewijzigd met de modus “User Settings"
(gebruikersinstellingen) in het LCD-ven‐
ster.

❈ Voor meer informatie, zie “Lcd-dis‐
play (indien van toepassing)” op
bladzijde 5-63.

Reductieoverbrenging

Deze indicator geeft weer welke stand
geselecteerd is.
• Parkeerstand: P

• Achteruit: R

• Neutraal: N

• Rijstand: D

Pop-up schakelindicator

De pop-up geeft de huidige versnel‐
lingsstand continu weer in andere stan‐
den (P/R/N/D).
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In stand R/N/D wordt een type A-beeld
getoond, in stand P wordt een type B-
beeld getoond

Indicator regeneratief
remniveau

Als u de regeneratieve remmen ge‐
bruikt, kunt u een regeneratief remni‐
veau van 0 tot 3 selecteren door aan de
paddle shifter te trekken.
❈ Zie “Regeneratief remsysteem” op

bladzijde 6-19 voor meer informa‐
tie.

Gebruiksmodus (indien van
toepassing)
De hoogspanningsbatterij wordt ge‐
bruikt in plaats van de 12V-accu voor
de werking van de handige voorzienin‐
gen van de auto. Wanneer er niet gere‐
den hoeft te worden, zoals tijdens het
kamperen of wanneer de auto een lan‐
ge tijd stilstaat, is het mogelijk om de
elektrische voorzieningen (audio, ver‐
lichting, enz.) urenlang te gebruiken.

Het systeem activeren:

Wanneer het systeem is geactiveerd:
• Gaat het controlelampje uit en gaat

het controlelampje op het instrumen‐
tenpaneel branden.

• Kunnen alle elektrische apparaten
worden gebruikt, maar kan er niet
met de auto worden gereden.

• Kan de EPB worden geannuleerd door
op de EPB-schakelaar te drukken.

• Kan de versnelling niet uit stand P
(parkeren) worden geschakeld. Als u
probeert te schakelen, wordt de mel‐
ding “Shifting conditions not met"
(Niet voldaan aan schakelvoorwaar‐
den) op het instrumentenpaneel
weergegeven.

Het systeem uitschakelen:
De gebruiksmodus kan worden gedeac‐
tiveerd door de toets POWER (start) in
stand OFF te drukken. De functie kan
niet worden gedeactiveerd vanuit de
modus Gebruikersinstellingen.
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LCD-DISPLAY

Bediening lcd-display De weergavemodus van het lcd-display
kan met de bedieningsknoppen worden
veranderd.

1. : toets MODE voor het wijzigen
van modi

2. / : Schakelaar MOVE voor het
wijzigen van functies.

3. OK: Toets SELECT/RESET voor het
instellen of resetten van de gese‐
lecteerde functie.
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Lcd-displaymodi

 

 Menu

Tripcomputer TBT Rijassistentie
Gebruikersinstellin‐

gen Hoofdwaarschuwing

Omh‐
oog/

Omlaag

Verbruiksinformatie Routebegeleiding

Rijstrookveiligheid
- Slimme snelheidsli‐

mietwaarschuwing

- Smart Cruise Con‐
trol

- Lane Following As‐
sist

Bestuurdershulp

De Hoofdwaarschu‐
wingsmodus geeft
waarschuwingsmel‐
dingen weer met be‐
trekking tot de auto
wanneer een of
meerdere systemen
niet normaal functio‐
neren.

Totale informatie Bestemmingsinfo

Waarschuwingssys‐
teem voor de aan‐
dacht van de be‐

stuurder

Portier

Informatie over rit

 

Controlesysteem lage
bandenspanning

(TPMS)
Lampen

Rijstijl

 

Geluidssignalen

Energiestroom Gebruiksgemak

 

Onderhoudsinterval

Andere voorzieningen

Taal

 
 

De gegeven informatie kan verschillen afhankelijk van welke functies van toepassing zijn op uw auto.
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Modus van de boordcomputer

De modus van de boordcomputer geeft
informatie weer met betrekking tot de
rijparameters van de auto, waaronder
het gemiddelde energieverbruik, infor‐
matie van de dagteller en de rijsnelheid.
❈ Voor meer informatie, zie “Trip‐

computer” op bladzijde 5-63.

Rijadvies (TBT, Turn by Turn)

In deze modus wordt de status van de
navigatie weergegeven.

Rijassistentie

Deze modus geeft de toestand weer
van:
- Rijstrookveiligheidssysteem

- Waarschuwingssysteem voor de aan‐
dacht van de bestuurder

- Bandenspanning

❈ Raadpleeg voor meer details “Infor‐
matie over elk systeem” op bladzij‐
de 6-92.

Status van de bandenspanning
❈ Zie voor meer informatie “Controle‐

systeem lage bandenspanning
(TPMS)” op bladzijde 7-08.
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Hoofdwaarschuwingsmodus

Dit waarschuwingslampje attendeert
de bestuurder op de volgende situaties.
- Storing in Forward Collision-Avoidan‐

ce Assist-systeem (indien van toe‐
passing)

- Radar Forward Collision-Avoidance
Assist geblokkeerd (indien van toe‐
passing)

- Storing in Blind-Spot Collision War‐
ning (BCW; botsingswaarschuwing
blinde hoek) (indien van toepassing)

- Radar Blind-Spot Collision Warning
geblokkeerd (indien van toepassing)

- Storing in verlichting

- Storing in LED-koplamp (indien van
toepassing)

- Storing in High Beam Assist (indien
van toepassing)

- Storing in Smart Cruise Control-sys‐
teem (indien van toepassing)

- Radar van Smart Cruise Control-sys‐
teem (indien van toepassing) wordt
geblokkeerd

Op dit moment verschijnt er een picto‐
gram Hoofdwaarschuwing ( ) naast
het pictogram Gebruikersinstellingen
( ) op het lcd-display. Als er geen
waarschuwing meer nodig is, wordt het
hoofdwaarschuwingslampje uitgescha‐
keld en verdwijnt het pictogram Hoofd‐
waarschuwing.

Gebruikersinstellingen

In deze modus kunt u de instellingen
van het instrumentenpaneel, de portie‐
ren, verlichting enz. wijzigen.

1. Bestuurdershulp

2. Portier

3. Lampen

4. Geluidssignalen

5. Gebruiksgemak

6. Onderhoudsinterval

7. Andere voorzieningen

8. Reset (resetten)
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De gegeven informatie kan verschillen
afhankelijk van welke functies van toe‐
passing zijn op uw auto.

Schakel naar P om de instellingen aan
te passen

Deze waarschuwing verschijnt als u de
Gebruikersinstellingen probeert te wij‐
zigen terwijl u rijdt.

Parkeer voor uw veiligheid de auto, trek
de parkeerrem aan en schakel naar
stand P (parkeren) voordat u de Ge‐
bruikersinstellingen wijzigt.
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1. Bestuurdershulp (indien van toepassing)

Onderwerpen Toelichting

Rijstrookveiligheid

De bestuurder kan uit twee functies kiezen.
• Waarschuwing bij rijbaanwissel

• Hulp bij rijbaan aanhouden

❈ Zie “Lane Keeping Assist (LKA, hulp bij rijbaan aanhouden)” op bladzijde 6-68
voor meer informatie.

Waarschuwingssysteem voor de aan‐
dacht van de bestuurder

• Hoge gevoeligheid / Normale gevoeligheid / Uit

Instellen van de gevoeligheid van het waarschuwingssysteem voor de aandacht van
de bestuurder.
❈ Zie voor meer informatie “Waarschuwingssysteem voor de oplettendheid van de

bestuurder (DAW)” op bladzijde 6-92.

SCC-respons

• Snel / Normaal / Langzaam

Instellen van de gevoeligheid van het Smart Cruise Control-systeem.
❈ Zie “Smart Cruise Control (SCC)” op bladzijde 6-100 voor meer informatie.

Leading Vehicle Departure Alert De functie Leading Vehicle Departure Alert in- of uitschakelen.
❈ Zie “Leading Vehicle Departure Alert” op bladzijde 6-117 voor meer informatie.

Lane Following Assist De functie Lane Following Assist in- of uitschakelen.
❈ Zie “Lane Following Assist (LFA)” op bladzijde 6-120 voor meer informatie.

Forward Collision-Avoidance Assist
(ondersteuning botsingsvermijding

voorzijde)

Het Forward Collision-Avoidance Assist-systeem (ondersteuning botsingsvermijding
voorzijde) in- of uitschakelen.
❈ Zie “Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) (sensor fusion) voor meer informa‐

tie” op bladzijde 6-52.

  

5-55

5

K
enm

erken van uw
 auto



Onderwerpen Toelichting

Forward Collision Warning (frontale
botsingswaarschuwing)

De initiële waarschuwingstijd van het Forward Collision-Avoidance Assist-systeem
(ondersteuning botsingsvermijding voorzijde) aanpassen.
- Vroeg / Normaal / Laat

❈ Zie “Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) (sensor fusion) voor meer informa‐
tie” op bladzijde 6-52.

Geluid voor BCW (botsingswaarschu‐
wing blinde hoek)

Het geluidssignaal van de Blind-Spot Collision Warning (botsingswaarschuwing blinde
hoek) in- of uitschakelen.
❈ Zie “Blind-Spot Collision Warning (BCW; botsingswaarschuwing blinde hoek)” op

bladzijde 6-75 voor meer informatie.

Botsingswaarschuwing kruisend ver‐
keer achteraan (Rear Cross-Traffic

Collision Warning)

Het Rear Cross-Traffic Collision Warning-systeem (botsingswaarschuwing kruisend
verkeer achteraan) in- of uitschakelen.
❈ Zie “Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW; botsingswaarschuwing kruisend

verkeer achteraan)” op bladzijde 6-126 voor meer informatie.

Snelheidslimietwaarschuwing
De slimme snelheidslimietwaarschuwing in- of uitschakelen.
❈ Zie “Slimme snelheidslimietwaarschuwing (ISLW)” op bladzijde 6-88 voor meer

informatie.

❈ De gegeven informatie kan verschillen afhankelijk van welke functies van toepassing zijn op uw auto.
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2. Portier

Onderwerpen Toelichting

Centrale vergrendeling

• Uitschakelen: de centrale ontgrendeling wordt uitgeschakeld.

• Inschakelen tijdens rijden: alle portieren worden automatisch vergrendeld als het
voertuig sneller rijdt dan 15 km/h

• Inschakelen bij schakelen: alle portieren worden automatisch vergrendeld wanneer
de auto vanuit stand P (parkeren) in stand R (achteruit), N (neutraal) of D (rijden)
wordt gezet.

Centrale ontgrendeling

• Uitschakelen: de centrale ontgrendeling wordt uitgeschakeld.

• Auto uitgeschakeld: alle portieren worden automatisch ontgrendeld als de toets
POWER (start) in stand OFF wordt gezet.

• Bij inschakelen van P: alle portieren worden automatisch ontgrendeld wanneer er
naar stand P (parkeren) wordt geschakeld.

❈ De gegeven informatie kan verschillen afhankelijk van welke functies van toepassing zijn op uw auto.
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3. Lampen

Onderwerpen Toelichting

Controlelampje one touch richtingaan‐
wijzer

• De functie one-touch passeerknipperlicht wordt uitgeschakeld.

• 3, 5, 7 keer knipperen: het controlelampje van de richtingaanwijzers knippert 3, 5
of 7 keer wanneer de hendel van de richtingaanwijzer iets omhoog of omlaag
wordt bewogen.

❈ Zie “Verlichting” op bladzijde 5-93 voor meer informatie.

Helderheid omgevingslicht
(indien van toepassing) Om de helderheid van het omgevingslicht te selecteren. (Niveau 1 ~ 4)

Kleur sfeerverlichting
(indien van toepassing)

Om de kleur van het omgevingslicht te selecteren. (Wit/ Grijs/ Blauw/ Groen/ Brons/
Rood)

Follow me home-verlichting Als deze optie wordt aangevinkt, wordt de Follow me home-verlichtingsfunctie inge‐
schakeld.

❈ De gegeven informatie kan verschillen afhankelijk van welke functies van toepassing zijn op uw auto.
 

4. Geluidssignalen

Onderwerpen Toelichting

Volume afstandswaarschuwing
• Niveau 1 / Niveau 2 / Niveau 3

Het volume van het afstandwaarschuwingssysteem aanpassen.

❈ De gegeven informatie kan verschillen afhankelijk van welke functies van toepassing zijn op uw auto.
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5. Gebruiksgemak (indien van toepassing)

Onderwerpen Toelichting

Instapfunctie
(indien van toepassing)

- Uit: De instapfunctie wordt uitgeschakeld.

- Normaal/Uitgebreid: Wanneer u de auto uitschakelt, gaat de bestuurdersstoel au‐
tomatisch 7,6 cm (Uitgebreid) naar achteren om u op een comfortabele manier in
en uit het voertuig te laten stappen.

Wanneer u de startknop vanuit de stand OFF in de stand ACC zet, keert de bestuur‐
dersstoel terug naar de oorspronkelijke stand.
❈ Zie voor meer informatie “Geheugen bestuurdersstoel” op bladzijde 4-11.

Gebruiksmodus

Voor het activeren van de gebruiksmodus.
Wanneer deze is geactiveerd, werken de elektrische apparaten in de auto op de
hoogspanningsbatterij.
❈ Zie voor meer informatie het onderdeel “Gebruiksmodus” in de Handleiding elek‐

trische auto aan het begin van het instructieboekje.

Welkomstspiegel/-licht
(indien van toepassing)

Als deze optie wordt aangevinkt, wordt de welkomstspiegel/-lichtfunctie ingescha‐
keld.

Draadloos oplaadsysteem
(indien van toepassing)

Als deze optie wordt aangevinkt, wordt de functie van het draadloze oplaadsysteem
ingeschakeld.

Weergave ruitenwisser/verlichting
(indien van toepassing)

Als deze optie wordt aangevinkt, wordt de weergave ruitenwisser/verlichting inge‐
schakeld.

Automatische achterruitenwisser (in R)
(indien van toepassing)

Als deze optie wordt aangevinkt, wordt de automatische achterruitenwisserfunctie
ingeschakeld.

Smart recuperation (Slimme terugwin‐
ning)

Als deze optie wordt aangevinkt, wordt de functie Smart recuperation (Slimme te‐
rugwinning) ingeschakeld. Wanneer deze is ingeschakeld, wordt de mate van regene‐
ratief remmen automatisch aangepast op basis van de actuele rijsituatie.
❈ Zie “Slim regeneratief remsysteem” op bladzijde 6-21 voor meer informatie.
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Onderwerpen Toelichting

Waarschuwing voor gladheid Als deze optie wordt aangevinkt, wordt de functie voor ijs op de weg geactiveerd.

❈ De gegeven informatie kan verschillen afhankelijk van welke functies van toepassing zijn op uw auto.
 

6. Onderhoudsinterval

Onderwerpen Toelichting

Enable Service Interval (onderhoudsin‐
terval inschakelen)

Als deze optie aangevinkt is, wordt de functie Service interval (onderhoudsinterval)
ingeschakeld.

Adjust Interval (interval aanpassen) Als het onderhoudsintervalmenu ingeschakeld is, moet u de tijd en afstand instellen.

Reset (resetten) Voor het resetten van de onderhoudsintervalfunctie.

Als de onderhoudsintervalfunctie ingeschakeld is en u de tijd en afstand hebt ingesteld, verschijnen er in de volgende situaties
meldingen bij het starten van het voertuig.
- Service in (onderhoud over): geeft aan over hoeveel kilometers en dagen uw voertuig aan onderhoud toe is.

- Service required (onderhoud vereist): geeft aan dat het aantal kilometers en dagen voor onderhoud bereikt of overschreden
is.

Als een van onderstaande gebeurtenissen zich voordoet, kunnen afstand en aantal dagen incorrect worden weergegeven.
- De accukabel is losgekoppeld.

- De zekeringschakelaar is uitgeschakeld.

- De accu is leeg.
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7. Andere voorzieningen (indien van toepassing)

Onderwerpen Toelichting

Hulpaccu laadfunctie +

De hulpaccu laadfunctie + activeren of deactiveren.
Wanneer deze functie actief is, wordt de hoogspanningsbatterij gebruikt om de 12V-
accu opgeladen te houden.
❈ Voor meer informatie, zie "Hulpaccu laadfunctie +" in de Handleiding elektrische

auto

Eenheid verbruik
• km/kWh of kWh/100 km

Voor het selecteren van de eenheid van het energieverbruik

Automatisch resetten energieverbruik

• Off (uit): Het gemiddelde energieverbruik wordt niet automatisch gereset bij het
laden.

• After ignition (na starten): Het gemiddelde energieverbruik wordt automatisch ge‐
reset 4 uur nadat de auto is uitgeschakeld.

• After recharging (na laden): Het gemiddelde brandstofverbruik wordt niet automa‐
tisch gereset bij het laden.

❈ Voor meer informatie, zie “Tripcomputer” op bladzijde 5-63.

Temperature Unit (temperatuureen‐
heid)

• °C / °F

Voor het selecteren van de temperatuureenheid.

Tire Pressure Unit (bandenspannings‐
eenheid)

• psi / kPa / bar

Voor het selecteren van de bandenspanningseenheid.

Taal • Taal kiezen
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❈ De gegeven informatie kan verschillen afhankelijk van welke functies van toepassing zijn op uw auto.
 

8. Reset (resetten)

Onderwerpen Toelichting

Reset
U kunt de menu's resetten in de modus Gebruikersinstellingen. Alle menu's in de mo‐
dus Gebruikersinstellingen worden teruggezet op de fabrieksinstellingen, behalve
taal en onderhoudsinterval.
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LCD-DISPLAY (INDIEN VAN TOEPASSING)

Overzicht

LCD-displays geven de bestuurder de
volgende uiteenlopende informatie.
- Ritinformatie

- Lcd-standen

- Waarschuwingsmeldingen

Ritinformatie (boordcomputer)
De boordcomputer is een microcompu‐
tergestuurd informatiesysteem dat be‐
langrijke rij-informatie weergeeft.

OPMERKING

Bepaalde informatie die wordt opge‐
slagen in de boordcomputer, ver‐
dwijnt als de accu wordt losgekop‐
peld.

Dagtellermodi
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Om de dagtellermodus te wijzigen, be‐
dient u de schakelaar ( / ) op het
stuurwiel.

Display Verbruiksinformatie

Gemiddeld energieverbruik (1)
• Het gemiddelde energieverbruik

wordt berekend op basis van de tota‐
le gereden afstand en het totale ver‐
bruik van de hoogspanningsbatterij
sinds het gemiddelde energieverbruik
voor het laatst gereset werd.

• Het gemiddelde energieverbruik kan
zowel handmatig als automatisch ge‐
reset worden.

Handmatig resetten
Druk, wanneer het gemiddelde energie‐
verbruik wordt weergegeven, langer
dan 1 seconde op de toets OK op het
stuurwiel, om het gemiddelde energie‐
verbruik handmatig te wissen.
Automatisch resetten
Om het gemiddelde energieverbruik au‐
tomatisch te resetten, selecteert u een
van de volgende menu-opties onder
‘Energy Consumption Reset’ (reset
energieverbruik) in de modus Gebrui‐
kersinstellingen op het LCD-display.
- After ignition (na starten): Het ge‐

middelde energieverbruik wordt auto‐
matisch gereset 4 uur nadat de auto
is uitgeschakeld.

- After recharging (na laden): Het ge‐
middelde energieverbruik wordt auto‐
matisch gereset wanneer u sneller
rijdt dan 1 km/h na het laden van
meer dan 10%.

OPMERKING

Er moet minimaal 300 meter
(0,19 mijl) met de auto zijn gereden
sinds de laatste keer dat u hem ge‐
start heeft voordat het gemiddelde
energieverbruik opnieuw wordt be‐
rekend.

Actueel energieverbruik (2)
• Het actuele energieverbruik wordt tij‐

dens het rijden weergegeven in het
staafdiagram op het LCD-display.

Display Totale informatie
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Het display toont de opgetelde ritaf‐
stand (1), het gemiddelde energiever‐
bruik (2) en de totale rijtijd (3).
De informatie wordt opgeteld vanaf de
laatste keer dat er gereset is.
Om de details te resetten, houd u de
toets OK ingedrukt tijdens het weerge‐
ven van de totale rij-informatie. De ri‐
tafstand, het gemiddelde energiever‐
bruik en de totale rijtijd worden gelijktij‐
dig gereset.
De totale rij-informatie blijft geteld
worden zolang het voertuig in de mo‐
dus ready ( ) staat (als het voertuig
bijvoorbeeld in de file staat of stilstaat
voor een stoplicht).

OPMERKING

Er moet minimaal 300 meter met de
auto zijn gereden sinds de laatste
keer dat u hem gestart heeft voor‐
dat de totale rij-informatie opnieuw
wordt berekend.

Display Info Rit

Het display toont de ritafstand (1), het
gemiddelde energieverbruik (2) en de
totale rijtijd (3).
De informatie wordt gecombineerd
voor iedere cyclus tussen het in- en
uitschakelen van de auto. Indien de au‐
to echter 4 uur of langer uitgeschakeld
is geweest, zal het scherm Info Rit wor‐
den gereset.
Om de details te resetten, houd u de
toets OK ingedrukt tijdens het weerge‐
ven van de rij-informatie. De ritafstand,
het gemiddelde energieverbruik en de
totale rijtijd worden gelijktijdig gereset.

De rij-informatie blijft geteld worden
zolang de auto in de modus ready ( )
staat (als de auto bijvoorbeeld in de file
staat of stilstaat voor een stoplicht).

OPMERKING

Er moet minimaal 300 meter met de
auto zijn gereden sinds de laatste
keer dat u hem gestart heeft voor‐
dat de rij-informatie opnieuw wordt
berekend.
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Rijstijl

Dit display toont of de rijstijl van de be‐
stuurder Economisch, Normaal of Spor‐
tief is.

Energiestroom

Het elektrisch voertuigsysteem infor‐
meert de bestuurder over de energie‐
stroom in verschillende gebruiksmodi.
Tijdens het rijden wordt de actuele
energiestroom gespecificeerd in 3 modi.
Zie voor meer informatie het onderdeel
“Energiestroom” op bladzijde 1-07 in de
Handleiding elektrische auto aan het
begin van het instructieboekje.

Lcd-displayberichten
Display Info Rit

Aan het eind van elke rit, wordt de mel‐
ding Info Rit weergegeven. Dit display
toont de ritafstand (1), het gemiddelde
energieverbruik (2), de rijtijd (3), de
laadtijdstatus (4) en de klimaattijdsta‐
tus (5).
Deze informatie wordt gedurende en‐
kele seconden weergegeven wanneer
de auto wordt uitgeschakeld en ver‐
dwijnt vervolgens automatisch. De in‐
formatie wordt berekend voor iedere
keer dat de auto wordt ingeschakeld.
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OPMERKING

• Als de waarschuwing open schuif-/
kanteldak op het instrumentenpa‐
neel wordt weergegeven, wordt de
melding Info Rit mogelijk niet
weergegeven.

• Raadpleeg de afzonderlijk gelever‐
de 'BEKNOPTE HANDLEIDING VAN
HET MULTIMEDIASYSTEEM' voor
meer informatie over het instellen
van de laadtijd en/of de klimaat‐
tijd.

Duw op rempedaal om de auto te
starten
Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven als de toets POWER
(start) twee keer naar de stand ACC
gaat door de toets meerdere keren in
te drukken zonder het rempedaal in te
trappen.
U kunt de auto starten door het rem‐
pedaal in te trappen.

Key not in vehicle (sleutel niet in
auto)
Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven als de Smart Key niet in
de auto zit wanneer u de toets POWER
(start) indrukt.
Wanneer u de auto probeert te starten,
moet u altijd de Smart Key bij u hebben.

Key not detected (sleutel niet
waargenomen)
Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven als de Smart Key niet ge‐
detecteerd is wanneer u de toets PO‐
WER (start) indrukt.

Druk opnieuw op de knop POWER
(start)
Deze melding wordt weergegeven als u
niet in staat was om de auto te starten
toen de toets POWER (start) werd in‐
gedrukt.
Probeer in dit geval de auto te starten
door opnieuw op de toets POWER
(start) te drukken.
Als deze waarschuwingsmelding elke
keer wordt weergegeven wanneer u de
toets POWER (start) indrukt, moet u
uw voertuig laten controleren door een
professionele werkplaats. Kia raadt aan
om contact op te nemen een officiële
Kia-dealer/servicepartner.

Druk met de sleutel op de knop
POWER (start)
Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven als u de toets POWER
(start) indrukt terwijl de waarschu‐
wingsmelding "Key not detected" (Sleu‐
tel niet gevonden) wordt weergegeven.

Controleer zekering
REMSCHAKELAAR
Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven als de zekering van de
rempedaalschakelaar ontkoppeld is.
U moet de zekering vervangen door een
nieuw exemplaar voordat u de auto
start.
Als dit niet mogelijk is, kunt u de auto
starten door de toets POWER (start) in
stand ACC 10 seconden ingedrukt te
houden.

Schakel naar P om auto te starten
Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven als u probeert om de auto
te starten zonder naar stand P (parke‐
ren) te schakelen.

Schakel naar P
Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven als u probeert om de auto
uit te schakelen terwijl de versnelling in
stand N (neutraal) staat.
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Op dit moment wijzigt de toets POWER
(start) in stand ACC. (Als u de toets PO‐
WER (start) nogmaals indrukt, gaat hij
naar stand ON).

Lage Batterij Sleutel (Batterij Smart
Key bijna leeg)
Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven als de batterij in de Smart
Key ontladen is terwijl de toets POWER
(start) in stand OFF wordt gezet.

Ontlading van de accu door externe
elektrische apparaten
Deze melding wordt weergegeven tij‐
dens het parkeren wanneer de accu‐
spanning laag is vanwege achteraf ge‐
monteerde elektrische accessoires (bijv.
dashboardcamera). Pas op dat de accu
niet ontladen raakt.
Indien de waarschuwingsmelding wordt
weergegeven nadat u de achteraf ge‐
monteerd elektrische accessoires hebt
verwijderd, moet u uw auto laten nakij‐
ken door een professionele werkplaats.
Kia raadt aan om contact op te nemen
een officiële Kia-dealer/servicepartner.

Waarschuwingsdisplay Portier,
motorkap, elektrische achterklep
open

Deze waarschuwing wordt weergege‐
ven als een van de portieren of de mo‐
torkap of de elektrische achterklep
open is gelaten. De waarschuwing zal
op het display aangeven welk portier
open is.

LET OP

Voordat u met de auto gaat rijden,
moet u bevestigen dat het portier /
de motorkap / de elektrische achter‐
klep volledig gesloten is. Controleer
ook dat er geen controlelampje of
melding voor het portier / de motor‐
kap / de elektrische achterklep op
het instrumentenpaneel wordt
weergegeven.
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Waarschuwingsdisplay open
schuif-/kanteldak (indien van
toepassing)

Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven als u de auto uitschakelt
terwijl het schuif-/kanteldak is geo‐
pend.
Sluit het schuif-/kanteldak volledig
voordat u de auto verlaat.

Waarschuwingsdisplay Lage
spanning

Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven als de bandenspanning
laag is. De betreffende band van de au‐
to licht op.
❈ Zie voor meer informatie “Controle‐

systeem lage bandenspanning
(TPMS)” op bladzijde 7-08.

Lichtenmodus

Deze indicator geeft weer welke ver‐
lichting aan de buitenzijde er is geselec‐
teerd met de bediening van de verlich‐
ting.
U kunt de functie Weergave ruitenwis‐
ser/verlichting activeren of deactiveren
vanuit de modus Gebruikersinstellingen
op het lcd-display in het instrumenten‐
paneel.
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Ruitenwissermodus

Dit controlelampje geeft weer welke
wissersnelheid er is geselecteerd met
de bediening van de ruitenwissers.
U kunt de functie Weergave ruitenwis‐
ser/verlichting activeren of deactiveren
vanuit de modus Gebruikersinstellingen
op het lcd-display in het instrumenten‐
paneel.

Laag sproeivloeistof niveau
Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven als de ruitensproeier‐
vloeistof bijna op is.
U moet het reservoir met ruitensproei‐
ervloeistof bijvullen.

Controleer koplamp (indien van
toepassing)
Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven als de koplampen niet
goed werken. Wellicht moet er een kop‐
lamp worden vervangen.
Zorg ervoor dat de doorgebrande lamp
vervangen wordt door een nieuwe lamp
met hetzelfde wattage.

Controleer richtingaanwijzer (indien
van toepassing)
Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven als de richtingaanwijzers
niet goed werken. Wellicht moet er een
lamp worden vervangen.
Zorg ervoor dat de doorgebrande lamp
vervangen wordt door een nieuwe lamp
met hetzelfde wattage.

Controleer remlicht (indien van
toepassing)
Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven als de remlichten niet
goed werken. Wellicht moet er een
lamp worden vervangen.
Zorg ervoor dat de doorgebrande lamp
vervangen wordt door een nieuwe lamp
met hetzelfde wattage.

Check systeem voor koplamphulp
(HBA) (indien van toepassing)
Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven als er sprake is van een
probleem met het High Beam Assist-
systeem. Laat uw voertuig nakijken
door een professionele werkplaats. Kia
raadt aan om contact op te nemen met
een officiële Kia-dealer/servicepartner.
❈ Zie “High Beam Assist (HBA)” op

bladzijde 5-98 voor meer informa‐
tie.

Controleer koplamp LED (indien van
toepassing)
Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven als er een probleem is
met de LED-koplamp. Laat uw voertuig
nakijken door een professionele werk‐
plaats. Kia raadt aan om contact op te
nemen een officiële Kia-dealer/service‐
partner.
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Het Forward Collision-Avoidance
Assist-systeem (indien van
toepassing) nakijken
Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven als er sprake is van een
probleem met het Forward Collision-
Avoidance Assist-systeem (ondersteu‐
ning botsingsvermijding voorzijde). Laat
uw voertuig nakijken door een professi‐
onele werkplaats. Kia raadt aan om
contact op te nemen met een officiële
Kia-dealer/servicepartner.
❈ Zie “Forward Collision-Avoidance

Assist (FCA)” op bladzijde 6-52
voor meer informatie.

Controleer Blind-Spot Collision
Warning-systeem (BCW;
botsingswaarschuwing blinde hoek)
(indien van toepassing)
Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven als er een probleem is
met het Blind-Spot Collision Warning-
systeem (botsingswaarschuwing blinde
hoek). Laat uw auto nakijken door een
professionele werkplaats. Kia raadt aan
om contact op te nemen met een offi‐
ciële Kia-dealer/servicepartner.
❈ Zie “Rear Cross-Traffic Collision

Warning (RCCW; botsingswaarschu‐
wing kruisend verkeer achteraan)”
op bladzijde 6-126 voor meer infor‐
matie.

Controleer Smart Cruise Control-
systeem (indien van toepassing)
Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven wanneer er een probleem
is met het Smart Cruise Control-sys‐
teem. Laat uw voertuig nakijken door
een professionele werkplaats. Kia raadt
aan om contact op te nemen met een
officiële Kia-dealer/servicepartner.
❈ Zie “Smart Cruise Control (SCC)” op

bladzijde 6-100 voor meer informa‐
tie.

Controleer Waarschuwingssysteem
voor de aandacht van de
bestuurder (DAW) (indien van
toepassing)
Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven als er een probleem is
met het waarschuwingssysteem voor
de aandacht van de bestuurder. Laat
uw voertuig nakijken door een professi‐
onele werkplaats. Kia raadt aan om
contact op te nemen met een officiële
Kia-dealer/servicepartner.
❈ Zie voor meer informatie “Waar‐

schuwingssysteem voor de oplet‐
tendheid van de bestuurder (DAW)”
op bladzijde 6-92.

Controleer Lane Keeping Assist-
systeem (LKA, hulp bij rijbaan
aanhouden) (indien van toepassing)
Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven als er sprake is van een
probleem met het Lane Keeping Assist-
systeem (hulp bij rijbaan aanhouden).
Laat uw voertuig nakijken door een
professionele werkplaats. Kia raadt aan
om contact op te nemen met een offi‐
ciële Kia-dealer/servicepartner.
❈ Zie “Lane Keeping Assist (LKA, hulp

bij rijbaan aanhouden)” op bladzijde
6-68 voor meer informatie.

Schakel naar P om te laden
Deze melding wordt weergegeven als u
de laadkabel aansluit terwijl de versnel‐
ling niet in stand P (parkeren) staat.
Schakel naar stand P (parkeren) voor‐
dat u de laadkabel aansluit.

Oplaadtijd
Deze melding wordt weergegeven om
de resterende tijd voor het opladen van
de batterij tot het geselecteerde doel‐
niveau aan te geven.
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Haal stekker uit de wagen om te
starten
Deze melding wordt weergegeven wan‐
neer u de auto start zonder dat u de
laadkabel loskoppelt. Koppel de laadka‐
bel los en schakel vervolgens de auto in.

Laadklep geopend
Deze melding wordt weergegeven wan‐
neer er met de auto wordt gereden
terwijl de laadklep is geopend. Sluit de
laadklep en begin opnieuw te rijden.

Hulpaccu laadfunctie + actief
tijdens parkeren
Deze melding wordt weergegeven wan‐
neer de Hulpaccu laadfunctie + is uitge‐
voerd.
❈ Voor meer informatie, zie “Hulpac‐

cu laadfunctie +” op bladzijde 1-58
in de Handleiding elektrische auto.

Opladen onderbroken. Controleer de
kabelverbinding
Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven wanneer het laden is ge‐
stopt omdat de laadstekker niet correct
op de laadaansluiting is aangesloten.

In dit geval moet u de laadstekker los‐
koppelen en opnieuw aansluiten, en
controleren of er sprake is van een pro‐
bleem (uitwendige beschadiging, ver‐
ontreinigingen enz.) met de laadstekker
en de laadaansluiting.
Als hetzelfde probleem zich voordoet
wanneer de auto wordt geladen met
een vervangende laadkabel of een origi‐
nele draagbare lader van Kia, dan raden
wij u aan om uw auto te laten nakijken
door een officiële Kia-dealer.

Accu laag
Als de hoogspanningsbatterij minder
dan 8% geladen is, wordt deze waar‐
schuwingsmelding weergegeven.
Het waarschuwingslampje op het in‐
strumentenpaneel ( ) gaat tegelijker‐
tijd branden.
Laad de hoogspanningsbatterij direct.

Direct opladen. Vermogen beperkt
Als de hoogspanningsbatterij minder
dan 3% geladen is, wordt deze waar‐
schuwingsmelding weergegeven.
Het waarschuwingslampje op het in‐
strumentenpaneel ( ) en het waar‐
schuwingslampje laag vermogen ( )
gaan tegelijkertijd branden.

Het vermogen van de auto wordt gere‐
duceerd om het energieverbruik van de
hoogspanningsbatterij te beperken.
Laad de batterij direct.

Lage buitentemperatuur kan
uitgangsvermogen beperken. EV-
batterij laden / Lage temperatuur
EV-batterij Vermogen beperkt
Beide waarschuwingsmeldingen worden
weergegeven om het elektrisch voer‐
tuigsysteem te beschermen wanneer
de buitentemperatuur laag is. Als het
laadniveau van de hoogspanningsbatte‐
rij laag is en de auto lange tijd buiten
wordt geparkeerd bij een lage tempera‐
tuur, kan het vermogen van de auto be‐
perkt zijn.
Het laden van de batterij helpt om het
vermogen te verhogen.

OPMERKING

Indien de waarschuwingsmelding
nog steeds wordt weergegeven na‐
dat de omgevingstemperatuur is ge‐
stegen, moet u uw auto laten nakij‐
ken door een professionele werk‐
(Vervolg)
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(Vervolg)

plaats. Kia raadt aan om contact op
te nemen een officiële Kia-dealer/
servicepartner.

De batterij is oververhit! Stop de
auto
Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven om de batterij en het
elektrische voertuigsysteem te be‐
schermen wanneer de temperatuur van
de hoogspanningsbatterij te hoog is.
Zet de toets POWER (start) uit en zet
de auto stil zodat de temperatuur van
de batterij daalt.

Vermogen beperkt
In de volgende gevallen wordt voor de
veiligheid deze waarschuwingsmelding
weergegeven wanneer het vermogen
van de auto wordt beperkt.
• Als de hoogspanningsbatterij onder

een bepaald niveau geladen is of de
spanning daalt.

• Als de temperatuur van de elektro‐
motor te hoog is en de temperatuur
van de hoogspanningsbatterij te hoog
of te laag is.

• Als er zich een probleem voordoet in
het koelsysteem of een storing die
normaal rijden onmogelijk kan maken.

OPMERKING

Accelereer niet en start de auto niet
plotseling als deze waarschuwings‐
melding wordt weergegeven.
Laad de hoogspanningsbatterij direct
als het niveau van de hoogspan‐
ningsbatterij niet voldoende is.

Stop voertuig en controleer voeding
Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven als er een storing op‐
treedt in het voedingssysteem.
Breng uw voertuig in dit geval op een
veilige plaats tot stilstand. Laat hem
naar de dichtstbijzijnde officiële Kia-
dealer slepen en door een professionele
werkplaats controleren. Kia raadt aan
om contact op te nemen een officiële
Kia-dealer/servicepartner.

Virtual Engine Sound-systeem
controleren
Deze melding wordt weergegeven wan‐
neer er een probleem is met het Virtual
Engine Sound-systeem.

Laat in dat geval uw auto nakijken door
een professionele werkplaats. Kia raadt
aan om contact op te nemen een offici‐
ele Kia-dealer/servicepartner.

Controleer elektrisch
voertuigsysteem
Deze waarschuwingsmelding wordt
weergegeven wanneer er een probleem
is met het elektrische regelsysteem
van de auto.
Ga niet rijden als de waarschuwings‐
melding wordt weergegeven.
Laat in dat geval uw auto nakijken door
een professionele werkplaats. Kia raadt
aan om contact op te nemen een offici‐
ele Kia-dealer/servicepartner.
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WAARSCHUWINGS- EN CONTROLELAMPJES

Waarschuwingslampjes

OPMERKING

n Waarschuwingslampjes
Controleer nadat de auto gestart is
of alle waarschuwingslampjes uit
zijn. Eventuele lampjes die nog bran‐
den, kunnen op een storing duiden.

Waarschuwingslampje
voor onderhoud
Dit waarschuwingslampje
gaat branden:
• Wanneer de toets POWER

(start) in stand ON staat.
- Het lampje blijft ongeveer

3 seconden branden en gaat dan
uit.

• Wanneer er een probleem is met bij‐
behorende onderdelen van het regel‐
systeem van de elektrische auto,
zoals sensoren enz.

 

Wanneer het waarschuwingslampje tij‐
dens het rijden gaat branden en niet
dooft na het starten van de auto, moet
u uw auto laten nakijken door een pro‐
fessionele werkplaats. Kia raadt aan
om contact op te nemen een officiële
Kia-dealer/servicepartner.
Waarschuwingslampje
airbag
Dit waarschuwingslampje
gaat branden:
• Als de knop POWER (start) in stand

ON wordt gezet.
- Het lampje blijft ongeveer

6 seconden branden en gaat dan
uit.

• In geval van een storing met de air‐
bagmodule.
Laat het voertuig in dat geval nakij‐
ken door een professionele werk‐
plaats. Kia raadt aan om een officiële
Kia-dealer/servicepartner te bezoe‐
ken.

Waarschuwingslampje
veiligheidsgordel
Dit waarschuwingslampje
attendeert de bestuurder
erop dat de veiligheidsgordel niet is
vastgemaakt.
Zie voor meer informatie “Veiligheids‐
gordels” op bladzijde 4-17.

Waarschuwingslampje
parkeerrem en
remvloeistofpeil
Dit waarschuwingslampje
gaat branden:
• Als de knop POWER (start) in stand

ON wordt gezet.
- Het lampje blijft ongeveer

3 secondenbranden

- Het blijft branden als de parkeer‐
rem is geactiveerd.

• Wanneer de parkeerrem is geacti‐
veerd.

• Wanneer het remvloeistofpeil in het
reservoir laag is.
- Als het waarschuwingslampje blijft

branden wanneer de parkeerrem
niet aangetrokken is, kan dit dui‐
den op een laag remvloeistofpeil in
het reservoir.

Als het remvloeistofpeil in het reservoir
laag is:

1. Rijd voorzichtig naar de kant van de
weg en breng de auto op een veilige
plaats tot stilstand.
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2. Als de auto stilstaat, controleert u
onmiddellijk het remvloeistofniveau
en vult u zo nodig vloeistof bij (Voor
meer informatie, zie “Remvloeistof”
op bladzijde 8-19). Controleer alle
onderdelen van het remsysteem op
lekkage. Ga niet met de auto rijden
als er sprake is van een lekkage van
het remsysteem, het waarschu‐
wingslampje blijft branden, of als de
remmen niet goed werken.
Laat het voertuig in dat geval weg‐
slepen naar een professionele
werkplaats om te worden nageke‐
ken. Kia raadt aan om een officiële
Kia-dealer/servicepartner te be‐
zoeken.

Diagonaal gescheiden remsysteem
Uw auto is uitgerust met een diagonaal
gescheiden remsysteem. Dat betekent
dat als er in een van de remcircuits een
probleem optreedt, u de auto met het
overgebleven remcircuit tot stilstand
kunt brengen.
Als een van de remcircuits is uitgeval‐
len, wordt de slag van het rempedaal
groter en moet er meer druk op het
rempedaal worden uitgeoefend om de
auto tot stilstand te brengen.
Verder zal in dat geval de remweg toe‐
nemen.

WAARSCHUWING

n Waarschuwingslampje par‐
keerrem en remvloeistofni‐
veau

Rijden met een auto waarvan het
waarschuwingslampje brandt, is ge‐
vaarlijk. Als het waarschuwingslamp‐
je parkeerrem en remvloeistofniveau
blijft branden wanneer de parkeer‐
rem niet is aangetrokken, kan dit
duiden op een laag remvloeistofpeil
in het reservoir.
Laat het voertuig in dat geval nakij‐
ken door een professionele werk‐
plaats. Kia raadt aan om een officiële
Kia-dealer/servicepartner te bezoe‐
ken.

Waarschuwingslampje
ABS
Dit waarschuwingslampje
gaat branden:
• Wanneer de toets POWER (start) in

stand ON staat.
- Het lampje blijft ongeveer

3 seconden branden en gaat dan
uit.

• Als er een storing in het ABS is (Het
normale remsysteem werkt in dat
geval nog wel, maar het antiblokkeer‐
systeem niet).
Laat het voertuig in dat geval nakij‐
ken door een professionele werk‐
plaats. Kia raadt aan om een officiële
Kia-dealer/servicepartner te bezoe‐
ken.

Waarschuwingslampje
elektronische
remkrachtverdeling
(EBD)
Deze twee waarschuwings‐
lampjes gaan tegelijk bran‐
den tijdens het rijden:
• Het antiblokkeersysteem en het rem‐

systeem werken mogelijk niet goed.
Laat het voertuig in dat geval nakij‐
ken door een professionele werk‐
plaats. Kia raadt aan om een officiële
Kia-dealer/servicepartner te bezoe‐
ken.
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WAARSCHUWING

n Waarschuwingslampje elektro‐
nische remkrachtverdeling
(EBD)

Als de waarschuwingslampjes ABS
en parkeerrem en remvloeistofni‐
veau tegelijkertijd branden, werkt
het remsysteem niet normaal en
kunt u in onverwachte en gevaarlijke
situaties terechtkomen als u plotse‐
ling moet remmen.
Vermijd in dit geval hard rijden en
plotseling remmen.
Laat het voertuig zo spoedig moge‐
lijk nakijken door een professionele
werkplaats. Kia raadt aan om een
officiële Kia-dealer/servicepartner te
bezoeken.

Waarschuwingslampje
regeneratief
remsysteem
Dit waarschuwingslampje
gaat branden:
Als het regeneratieve rem‐
systeem niet werkt en de
remmen niet goed werken.
Hierdoor gaan het waarschuwingslamp‐
je van het remsysteem (rood) en het
waarschuwingslampje van het regene‐
ratieve remsysteem (geel) gelijktijdig
branden.
Rijd veilig en laat het voertuig in dat ge‐
val nakijken door een professionele
werkplaats. Kia raadt aan om een offi‐
ciële Kia-dealer/servicepartner te be‐
zoeken.
Het kost mogelijk meer moeite dan nor‐
maal om het rempedaal te bedienen en
de remweg kan langer worden.

OPMERKING

n Waarschuwingslampje elektro‐
nische remkrachtverdeling
(EBD)

(Vervolg)

(Vervolg)

Als het waarschuwingslampje ABS
brandt, of zowel het waarschu‐
wingslampje ABS als het waarschu‐
wingslampje parkeerrem en rem‐
vloeistofniveau branden, werken de
snelheidsmeter, kilometerteller of
dagteller mogelijk niet. Ook kan het
waarschuwingslampje EPS gaan
branden en het zwaarder of minder
zwaar worden om te sturen.
Laat het voertuig in dat geval zo
spoedig mogelijk nakijken door een
professionele werkplaats.
Kia raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te bezoeken.

Waarschuwingslampje
elektronische
stuurbekrachtiging (EPS)
Dit waarschuwingslampje
gaat branden:
• Wanneer de startknop in stand ON

staat.
- Het blijft branden tot de auto

wordt gestart.
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• In geval van een storing in de elektri‐
sche stuurbekrachtiging.
Laat het voertuig in dat geval nakij‐
ken door een professionele werk‐
plaats. Kia raadt aan om een officiële
Kia-dealer/servicepartner te bezoe‐
ken.

Waarschuwingslampje
laadsysteem
Dit waarschuwingslampje
gaat branden:
• Wanneer het niveau van de 12 V-accu

te laag is of er een storing optreedt
in het laadsysteem, zoals de LDC.

• Als het waarschuwingslampje tijdens
het rijden gaat branden, rijd dan naar
een veilige locatie, schakel de auto uit
en schakel hem weer in en controleer
of het waarschuwingslampje uitgaat.
Als het waarschuwingslampje blijft
branden, moet u uw auto laten nakij‐
ken door een professionele werk‐
plaats. Kia raadt aan om contact op
te nemen met een officiële Kia-dea‐
ler/servicepartner.

• Zelfs als het waarschuwingslampje
uitgaat, raadt Kia u aan de auto te la‐
ten controleren door een officiële
Kia-dealer/servicepartner.
Als u met de auto rijdt terwijl het
waarschuwingslampje brandt, kan de
rijsnelheid worden beperkt en de 12
V-accu ontladen raken.

❈ LDC: DC-DC-laagspanningsconver‐
ter.

Waarschuwingslampje
laag laadniveau
hoogspanningsbatterij
Dit waarschuwingslampje
gaat branden:
Als het laadniveau van de hoogspan‐
ningsbatterij laag is. Laad de batterij di‐
rect als het waarschuwingslampje gaat
branden.
Waarschuwing laag
vermogen
Dit waarschuwingslampje
gaat branden:
Wanneer het vermogen
wordt beperkt met het oog op de veilig‐
heid van de elektrische auto.
Het vermogen wordt om de volgende
redenen beperkt:

- De hoogspanningsbatterij is onder
een bepaald niveau geladen of de
spanning daalt.

- Als de temperatuur van de elektro‐
motor te hoog is en de temperatuur
van de hoogspanningsbatterij te hoog
of te laag is.

- Er doet zich een probleem voor in het
koelsysteem of een storing die nor‐
maal rijden onmogelijk kan maken.

OPMERKING

Accelereer niet plotseling en rijd niet
abrupt weg met de auto als het
waarschuwingslampje laag vermo‐
gen AAN is.
Laad de hoogspanningsbatterij direct
als het niveau van de hoogspan‐
ningsbatterij niet voldoende is.

LET OP

Wanneer het resterende accuvermo‐
gen laag is, gaat het waarschu‐
wingslampje POWER DOWN branden
(Vervolg)
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(Vervolg)

en wordt het verbruik beperkt. Ver‐
vang in dat gevel de accu onmiddel‐
lijk, anders kan het moeilijk zijn om
heuvels op te rijden of gaat het
voertuig achteruit rijden.

Waarschuwingslampje
lage bandenspanning
(indien van toepassing)
Dit waarschuwingslampje
gaat branden:
• Wanneer de toets POWER (start) in

stand ON staat.
- Het lampje blijft ongeveer

3 seconden branden en gaat dan
uit.

• Wanneer de spanning van een of
meer banden aanzienlijk te laag is.

❈ Zie voor meer informatie “Controle‐
systeem lage bandenspanning
(TPMS)” op bladzijde 7-08.

Dit waarschuwingslampje blijft branden
nadat het ongeveer 60 seconden heeft
geknipperd, of het gaat herhaaldelijk
knipperen met intervallen van ongeveer
3 seconden:
• In het geval van een storing in het

TPMS.
Laat het voertuig in dat geval zo
spoedig mogelijk nakijken door een
professionele werkplaats.
Kia raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te bezoeken.

❈ Zie voor meer informatie “Controle‐
systeem lage bandenspanning
(TPMS)” op bladzijde 7-08.

WAARSCHUWING

n Lage bandenspanning
• Een te lage bandenspanning maakt

de auto instabiel en kan ervoor
zorgen dat u de controle over de
auto verliest en dat de remweg
wordt verlengd.

• Doorrijden op banden met een te
lage spanning leidt tot oververhitte
en defecte banden.

WAARSCHUWING

n Veilig stoppen
• Het TPMS waarschuwt niet voor

ernstige en plotselinge schade aan
de banden veroorzaakt door exter‐
ne factoren.

• Als de auto instabiel aanvoelt, haal
dan onmiddellijk uw voet van het
gaspedaal, trap het rempedaal ge‐
leidelijk en met weinig kracht in en
breng uw auto op een veilige
plaats tot stilstand.

Hoofdwaarschuwingslam
pje
• Dit waarschuwingslampje

attendeert de bestuurder
op de volgende situaties
- Storing in LED-koplamp (indien van

toepassing)

- Storing in Blind-Spot Collision War‐
ning (BCW; botsingswaarschuwing
blinde hoek) (indien van toepas‐
sing)

- Storing in Smart Cruise Control-
systeem met Stop & Go (indien
van toepassing)
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- Storing in Forward Collision-Avoi‐
dance Assist-systeem (indien van
toepassing)

- Radar Blind-Spot Collision Warning
geblokkeerd (indien van toepas‐
sing)

- Radar Smart Cruise Control-sys‐
teem met Stop & Go geblokkeerd
(indien van toepassing)

- Radar Forward Collision-Avoidance
Assist geblokkeerd (indien van toe‐
passing)

- Storing in verlichting

- Storing in High Beam Assist (indien
van toepassing)

De details van de waarschuwing wor‐
den op het LCD-display weergegeven.
Waarschuwingslampje
elektronische
parkeerrem (EPB)
Dit waarschuwingslampje
gaat branden:
• Wanneer de toets POWER (start) in

stand ON staat.
- Het lampje blijft ongeveer

3 seconden branden en gaat dan
uit.

• Bij een storing in de EPB.
Laat uw auto in dat geval nakijken
door een professionele werkplaats.
Kia raadt aan om contact op te ne‐
men met een officiële Kia-dealer/
servicepartner.

OPMERKING

n Waarschuwingslampje elektro‐
nische parkeerrem (EPB)

Het waarschuwingslampje voor de
elektronische parkeerrem (EPB) kan
gaan branden wanneer het controle‐
lampje voor de elektronische stabili‐
teitsregeling (ESC) brandt om aan te
geven dat de ESC niet correct werkt
(dit wijst niet op een storing van de
EPB).

Waarschuwingslampje
LED-koplamp (indien van
toepassing)
Dit waarschuwingslampje
gaat branden:
• Wanneer de toets POWER (start) in

stand ON staat.

- Het lampje blijft ongeveer
3 seconden branden en gaat dan
uit.

• Wanneer er sprake is van een defect
in de LED-koplamp.

Laat het voertuig in dat geval nakijken
door een professionele werkplaats. Kia
raadt aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken.

Dit waarschuwingslampje gaat knippe‐
ren:
• Wanneer er sprake is van een defect

in een onderdeel dat bij de LED-kop‐
lamp hoort.

Laat het voertuig in dat geval nakijken
door een professionele werkplaats. Kia
raadt aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken

LET OP

n Waarschuwingslampje LED-
koplamp

Als u voortdurend blijft rijden terwijl
het waarschuwingslampje voor de
(Vervolg)
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(Vervolg)

LED-koplamp brandt of knippert,
dan kan dit de levensduur van de
LED-koplamp (dimlicht) verkorten.

Waarschuwingslampje
Forward Collision-
Avoidance Assist-
systeem (FCA;
ondersteuning
botsingsvermijding
voorzijde)
Dit controlelampje gaat branden:
• Wanneer de toets POWER (start) in

stand ON staat.
- Het lampje blijft ongeveer

3 seconden branden en gaat dan
uit.

• Wanneer het FCA-systeem wordt
uitgeschakeld.

• Wanneer de radarsensor of afdekkap
met vuil of sneeuw is bedekt. Contro‐
leer de sensor en afdekkap en reinig
deze met een zachte doek.

• Wanneer er sprake is van een storing
in FCA. In dat geval raadt Kia u aan
uw auto te laten controleren door
een officiële Kia-dealer/servicepart‐
ner.

❈ Zie “Forward Collision-Avoidance
Assist (FCA)” op bladzijde 6-52
voor meer informatie.

Controlelampjes
Controlelampje Electronic
Stability Control (ESC)
Dit controlelampje gaat
branden:
• Wanneer de toets POWER (start) in

stand ON staat.
- Het lampje blijft ongeveer

3 seconden branden en gaat dan
uit.

• Als er een storing is in het ESC-sys‐
teem.
Laat het voertuig in dat geval nakij‐
ken door een professionele werk‐
plaats. Kia raadt aan om een officiële
Kia-dealer/servicepartner te bezoe‐
ken.

Dit controlelampje knippert:
Als het ESC werkt.

❈ Zie voor meer informatie “Electro‐
nic Stability Control (ESC)” op blad‐
zijde 6-41.

Controlelampje Electronic
Stability Control (ESC)
Dit controlelampje gaat
branden:
• Wanneer de toets POWER (start) in

stand ON staat.
- Het lampje blijft ongeveer

3 seconden branden en gaat dan
uit.

• Druk op de toets ESC OFF om het
ESC-systeem te deactiveren.

❈ Zie voor meer informatie “Electro‐
nic Stability Control (ESC)” op blad‐
zijde 6-41.

Controlelampje
laadkabelaansluiting
Dit controlelampje licht rood
op wanneer de laadkabel is
aangesloten.
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Controlelampje
startblokkeersysteem
(met Smart Key)
Dit controlelampje gaat gedurende
maximaal 30 seconden branden:
Als de auto detecteert dat de Smart
Key in de auto zit met de toets POWER
(start) op ACC of ON.
- Als de Smart Key eenmaal is waarge‐

nomen, kunt u de auto starten (con‐
trolelampje  brandt).

- Het controlelampje gaat uit zodra de
auto gestart is (controlelampje 
brandt).

Dit controlelampje knippert enkele se‐
conden:
• Als de Smart Key zich niet in de auto

bevindt.
- Op dat moment kunt u de auto

niet starten.

Dit controlelampje gaat gedurende
maximaal 2 seconden branden en gaat
dan uit:
• Als de Smart Key in de auto zit en de

toets POWER (start) op ON staat,
maar de auto de Smart Key niet
waarneemt.
Laat uw auto in dat geval nakijken
door een professionele werkplaats.
Kia raadt aan om contact op te ne‐
men met een officiële Kia-dealer/
servicepartner.

Dit controlelampje knippert:
• Als de batterij in de Smart Key bijna

leeg is.

• Als er een storing is in het startblok‐
keersysteem.
Laat uw voertuig in dat geval nakijken
door een professionele werkplaats.
Kia raadt aan om contact op te ne‐
men met een officiële Kia-dealer/
servicepartner.

Controlelampje
richtingaanwijzer
Dit controlelampje knippert:
• Als u de richtingaanwijzer

aan zet.

Als een van de volgende situaties op‐
treedt, kan er een storing in het rich‐
tingaanwijzersysteem zijn.
Laat het voertuig in dat geval nakijken
door een professionele werkplaats. Kia
raadt aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken.
- Het controlelampje knippert niet

maar brandt continu.

- Het controlelampje knippert sneller.

- Het controlelampje brandt helemaal
niet.

Controlelampje dimlicht
Dit controlelampje gaat
branden:
• Als de koplampen bran‐

den.
Controlelampje grootlicht
Dit controlelampje gaat
branden:
• Als de koplampen aan

staan in de stand grootlicht

• Als de combischakelaar in de stand
Knipperen wordt getrokken.
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Controlelampje
verlichting aan
Dit controlelampje gaat
branden:
• Wanneer de achterlichten of koplam‐

pen branden.
Controlelampje
mistlampen vóór
Dit controlelampje gaat
branden:
• Als de mistlampen vóór branden.
Controlelampje
mistachterlicht
Dit controlelampje gaat
branden:
• Wanneer de mistachterlichten bran‐

den.
Controlelampje READY
Dit controlelampje gaat
branden:
• Als het voertuig gereed is

om weg te rijden.

- AAN: Normaal rijden is mogelijk.

- UIT: Normaal rijden is niet mogelijk of
er is een storing opgetreden.

- Knipperen: Rijden in noodgeval.

Wanneer het controlelampje READY uit
gaat of knippert, is er een probleem
met het systeem. Laat het voertuig in
dat geval nakijken door een professio‐
nele werkplaats. Kia raadt aan om een
officiële Kia-dealer/servicepartner te
bezoeken.
Controlelampje LKA-
systeem (Lane Keeping
Assist, rijvakassistentie)
(indien van toepassing)
Het controlelampje LKA gaat branden
wanneer u het Lane Keeping Assist-
systeem aanzet door op de toets LKA
te drukken.
Als er een probleem met het systeem
is, brandt het gele controlelampje LKA.
❈ Zie “Lane Keeping Assist (LKA, hulp

bij rijbaan aanhouden)” op bladzijde
6-68 voor meer informatie.

Controlelampje CRUISE
Dit controlelampje gaat
branden:
• Als het cruise control-

systeem is ingeschakeld.

❈ Zie “Cruise control-systeem (SCC)”
op bladzijde 6-100 voor meer infor‐
matie.

Controlelampje SPORT-
modus
Dit controlelampje gaat
branden:
• Als u de SPORT-modus als rijmodus

selecteert.

❈ Voor meer informatie, zie “In Drive-
stand geïntegreerd regelsysteem”
op bladzijde 6-49.

Controlelampje ECO-
modus
Dit controlelampje gaat
branden:
• Als u ECO als rijmodus selecteert.

❈ Voor meer informatie, zie “In Drive-
stand geïntegreerd regelsysteem”
op bladzijde 6-49.

Controlelampje ECO+-
modus
Dit controlelampje gaat
branden:
• Als u ECO+ als rijmodus selecteert.

❈ Voor meer informatie, zie “In Drive-
stand geïntegreerd regelsysteem”
op bladzijde 6-49.
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ACHTERUITRIJMONITOR (RVM)

De achteruitrijmonitor wordt geacti‐
veerd wanneer de auto is ingeschakeld
en de selectieknop op R (achteruit)
staat.
Dit is een aanvullend systeem dat de
ruimte achter de auto weergeeft via de
audio of het multimediascherm terwijl
u achteruit rijdt.

WAARSCHUWING

De achteruitrijmonitor is geen veilig‐
heidsvoorziening. De monitor dient
alleen om de bestuurder te helpen bij
het waarnemen van voorwerpen die
zich direct achter het midden van
het voertuig bevinden. De camera
bestrijkt NIET het gehele gebied ach‐
ter het voertuig.

WAARSCHUWING

• Vertrouw bij het achteruitrijden
nooit uitsluitend op het beeld van
de achteruitrijcamera.

• Om een botsing te voorkomen,
moet u ALTIJD rond uw voertuig
kijken om er zeker van te zijn dat
zich hier geen voorwerpen of ob‐
stakels bevinden voordat u het
voertuig in een bepaalde richting
verplaatst.

• Let altijd goed op als u dicht langs
voorwerpen of personen, in het
bijzonder kinderen, rijdt.

LET OP

• Richt de straal van de hogedrukrei‐
niger niet rechtstreeks op de ca‐
mera of de nabije omgeving hier‐
van. De schok van het water onder
druk kan tot gevolg hebben dat ze
niet meer naar behoren werken.

• Maak de lens niet schoon met een
reinigingsmiddel dat zure of basis‐
che bestanddelen bevat. Gebruik
uitsluitend een zachte zeep of een
neutraal oplosmiddel en spoel
grondig na met water.

OPMERKING

Zorg ervoor dat de lens van de ca‐
mera altijd schoon is. De camera
werkt mogelijk niet naar behoren als
de lens met vuil, water of sneeuw is
bedekt.
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AFSTANDSWAARSCHUWING-ACHTERUIT (INDIEN VAN TOEPASSING)

De afstandswaarschuwing-achteruit
waarschuwt de bestuurder tijdens het
achteruitrijden met een signaal zodra
de afstand tussen de auto en een voor‐
werp achter de auto minder dan
120 cmwordt.
Het systeem dient slechts als hulpmid‐
del: de bestuurder moet zelf altijd op‐
lettend blijven. Het bereik van de ultra‐
soonsensoren achter (1) is beperkt en
niet alle voorwerpen worden even goed
opgemerkt. Blijf daarom tijdens het
achteruitrijden altijd alert op wat zich
achter uw auto bevindt, net als u zou
doen zonder afstandswaarschuwing-
achteruit.

WAARSCHUWING

De afstandswaarschuwing-achteruit
heeft alleen een aanvullende functie.
De werking van de afstandswaar‐
schuwing-achteruit kan worden be‐
invloed door verschillende factoren
(inclusief milieufactoren). Het is de
verantwoordelijkheid van de be‐
stuurder om voor en tijdens het ach‐
teruitrijden het gebied achter de au‐
to te controleren.

Werking van de
afstandswaarschuwing-
achteruit

Voorwaarden voor gebruik
• Het systeem wordt ingeschakeld als

de achteruitversnelling wordt inge‐
schakeld en de toets POWER (start)
in stand ON staat. Bij een snelheid
van meer dan 5 km/h wordt het sys‐
teem mogelijk niet juist geactiveerd.

• Het bereik van de parkeersensoren
wanneer de afstandswaarschuwing-
achteruit actief is, bedraagt ongeveer
120 cm .

• Als er zich meerdere voorwerpen
achter de auto bevinden, wordt het
dichtstbijzijnde als eerste geregi‐
streerd.

Soorten waarschuwings‐
signalen

Controle‐
lampje*

Wanneer een object zich
60 cm tot 120 cm van de
achterbumper bevindt:
zoemer klinkt met tussen‐
pozen.

Wanneer een object zich
30 cm tot 60 cm van de
achterbumper bevindt:
zoemer klinkt met kortere
tussenpozen.

Wanneer een object zich
binnen 30 cm van de ach‐
terbumper bevindt:
zoemer klinkt onafgebro‐
ken.
* indien van toepassing
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OPMERKING

Het controlelampje wijkt mogelijk af
van de afbeelding wat betreft de
status van objecten of sensoren.
Laat het systeem nakijken door een
professionele werkplaats als het
controlelampje knippert. Kia raadt
aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken.

Gevallen waarin de
afstandswaarschuwing-
achteruit niet werkt

De afstandswaarschuwing-
achteruit werkt mogelijk niet goed
in de volgende gevallen:

1. Als er ijs op de sensor zit. (Het sys‐
teem werkt weer normaal zodra
het ijs gesmolten is.)

2. Er zit vuil, zoals sneeuw of water,
of een andere substantie op de
sensor. (De sensor werkt weer nor‐
maal zodra deze vrij is gemaakt.)

3. Bij het rijden op oneffen wegen
(onverharde wegen, grind, hobbels)
en op hellingen.

4. Als bepaalde hoogfrequente gelui‐
den, zoals claxons, motorfietsmo‐
toren, luchtremmen van vrachtwa‐
gens, enz. binnen het bereik van de
sensor aanwezig zijn.

5. Bij zware regenval of opspattend
water.

6. Bij de aanwezigheid van afstands‐
bedieningen of mobiele telefoons
binnen het bereik van de sensor.

7. Als de sensor bedekt is met snee‐
uw.

8. Rijden met aanhanger.

Het sensorbereik kan in de
volgende gevallen afnemen:

1. Er zit vuil zoals sneeuw of water op
de sensor. (De sensor werkt weer
normaal zodra deze vrij is ge‐
maakt.)

2. Bij extreem hoge of lage buiten‐
temperaturen.

De volgende voorwerpen worden
mogelijk niet opgemerkt door de
sensoren:

1. Smalle voorwerpen als touwen,
kettingen of paaltjes.

2. Voorwerpen die de hoogfrequente
signalen van de sensor absorberen,
zoals kleding, sponsachtige mate‐
rialen en sneeuw.

3. Bij niet te detecteren voorwerpen
lager dan 100 cm en smaller dan
14 cm.

Afstandswaarschuwing-
achteruit
• De afstandswaarschuwing-achteruit

klinkt mogelijk niet regelmatig als het
voorwerp achter de auto beweegt of
een grillige vorm heeft.

• De correcte werking van de afstands‐
waarschuwing-achteruit kan ver‐
stoord raken als de bumperhoogte of
de inbouwpositie van de sensoren is
gewijzigd of als de bumper of sensor
beschadigd is. Achteraf gemonteerde
accessoires kunnen het bereik van de
sensoren ook beïnvloeden.

• Voorwerpen die kleiner zijn dan 30 cm
worden mogelijk niet of niet goed ge‐
detecteerd. Wees voorzichtig.

• Als de sensor bedekt is met sneeuw,
vuil of water werkt deze mogelijk niet
goed totdat deze weer schoon en
droog is gemaakt met een zachte
doek.
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• Druk of sla niet op de sensor en zorg
dat er geen krassen op de sensor ko‐
men. De sensor kan beschadigd ra‐
ken.

OPMERKING

Het systeem werkt alleen in het ge‐
bied waar de parkeersensoren zijn
geplaatst. Bovendien worden kleine
of smalle voorwerpen als palen of
objecten die zich tussen de verschil‐
lende sensoren bevinden, mogelijk
niet door de sensoren geregistreerd.
Kijk tijdens het achteruitrijden altijd
achter u waar u rijdt.
Informeer bestuurders die onbekend
zijn met de auto over de mogelijkhe‐
den en beperkingen van het sys‐
teem.

WAARSCHUWING

Wees extra voorzichtig als u dicht
langs voorwerpen of personen, in
het bijzonder kinderen, rijdt. Houd er
rekening mee dat sommige voorwer‐
(Vervolg)

(Vervolg)

pen mogelijk niet door de sensoren
worden geregistreerd als gevolg van
de afstand tot het object of het for‐
maat of het materiaal van het ob‐
ject. Al deze zaken kunnen de effec‐
tiviteit van de sensor beperken. Con‐
troleer altijd met eigen ogen of de
weg vrij is voordat u wegrijdt.

Zelfdiagnose
Als u geen waarschuwingsgeluid hoort
of als de zoemer met tussenpozen
klinkt wanneer u de achteruitversnel‐
ling (R) inschakelt, is er mogelijk sprake
van een storing in de afstandswaar‐
schuwing-achteruit. Laat het systeem
in dat geval nakijken door een professi‐
onele werkplaats. Kia raadt aan om een
officiële Kia-dealer/servicepartner te
bezoeken.

WAARSCHUWING

Schade aan de auto en persoonlijk
letsel, ontstaan vanwege het onjuist
functioneren van de afstandswaar‐
(Vervolg)

(Vervolg)

schuwing-achteruit, vallen niet on‐
der de garantie. Rijd altijd veilig en
voorzichtig.
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AFSTANDSWAARSCHUWING VOORUIT/ACHTERUIT (PDW)

De afstandswaarschuwing vooruit/
achteruit waarschuwt de bestuurder
tijdens het achteruitrijden met een sig‐
naal zodra de afstand tussen de auto
en een voorwerp voor de auto minder
dan 100 cm wordt en achter de auto
minder dan 120 cm wordt.

Het systeem dient slechts als hulpmid‐
del: de bestuurder moet zelf altijd op‐
lettend blijven.
Het bereik van de parkeersensoren (➀)
is beperkt en niet alle voorwerpen wor‐
den even goed opgemerkt. Blijf daarom
altijd alert tijdens het rijden op wat zich
voor en achter uw auto bevindt, net als
u zou doen in een auto zonder af‐
standswaarschuwing vooruit/achteruit.

WAARSCHUWING

De afstandswaarschuwing vooruit/
achteruit moet beschouwd worden
als niet meer dan een extra functie.
De bestuurder dient altijd zelf naar
voren en naar achteren te kijken. De
werking van de afstandswaarschu‐
wing vooruit/achteruit kan worden
beïnvloed door allerlei factoren en
omgevingsomstandigheden en kan
niet blindelings worden vertrouwd.
De bestuurder blijft altijd verant‐
woordelijk.

Werking van de
afstandswaarschuwing vooruit/
achteruit 
Voorwaarden voor gebruik

• Dit systeem wordt ingeschakeld wan‐
neer de toets van de afstandswaar‐
schuwing wordt ingedrukt terwijl de
toets POWER (start) in stand ON
staat.

• Wanneer u de selectiehendel in stand
R (achteruit) zet, gaat het controle‐
lampje in de toets van de afstands‐
waarschuwing automatisch branden
en wordt de afstandswaarschuwing
vooruit/achteruit geactiveerd.
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• Het bereik van de parkeersensoren bij
het achteruitrijden bedraagt onge‐
veer 120 cm bij een snelheid van
maximaal 10 km/h .

• Het bereik van de parkeersensoren bij
het vooruitrijden bedraagt ongeveer
100 cm bij een snelheid van maximaal
10 km/h .

• Als er zich meerdere voorwerpen
achter de auto bevinden, wordt het
dichtstbijzijnde als eerste geregi‐
streerd.

• De sensoren opzij worden geactiveerd
wanneer u de achteruitversnelling (R)
inschakelt.

• Als de rijsnelheid hoger is dan
20 km/h, wordt het systeem auto‐
matisch uitgeschakeld. Druk op de
toets om het systeem weer in te
schakelen.

OPMERKING

Mogelijk werkt het systeem niet
wanneer het wordt ingeschakeld
terwijl de afstand tot het voorwerp
al minder dan ongeveer 25 cm
(10 in) is.
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Soort waarschuwingssignaal en -geluid

Afstand tot voorwerp
Waarschuwingslampje

WaarschuwingsgeluidTijdens vooruit
rijden

Tijdens achter‐
uit rijden

60 ~ 100 cm Voor - Zoemer klinkt met tussenpozen

60 ~ 120 cm Achter - Zoemer klinkt met tussenpozen

30 ~ 60 cm
Voor Zoemer klinkt met kortere tussenpozen

Achter - Zoemer klinkt met kortere tussenpozen

30 cm
Voor Zoemer klinkt onafgebroken

Achter - Zoemer klinkt onafgebroken

OPMERKING

• De waarschuwingsafbeelding en de zoemer zijn mogelijk anders afhankelijk van de status van voorwerpen of sensoren.

• Was de sensoren niet met een hogedrukspuit.
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LET OP

• Dit systeem kan alleen voorwerpen detecteren binnen het bereik van de sensoren.
Het kan geen voorwerpen detecteren in gebieden waar geen sensoren zijn geplaatst. Bovendien worden kleine of smalle
voorwerpen als palen of objecten die zich tussen de verschillende sensoren bevinden, mogelijk niet door de sensoren ge‐
registreerd.
Kijk tijdens het achteruitrijden altijd achter u waar u rijdt.

• Informeer bestuurders die onbekend zijn met de auto over de mogelijkheden en beperkingen van het systeem.

 
Gevallen waarin de
afstandswaarschuwing vooruit/
achteruit niet werkt

De afstandswaarschuwing vooruit/
achteruit werkt mogelijk niet
normaal in de volgende gevallen:

1. Als er ijs op de sensor zit. (De sen‐
sor werkt weer normaal als het ijs
gesmolten is.)

2. Er zit vuil, zoals sneeuw of water,
of een andere substantie op de
sensor. (De sensor werkt weer nor‐
maal zodra deze vrij is gemaakt.)

3. Er zit vuil zoals sneeuw of water op
de sensor. (De sensor werkt weer
normaal zodra deze vrij is ge‐
maakt.)

4. De toets van de afstandswaarschu‐
wing is uitgeschakeld.

De werking van de
afstandswaarschuwing vooruit/
achteruit wordt in de volgende
omstandigheden mogelijk
verstoord:

1. Bij het rijden op oneffen wegen en
op hellingen.

2. Als bepaalde hoogfrequente gelui‐
den, zoals claxons, racemotoren,
luchtremmen van vrachtwagens en
dergelijke de werking van de senso‐
ren beïnvloeden.

3. Bij zware regenval of opspattend
water.

4. Door zenders of mobiele telefoons
in de buurt van de sensoren.

5. Als de sensor met sneeuw bedekt
is.

Het bereik van de sensor neemt in
de volgende gevallen mogelijk af.

1. Bij extreem hoge of lage buiten‐
temperaturen.

2. Bij niet te detecteren voorwerpen
lager dan 1 m en smaller dan
14 cm.

De volgende voorwerpen worden
mogelijk niet opgemerkt door de
sensoren:

1. Smalle voorwerpen als touwen,
kettingen of paaltjes.

2. Voorwerpen die de hoogfrequente
signalen van de sensor absorberen,
zoals kleding, sponsachtige mate‐
rialen ofsneeuw.
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OPMERKING

1. Het waarschuwingssignaal klinkt
mogelijk niet regelmatig als het
voorwerp achter de auto be‐
weegt of een grillige vorm heeft.

2. De correcte werking van de af‐
standswaarschuwing vooruit/
achteruit kan verstoord raken
als de bumperhoogte of de in‐
bouwpositie van de sensoren is
gewijzigd of als de bumper of
sensor beschadigd is. Achteraf
gemonteerde accessoires kun‐
nen het bereik van de sensoren
ook beïnvloeden.

3. Voorwerpen die dichterbij zijn
dan 30 cm worden mogelijk niet
of niet goed geregistreerd. Wees
alert.

4. Wanneer de sensor bedekt is
met sneeuw of water werkt de‐
ze mogelijk niet goed totdat de‐
ze weer schoon en droog is ge‐
maakt met een zachte doek.

(Vervolg)

(Vervolg)

5. Druk, kras of stoot niet met har‐
de voorwerpen tegen de sensor.
Anders kan het oppervlak van de
sensor beschadigd raken. De
sensor kan beschadigd raken.

OPMERKING

Het systeem werkt alleen in het be‐
reik waarin de parkeersensoren zijn
geplaatst. Het kan geen objecten
waarnemen in gebieden waar geen
sensoren zijn geplaatst. Bovendien
worden kleine of smalle voorwerpen,
of voorwerpen die zich tussen de
verschillende sensoren bevinden,
mogelijk niet door de sensoren gere‐
gistreerd.
Houd tijdens het rijden de omgeving
van de auto goed in de gaten.
Informeer bestuurders die onbekend
zijn met de auto over de mogelijkhe‐
den en beperkingen van het sys‐
teem.

WAARSCHUWING

Wees extra voorzichtig als u dicht
langs voorwerpen of personen, in
het bijzonder kinderen, rijdt. Houd er
rekening mee dat sommige voorwer‐
pen mogelijk niet door de sensoren
worden geregistreerd als gevolg van
de afstand tot het object of het for‐
maat of het materiaal van het ob‐
ject. Al deze zaken kunnen de effec‐
tiviteit van de sensor beperken. Con‐
troleer altijd met eigen ogen of de
weg vrij is voordat u wegrijdt.

Zelfdiagnose
Wanneer u naar stand R (achteruit)
schakelt en als minstens een van de on‐
derstaande zaken optreedt, dan kan er
een storing zijn in de afstandswaar‐
schuwing vooruit/achteruit.
• U hoort geen waarschuwingsgeluid of

als de zoemer met tussenpozen
klinkt.

•
  

wordt weerge‐
geven (indien
van toepassing).
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Laat het systeem in dat geval nakijken
door een professionele werkplaats. Kia
raadt aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken.

WAARSCHUWING

Schade aan de auto en persoonlijk
letsel, ontstaan vanwege het onjuist
functioneren van de afstandswaar‐
schuwing vooruit/achteruit, vallen
niet onder de garantie. Rijd altijd vei‐
lig en voorzichtig.
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VERLICHTING

Energiebesparingsfunctie
• Deze functie voorkomt dat de accu

ontladen raakt. Het systeem schakelt
de parkeerverlichting automatisch uit
wanneer de toets POWER (start)
wordt uitgeschakeld en het bestuur‐
dersportier wordt geopend.

• De parkeerlichten worden automa‐
tisch uitgeschakeld als de auto in het
donker langs de kant van de weg
wordt geparkeerd.
Volg de onderstaande procedure als
de parkeerlichten moeten blijven
branden wanneer de toets POWER
(start) wordt uitgeschakeld:
1. Open het portier aan bestuurders‐

zijde.

2. Schakel de parkeerlichten uit en
weer aan met de lichtschakelaar
op de stuurkolom.

LET OP

Als de bestuurder de auto verlaat via
een ander portier dan het bestuur‐
dersportier, werkt de energiebespa‐
ringsfunctie niet. Hierdoor zal de ac‐
cu ontladen raken. Schakel in dit ge‐
(Vervolg)

(Vervolg)

val de verlichting uit voordat u de
auto verlaat.

Follow me home-koplampen
Als u de toets POWER (start) in de
stand ACC of OFF zet met ingeschakel‐
de koplampen, blijven de koplampen ge‐
durende ongeveer 5 minuten branden.
De koplampen worden echter
15 seconden nadat het bestuurder‐
sportier is geopend en gesloten uitge‐
schakeld.
De koplampen kunnen worden uitge‐
schakeld door tweemaal op de vergren‐
deltoets van de afstandsbediening (of
Smart Key) te drukken of door de licht‐
schakelaar in de stand UIT te zetten.

Dagrijverlichting
Door dagrijverlichting (DRL) kunnen me‐
deweggebruikers uw auto overdag be‐
ter zien. DRL kan onder verschillende
rijomstandigheden handig zijn, maar
vooral in de periode rond zonsopgang
en zonsondergang.
Het DRL-systeem wordt uitgeschakeld
als:

1. De koplampen worden ingeschakeld

2. De auto is uitgeschakeld

3. De mistlamp vóór AAN is.

4. Parkeerrem inschakelen

❈ Aanpassen aan links of rechts rij‐
dend verkeer (Europa)
De dimlichtbundel is asymmetrisch.
Als u naar een land gaat waar het
verkeer links rijdt, kan dit asymme‐
trische deel tegemoetkomend ver‐
keer verblinden. Om verblinding te
voorkomen schrijven ECE-regels
verschillende technische oplossin‐
gen voor (bijv. een automatisch
aanpassingssysteem, afplakken of
de koplampen lager afstellen). Deze
koplampen zijn zodanig ontworpen
dat tegemoetkomend verkeer niet
verblind wordt. Daarom hoeft u de
koplampen niet aan te passen als u
in een land rijdt waar het verkeer
aan de andere kant van de weg
rijdt.
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Bediening verlichting

De lichtschakelaar heeft een stand voor
het dimlicht en het parkeerlicht.
Draai, om de verlichting te bedienen, de
knop op het uiteinde van de combischa‐
kelaar naar een van de volgende stan‐
den:

1. UIT

2. Automatisch

3. Stand parkeerlicht

4. Stand dimlicht

Stand parkeerlicht ( )

Als de lichtschakelaar in de parkeer‐
lichtstand (3de stand) staat, gaan de
achterlichten en de verlichting van de
kentekenplaat en het instrumentenpa‐
neel branden.

Stand dimlicht ( )

Als de lichtschakelaar in de stand dim‐
licht staat (4de stand), gaan de koplam‐
pen, de achterlichten, de kenteken‐
plaatverlichting en de dashboardverlich‐
ting branden.

OPMERKING

Om de koplampen in te kunnen scha‐
kelen, moet de toets POWER (start)
in stand ON staan.
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Automatische verlichting

Als de lichtschakelaar in stand AUTO
staat, worden de achterlichten en ko‐
plampen automatisch in- of uitgescha‐
keld, afhankelijk van hoe donker het
buiten is.

LET OP

• Bedek de sensor (1) op het dash‐
board nooit. Daarmee zorgt u voor
een betere werking van de auto‐
matische verlichting.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Gebruik voor het reinigen van de
sensor geen ruitenreiniger. Deze
kan een dunne laag achter op de
sensor achterlaten, waardoor deze
niet meer goed werkt.

• Als de voorruit van uw auto getint
glas heeft of is voorzien van een
metaalhoudende coating, functio‐
neert het automatische verlich‐
tingssysteem mogelijk niet goed.

Grootlicht

Druk de combischakelaar van u af om
het grootlicht in te schakelen. De arm
zal terugkeren in zijn oorspronkelijke
positie.
Het controlelampje voor het grootlicht
gaat branden wanneer het grootlicht
wordt ingeschakeld.
Trek de hendel naar u toe om het
grootlicht uit te schakelen. De arm zal
terugkeren in zijn oorspronkelijke posi‐
tie.
Om te voorkomen dat de accu ontladen
raakt, moet u de verlichting niet lange‐
re tijd te laten branden terwijl de auto
niet is ingeschakeld.
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WAARSCHUWING

Gebruik het grootlicht niet wanneer
zich andere auto’s in de buurt bevin‐
den. Anders kunt u het zicht van an‐
dere bestuurders belemmeren.

Trek de combischakelaar naar u toe om
een lichtsignaal te geven. Als u de com‐
bischakelaar loslaat, keert deze weer
terug naar zijn oorspronkelijke positie
(dimlicht). De verlichting hoeft niet in‐
geschakeld te zijn om een lichtsignaal
te kunnen geven.

Richtingaanwijzers

Om de richtingaanwijzers te kunnen ge‐
bruiken, moet de toets POWER (start)
in stand ON staan. Beweeg de combi‐
schakelaar omhoog of omlaag (A) om
de richtingaanwijzers in te schakelen.
De groene, pijlvormige controlelampjes
op het instrumentenpaneel geven aan
welke richtingaanwijzer in werking is.
Na het nemen van de bocht, worden de
lampjes automatisch uitgeschakeld. Zet
de combischakelaar handmatig terug in
de middenstand als de richtingaanwij‐
zers na een bocht blijven knipperen.

Beweeg de combischakelaar gedeelte‐
lijk naar beneden of naar boven en houd
hem vast (B) om een wisseling van
rijstrook aan te geven. Als u de combi‐
schakelaar loslaat, keert deze weer te‐
rug naar zijn oorspronkelijke positie.
Wanneer een controlelampje blijft bran‐
den, niet knippert of abnormaal knip‐
pert, kunnen één of meer lampen door‐
gebrand zijn en moeten deze worden
vervangen.

Impulsbediening richtingaanwijzers
bij rijstrookwisseling (indien van
toepassing)
Om de impulsbediening van de richting‐
aanwijzers bij rijstrookwisseling te acti‐
veren, beweegt u de combischakelaar
gedurende minder dan 0,7 seconden
een klein beetje en laat hem dan weer
los. De richtingaanwijzers knipperen 3
keer.

OPMERKING

Als de richtingaanwijzer abnormaal
snel of langzaam knippert, duidt dit
op een kapotte lamp of een slecht
contact in het circuit van de richting‐
aanwijzers.
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Mistlamp vóór

De mistlampen dienen voor een beter
zicht onder omstandigheden waarbij
het zicht sterk verminderd is, zoals bij
mist, regen, sneeuwval, enz. De mis‐
tlampen gaan aan als de mistlampscha‐
kelaar (1) wordt ingeschakeld nadat de
parkeerverlichting is ingeschakeld.
Zet de mistlampschakelaar (1) weer in
de aan-stand om de mistlampen uit te
schakelen.

LET OP

De mistlampen gebruiken, wanneer
ze zijn ingeschakeld, zeer veel
stroom. Gebruik de mistlampen al‐
leen bij slecht zicht.

Mistachterlicht

Zet de schakelaar in stand ON om het
mistachterlicht in te schakelen als het
dimlicht is ingeschakeld (1).
De mistachterlichten gaan branden als
de schakelaar van de mistlampen vóór
in de stand ON is gezet en de schake‐
laar voor de verlichting in de stand par‐
keerlicht staat.

Om de mistachterlichten uit te schake‐
len zet u de schakelaar nogmaals aan,
of u zet de combischakelaar uit.

OPMERKING

Om de mistachterlichten in te kun‐
nen schakelen, moet de toets PO‐
WER (start) in stand ON staan.
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Koplampverstelling (indien van
toepassing)

De koplamphoogte kan worden afge‐
steld en aan het aantal inzittenden en
de hoeveelheid bagage in de auto wor‐
den aangepast door de schakelaar voor
de koplamphoogte te draaien.
Hoe hoger het nummer op de schake‐
laar, hoe lager de lichtbundel schijnt.
Zorg ervoor dat de koplampen niet te
hoog staan om verblinding van andere
weggebruikers te voorkomen.

Hieronder staan voorbeelden van een
correcte afstelling. Stel bij een andere
mate van belasting dan hieronder ver‐
meld de koplampen af volgens de situ‐
atie in het overzicht die zo veel mogelijk
aansluit bij de actuele situatie.

Beladingstoestand Stand schakelaar

Alleen bestuurder 0

Bestuurder +
voorpassagier 0

Alle zitplaatsen
bezet (inclusief
bestuurdersstoel)

1

Alle zitplaatsen
bezet (inclusief
bestuurdersstoel)
+ maximaal toe‐
laatbare belading

2

Bestuurder +
Maximaal toelaat‐
bare belading

3

High Beam Assist (indien van
toepassing)

De High Beam Assist is een systeem
dat automatisch het koplampbereik
aanpast (wisselt tussen grootlicht en
dimlicht) overeenkomstig de helderheid
van andere auto's en wegomstandighe‐
den.

Gebruiksvoorwaarden
1. Zet de lichtschakelaar in de stand

AUTO.

2. Druk de combischakelaar van u af
om het grootlicht in te schakelen.

3. Het controlelampje High Beam As‐
sist ( ) gaat branden.
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4. Het High Beam Assist-systeem
wordt ingeschakeld wanneer de rij‐
snelheid hoger is dan 40 km/h .

5. Hieronder staat nadere informatie
over het bedienen van de lichtscha‐
kelaar terwijl de High Beam Assist
is ingeschakeld.
1. Als u de lichtschakelaar van zich

af duwt, schakelt de High Beam
Assist uit en brandt het groot‐
licht continu.

2. Als u de lichtschakelaar naar zich
toe trekt terwijl het grootlicht
uitstaat, blijft het grootlicht
branden en schakelt de High Be‐
am Assist niet uit. (Als u uw han‐
den van de schakelaar afhaalt,
beweegt de hendel naar het
midden en schakelt het groot‐
licht uit.)

3. Als u de lichtschakelaar naar zich
toe trekt terwijl het grootlicht
aan staat dankzij de High Beam
Assist, gaat het dimlicht aan en
schakelt de High Beam Assist uit.

4. Als de lichtschakelaar in de ko‐
plampstand ( ) wordt gezet
vanuit de AUTO-stand, schakelt
de High Beam Assist uit en
brandt het dimlicht continu.

In de volgende gevallen wordt van
grootlicht overgeschakeld op dimlicht
terwijl de High Beam Assist actief is.
- Als de koplampen van tegemoetko‐

mend verkeer worden gedetecteerd.

- Als de achterlichten van de voorligger
worden gedetecteerd.

- Als de koplamp/het achterlicht van
een fiets/motorfiets wordt gedetec‐
teerd.

- Als de omgeving zo helder is dat er
geen koplampen nodig zijn.

- Als straatverlichting of andere ver‐
lichting wordt gedetecteerd.

- Als de lichtschakelaar niet in de stand
AUTO staat.

- Wanneer de rijsnelheid lager is dan
30 km/h .

Waarschuwingslampje en -melding
Wanneer de High Beam Assist niet cor‐
rect werkt, zal de waarschuwingsmel‐
ding (“Check High Beam Assist (HBA)
system” (check systeem voor koplam‐
phulp (HBA))) gedurende enkele secon‐
den worden weergegeven. Nadat de
melding is verdwenen, gaat het hoofd‐
waarschuwingslampje ( ) branden.

Laat het systeem nakijken door een
professionele werkplaats. Kia raadt aan
om een officiële Kia-dealer/servicepart‐
ner te bezoeken.

LET OP

De bestuurder moet voorzichtig zijn
in de onderstaande situaties, omdat
het systeem onder de volgende om‐
standigheden mogelijk niet werkt.
• Wanneer de verlichting van een te‐

gemoetkomende auto of voorlig‐
ger slecht werkt

• Als het licht van het tegemoetko‐
mende verkeer of de voorligger
niet wordt gedetecteerd, omdat
het licht beschadigd of omdat het
aan het oog onttrokken is enz.

• De lamp van een tegemoetkomen‐
de auto of voorligger is bedekt
met stof, sneeuw of water.

• Wanneer de koplampen van de
voorligger uit zijn, maar de mis‐
tlampen aan, enz.

• Wanneer externe factoren een rol
spelen

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Als een lamp een gelijksoortige
vorm heeft als de lampen van een
voertuig.

• Wanneer een koplamp niet gerepa‐
reerd of vervangen is door een of‐
ficiële dealer.

• Als de koplampen niet correct zijn
afgesteld.

• Wanneer op een smalle bochtige
weg of slechte weg, bergaf of
bergop wordt gereden.

• Als slechts een deel van de voorlig‐
ger zichtbaar is op een kruispunt
of bochtige weg.

• In geval van een verkeerslicht, re‐
flecterend signaal, knipperend sig‐
naal of spiegel voor u.

• Wanneer zich voor u een tijdelijke
reflectie of flits bevindt (bouwter‐
rein).

• Wanneer de wegomstandigheden
slecht zijn, bijvoorbeeld doordat ze
nat zijn of bedekt zijn met ijs of
sneeuw.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Als er plots een voertuig uit een
bocht komt.

• Wanneer de auto scheef hangt
door een lekke band of doordat hij
gesleept wordt.

• Wanneer het (gele) storingslampje
van het LKA-systeem (Hulp bij rij‐
baan aanhouden) brandt (indien
van toepassing) enz.

• Wanneer het zicht vooruit slecht is

• De lamp van een tegemoetkomen‐
de auto of voorligger is bedekt
met stof, sneeuw of water.

• Als het licht van het tegemoetko‐
mende verkeer of de voorligger
niet wordt gedetecteerd wegens
uitlaatgas, rook, mist, sneeuw enz.

• Wanneer de voorruit bedekt is met
vuil.

• Wanneer het zicht slecht is door
mist, zware regenval of sneeuw
enz.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Haal de LKAS-camera niet uit elk‐
aar voor montage op getinte rui‐
ten of om coatings en accessoires
te bevestigen. Als u de camera uit
elkaar haalt en weer in elkaar zet,
moet u het systeem laten nakijken
door een professionele werkplaats.
Kia raadt u aan om naar een offici‐
ele Kia-dealer/servicepartner te
gaan en te laten controleren of het
systeem moet worden gekali‐
breerd.

• Na het vervangen van de voorruit
of de frontzichtcamera, moet u
het systeem laten controleren
door een professionele werkplaats.
Kia raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te bezoeken.

• Zorg dat er geen water in de High
Beam Assist-unit komt en verwij‐
der of beschadig geen delen van
het High Beam Assist-systeem.

• Plaats geen voorwerpen op het
dashboard die licht weerkaatsen,
zoals spiegels, wit papier, enz. Het
systeem werkt mogelijk niet als er
zonlicht wordt gereflecteerd.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Op sommige momenten werkt de
High Beam Assist mogelijk niet
vanwege systeembeperkingen. Het
systeem dient alleen voor uw ge‐
mak. De bestuurder is er zelf ver‐
antwoordelijk voor dat hij veilig
rijdt en moet voor zijn veiligheid al‐
tijd de wegomstandigheden in de
gaten houden.

• Als het systeem niet normaal
functioneert, wisselt u handmatig
tussen grootlicht en dimlicht.
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RUITENWISSERS EN RUITENSPROEIERS

A: Regeling wissersnelheid (voor)
1. MIST/  – Eénmaal wissen

2. OFF/O – Uit

3. INT / --- – Intervalstand
AUTO* – Automatisch wissen

4. LO / 1 – Lage wissersnelheid

5. HI / 2 – Hoge wissersnelheid

B: Afstellen tijd intervalstand
C: Sproeien en kort wissen (voor) *

D: Wisser en sproeier achterruit *
6. HI / 2 – Continu wissen

7. LO / 1 – Intervalstand*

8. OFF / O – Uit

E: Sproeien en kort wissen (achter) *

Ruitenwissers voorruit
De werking is als volgt wanneer de
toets POWER (start) in stand ON staat.

1. MIST/ : Zet de hendel voor een
enkele wisbeweging in deze stand
(MIST/ ) en laat de hendel weer
los. De ruitenwissers zullen blijven
werken zolang de schakelaar in de‐
ze stand wordt gehouden.

2. OFF/O: Ruitenwisser is uitgescha‐
keld

*: indien van toepassing
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3. INT/---: Ruitenwisser werkt met
regelmatige intervallen. Gebruik de‐
ze stand bij motregen of mist.
Draai aan de snelheidsregelknop om
de snelheid te wijzigen.

4. LO/1: Normale wissersnelheid

5. HI/2: Hoge wissersnelheid

OPMERKING

Maak de ruit vrij van sneeuw en ijs
alvorens de ruitenwissers te gebrui‐
ken of ontdooi de voorruit geduren‐
de 10 minuten. Anders werken de
ruitenwissers mogelijk niet goed en
kunnen ze beschadigd raken. Als u
sneeuw en/of ijs niet verwijdert
voordat u de ruitenwisser en ruiten‐
sproeier gebruikt, kan er schade
ontstaan aan het ruitenwisser- en
ruitensproeiersysteem.

Auto Control (indien van
toepassing)

De regensensor (A) bovenaan op de
voorruit registreert de hoeveelheid re‐
gen en schakelt de ruitenwisser auto‐
matisch in met de juiste snelheid/inter‐
valtijd. Hoe harder het regent, hoe ho‐
ger de wissersnelheid. Als het ophoudt
met regenen, wordt de ruitenwisser
automatisch uitgeschakeld.
Draai aan de snelheidsregelknop (1) om
de snelheid te wijzigen.

Als de wisserschakelaar in de stand AU‐
TO wordt gezet terwijl de toets POWER
(start) in stand ON staat, werkt de wis‐
ser eenmaal om het systeem te con‐
troleren. Zet de schakelaar in stand OFF
(O) als de ruitenwisser niet in gebruik
is.

LET OP

Als de toets POWER (start) in stand
ON staat en de schakelaar voor de
ruitenwissers vóór in de stand AUTO,
neem dan onderstaande aanwijzin‐
gen in acht om letsel te voorkomen:
• Raak het bovenste deel van de

voorruit, waar de regensensor zich
bevindt, niet aan.

• Veeg het bovenste deel van de
voorruit niet schoon met een
vochtige doek.

• Oefen geen druk uit op de voorruit.
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LET OP

• Zet de schakelaar tijdens het was‐
sen van de auto in stand OFF (O)
om te voorkomen dat de ruiten‐
wissers automatisch worden inge‐
schakeld.
Als de ruitenwissers tijdens het
wassen in de stand AUTO wordt
gezet, raken ze mogelijk bescha‐
digd.

• Verwijder de behuizing van de re‐
gensensor bovenaan de voorruit
aan passagierszijde niet. Eventuele
schade aan onderdelen die hier‐
door kan ontstaan, valt niet onder
de fabrieksgarantie.

• Zet de ruitenwisserschakelaar 's
winters voor het starten van de
motor in stand OFF (O). Als de rui‐
tenwissers worden ingeschakeld
terwijl de wisserbladen vastgevro‐
ren zijn, kunnen deze beschadigd
raken. Verwijder alle sneeuw en ijs
van de voorruit en ontdooi de
voorruit voordat u de ruitenwis‐
sers inschakelt.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Let bij het tinten van de voorruit
op dat er geen vloeistof in de sen‐
sor bovenaan in het midden van de
voorruit terechtkomt. Anders kan
er schade ontstaan.

Ruitensproeier voorruit

Als met de ruitenwisser in stand OFF
(O) de hendel naar voren trekt om de
ruitensproeier in te schakelen, maakt
deze 1-3 wisslagen.
Gebruik deze functie om de voorruit te
reinigen.
De ruitensproeier en de ruitenwissers
blijven werken tot u de hendel loslaat.
Controleer het peil van de ruitensproei‐
ervloeistof als de ruitensproeiers niet
werken. Vul het reservoir met een ge‐
schikte, niet schurende ruitensproeier‐
vloeistof wanneer het peil te laag is.
De vulpijp van het reservoir bevindt zich
vooraan in de motorruimte aan passa‐
gierszijde.

LET OP

Gebruik de ruitensproeiers niet wan‐
neer het reservoir leeg is, om be‐
schadiging van de ruitensproeier‐
pomp te voorkomen.

WAARSCHUWING

Gebruik de ruitensproeiers niet bij
temperaturen onder het vriespunt
(Vervolg)
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(Vervolg)

zonder eerst de voorruit met behulp
van de voorruitontwaseming te heb‐
ben verwarmd; de vloeistof kan an‐
ders op de voorruit bevriezen en uw
uitzicht belemmeren.

LET OP

• Schakel de ruitenwissers niet in als
de ruit droog is, om beschadiging
van de wissers en de voorruit te
voorkomen.

• Gebruik geen benzine, petroleum,
thinner of andere oplosmiddelen in
de buurt van de ruitenwisserbla‐
den om beschadiging te voorko‐
men.

• Probeer de ruitenwissers nooit
met de hand te bewegen, om be‐
schadiging van de ruitenwisserar‐
men en van andere onderdelen te
voorkomen.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Gebruik om mogelijke schade aan
het ruitenwisser- en ruitensproei‐
ersysteem te voorkomen in de
winter of bij lage buitentempera‐
turen speciale ruitensproeiervloei‐
stof.

Schakelaar ruitenwisser en -
sproeier achter

De schakelaar voor de achterruitenwis‐
ser en –sproeier bevindt zich aan het
uiteinde van de ruitenwisser- en
sproeierschakelaar. Zet de schakelaar in
de gewenste stand om de achterruiten‐
wisser en -sproeier te bedienen.
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1. HI / 2 - Normale ruitenwisserbedie‐
ning

2. LO / 1 - Intervalstand (indien van
toepassing)

3. OFF/O - Ruitenwisser is uitgescha‐
keld

Duw de hendel van u af om ruiten‐
sproeiervloeistof op de ruit te sproeien
en de achterruitenwissers 1~3 keer te
laten wissen. De ruitensproeier en de
ruitenwissers blijven werken tot u de
hendel loslaat.
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INTERIEURVERLICHTING

LET OP

Laat de interieurverlichting niet lang
branden als de auto niet is ingescha‐
keld. Hierdoor kan de accu ontladen
raken.

WAARSCHUWING

Gebruik de interieurverlichting niet
wanneer u in het donker rijdt. Door‐
dat de interieurverlichting het zicht
kan beperken, kunnen ongevallen
ontstaan.

Automatische uitschakelfunctie
(indien van toepassing)
De interieurverlichting wordt automa‐
tisch uitgeschakeld ongeveer 20 minu‐
ten nadat de toets POWER (start) in
stand OFF is gezet.
Als uw auto is uitgerust met het anti‐
diefstalsysteem, wordt de interieurver‐
lichting ongeveer 5 seconden nadat het
systeem is geactiveerd automatisch
uitgeschakeld.

Leeslampje

•  (2):

- Het leeslampje en de interieurver‐
lichting gaan branden wanneer een
portier wordt geopend. De verlich‐
ting gaat na ongeveer 30 seconden
uit.

- Het leeslampje en de interieurver‐
lichting blijven gedurende ongeveer
30 seconden branden als de por‐
tieren worden ontgrendeld met
een afstandsbediening of Smart
Key en zolang de portieren niet
worden geopend.

- Het leeslampje en de interieurver‐
lichting blijven gedurende ongeveer
20 minuten branden als een por‐
tier wordt geopend terwijl de toets
POWER (start) in stand ACC of OFF
staat.

- Het leeslampje en de interieurver‐
lichting blijven continu branden als
een portier wordt geopend terwijl
de toets POWER (start) in stand
ON staat.

- Het leeslampje en de interieurver‐
lichting gaan direct uit als de toets
POWER (start) in stand ON wordt
gezet of alle portieren zijn ver‐
grendeld.
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- Druk opnieuw op de toets DOOR
(2) (maar houd hem niet inge‐
drukt) om de DOOR-modus uit te
schakelen.

OPMERKING

De DOOR-modus en de ROOM-mo‐
dus kunnen niet tegelijkertijd wor‐
den geselecteerd.

Interieurverlichting vóór:
• Type A

  (3):
  

Druk op deze schakelaar
om de interieurverlich‐
ting vóór en achter aan
te zetten.

  (4):
  

Druk op deze schakelaar
om de interieurverlich‐
ting vóór en achter uit te
zetten.

• Type B
  (3):
  

Druk op deze schakelaar
om de interieurverlich‐
ting vóór en achter aan
en uit te zetten.

Interieurverlichting

•
 :
  

De verlichting blijft altijd aan.

Bagageruimteverlichting

De bagageruimteverlichting gaat bran‐
den zodra de achterklep wordt geo‐
pend.

OPMERKING

De bagageruimteverlichting blijft
branden zolang de achterklep is geo‐
pend. Sluit de achterklep volledig na
gebruik van de bagageruimte om te
voorkomen dat het laadsysteem on‐
nodig ontladen raakt.
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Lampje make-upspiegel (indien
van toepassing)

Druk op de schakelaar om de verlichting
in of uit te schakelen.
•  :   De verlichting wordt ingescha‐

keld als er op deze toets
wordt gedrukt.

•  :   
De verlichting wordt uitge‐
schakeld als er op deze toets
wordt gedrukt.

LET OP

n Lampje make-upspiegel
Zet de lichtschakelaar altijd in de
stand UIT wanneer de make-upspie‐
gel niet wordt gebruikt. Als de zon‐
neklep wordt gesloten terwijl de ver‐
lichting nog aan staat, kan de accu
leegraken of de zonneklep bescha‐
digd raken.
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WELKOMSTSYSTEEM (INDIEN VAN TOEPASSING)

Welkomstverlichting (indien van
toepassing)

Wanneer alle portieren (en de achter‐
klep) zijn gesloten en vergrendeld, gaat
de portiergreepverlichting gedurende
ongeveer 15 seconden branden wan‐
neer het onderstaande wordt gedaan.
• Met Smart Key-systeem

- Wanneer de persoon die de Smart
Key bij zich heeft, de auto nadert.

Welkomstverlichting koplampen
(indien van toepassing)
Wanneer de koplampen branden (licht‐
schakelaar in stand AAN of AUTO) en
alle portieren (en de achterklep) zijn ge‐
sloten en vergrendeld, gaan het par‐
keerlicht en de koplampen gedurende
15 seconden branden wanneer het on‐
derstaande wordt gedaan.
• Zonder Smart Key-systeem

- Wanneer op de ontgrendeltoets
van de afstandsbediening wordt
gedrukt.

• Met Smart Key-systeem
- Wanneer op de ontgrendeltoets

van de Smart Key wordt gedrukt.

Als u op de vergrendel- of ontgrendel‐
toets drukt, doven het parkeerlicht en
de koplampen onmiddellijk.

Interieurverlichting
Wanneer de schakelaar interieurverlich‐
ting in stand DOOR staat en alle portie‐
ren (en de achterklep) zijn gesloten en
vergrendeld, gaat de interieurverlich‐
ting gedurende 30 seconden branden
wanneer het onderstaande wordt ge‐
daan.
• Zonder Smart Key-systeem

- Wanneer op de ontgrendeltoets
van de afstandsbediening wordt
gedrukt.

• Met Smart Key-systeem
- Wanneer op de ontgrendeltoets

van de Smart Key wordt gedrukt.

- Wanneer op de toets aan de por‐
tiergreep aan de buitenzijde wordt
gedrukt.

Als u op de vergrendel- of ontgrendel‐
toets van het portier drukt, dooft de in‐
terieurverlichting direct.
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ONTDOOIEN

LET OP

Gebruik om beschadiging van de ver‐
warmingsdraden te voorkomen nooit
scherpe voorwerpen of reinigings‐
middelen met schurende bestandde‐
len om de achterruit te reinigen.

OPMERKING

Zie “Voorruit ontdooien en ontwase‐
men” op bladzijde 5-126 als u de
voorruit wilt ontdooien en ontwase‐
men.

Toets achterruitverwarming

De achterruitverwarming ontdoet de
achterruit van rijp, condens en ijs terwijl
de auto is ingeschakeld.
Druk op de toets in de middenconsole
om de achterruitverwarming in te
schakelen. Het controlelampje in de
toets gaat branden wanneer de achter‐
ruitverwarming is ingeschakeld.
Verwijder eerst eventueel aanwezige
sneeuw van de achterruit voordat de
achterruitverwarming wordt ingescha‐
keld.

De achterruitverwarming wordt uitge‐
schakeld na ongeveer 20 minuten of
wanneer de toets POWER (start) in
stand OFF staat. Druk de toets opnieuw
in om de achterruitverwarming uit te
schakelen.

Buitenspiegelverwarming (indien
van toepassing)
Als uw auto voorzien is van een spiegel‐
verwarming, zal deze gelijktijdig met de
achterruitverwarming in werking tre‐
den.
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VERWARMINGS- EN VENTILATIESYSTEEM

Werking systeem
Ventileren

1. Zet de luchtcirculatietoets in stand
.

2. Schakel de stand BUITENLUCHT in
met de luchttoevoertoets.

3. Stel de temperatuur in op de ge‐
wenste waarde.

4. Zet de aanjager op de gewenste
snelheid.

Verwarmen
1. Zet de luchtcirculatietoets in stand

.

2. Schakel de stand BUITENLUCHT in
met de luchttoevoertoets.

3. Stel de temperatuur in op de ge‐
wenste waarde.

4. Zet de aanjager op de gewenste
snelheid.

5. Als u de uitstromende lucht ge‐
droogd wilt hebben, kunt u het air‐
conditioningssysteem aanzetten
(indien van toepassing).

Tips voor gebruik
• Om te voorkomen dat stof of onaan‐

gename geuren in het interieur van
de auto terechtkomen, kan de scha‐
kelaar voor de luchttoevoer tijdelijk in
de stand recirculatie worden gezet.
Selecteer de stand buitenlucht weer
zodra de bron van irritatie gepas‐
seerd is om weer frisse lucht toe te
laten tot het interieur. Frisse lucht is
beter voor de fysieke gesteldheid van
de bestuurder en bovendien aange‐
namer.

• De lucht voor het verwarmings- en
ventilatiesysteem wordt aangevoerd
via de roosters in de paravan onder
de voorruit. Zorg er daarom voor dat
deze roosters niet worden geblok‐
keerd door bladeren, sneeuw of an‐
dere objecten.

• Voorkom dat de voorruit beslaat door
de stand buitenlucht te selecteren, de
aanjager in de gewenste stand te
zetten, de airconditioning in te scha‐
kelen en de gewenste temperatuur in
te stellen.

• Schakel de stand in wanneer de
voorruit beslaat.

LET OP

Wanneer de aanjager wordt bediend
terwijl de toets POWER (start) in
stand ON staat, kan de accu ontla‐
den raken. Bedien de aanjager wan‐
neer de auto is ingeschakeld.

Airconditioning
Kia-airconditioningssystemen zijn ge‐
vuld met koudemiddel R-134a of
R1234yf.

1. Start de auto. Druk op toets A/C.

2. Zet de luchtcirculatietoets in stand
.

3. Schakel de stand BUITENLUCHT of
RECIRCULATIE in met de toets
luchttoevoer.

4. Stel de aanjagersnelheid en de
temperatuur bij om een maximaal
comfort te bereiken.
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Het aircosysteem in uw auto is gevuld
met koudemiddel van het type R-134a
of R- 1234yf, in overeenstemming met
de wetgeving in uw land ten tijde van
de productie. Welk koudemiddel er in
uw auto wordt gebruikt, kunt u zien op
een label aan de binnenzijde van de mo‐
torkap. Zie “Sticker koudemiddellabel”
op bladzijde 9-15 voor informatie over
de locatie van de sticker van het koude‐
middel.

LET OP

• Onderhoud aan het aircondition‐
ingssysteem mag alleen worden
uitgevoerd door geschoolde en ge‐
certificeerde technici, zodat het
systeem goed en veilig blijft wer‐
ken.

• Onderhoud aan het aircondition‐
ingssysteem moet worden uitge‐
voerd in een goed geventileerde
ruimte.

• De verdamper mag nooit worden
gerepareerd of worden vervangen
door een exemplaar uit een andere
auto en een nieuwe MAC verdam‐
per moet zijn voorzien van een SAE
J2842 certificaat.

OPMERKING

• Houd de temperatuurmeter nauw‐
lettend in de gaten wanneer de
airconditioning wordt gebruikt als
u lange hellingen oprijdt of als u in
druk verkeer rijdt bij hoge buiten‐
temperaturen. Door het gebruik
van het airconditioningssysteem
kan de auto oververhit raken. Blijf
de aanjager gebruiken, maar scha‐
kel het airconditioningssysteem uit
wanneer de temperatuurmeter
aangeeft dat de auto oververhit
raakt.

• Bij het openen van de ruiten bij
vochtig weer kan de airconditio‐
ning druppelvorming in het interi‐
eur veroorzaken. Omdat te veel
vocht in het interieur schade aan
elektrische componenten kan ver‐
oorzaken, mag de airconditioning
alleen worden gebruikt als de rui‐
ten gesloten zijn.

Tips voor gebruik van de
airconditioning
• Open de ruiten een tijdje wanneer de

auto tijdens warm weer in de volle
zon geparkeerd is geweest, zodat de
warme lucht naar buiten kan.

• Gebruik op regenachtige dagen of da‐
gen met een hoge luchtvochtigheid
de airconditioning om de vochtig‐
heidsgraad en vocht in het voertuig
te verminderen.

• Tijdens de werking van het airconditi‐
oningssysteem ziet u het motortoe‐
rental zo nu en dan iets veranderen
wanneer de aircocompressor wordt
ingeschakeld. Dit is een normaal ver‐
schijnsel tijdens de werking van het
systeem.

• Schakel de airconditioning iedere
maand enkele minuten in om het sys‐
teem in een optimale staat te hou‐
den.

• Na gebruik van de airconditioning kan
onder de rechterzijde van de auto een
plas heldere vloeistof gelekt zijn. Dit
is een normaal verschijnsel tijdens de
werking van het systeem.
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• Als de stand RECIRCULATIE wordt ge‐
bruikt wanneer de airconditioning in‐
geschakeld is, wordt wel een maxi‐
maal koeleffect bereikt, maar kan het
gebruik van deze stand gedurende
een langere tijd ertoe leiden dat de
lucht in het interieur muf wordt.

• Tijdens het koelen voelt u mogelijk
een licht vochtige luchtstroom door
een snelle koeling en de toevoer van
vochtige lucht. Dit is een normaal ver‐
schijnsel tijdens de werking van het
systeem.

Interieurfilter

 A:
  

Buitenlucht

 B:
  

Gerecirculeerde lucht

 C:
  

Interieurfilter

 D:
  

Aanjager

 E:
  

Verdamper

 F:
  

Kachelradiateur

Het interieurfilter, dat achter het dash‐
boardkastje is gemonteerd, filtert de
lucht die via het verwarmings- en air‐
conditioningssysteem naar het interi‐
eur wordt gevoerd.
Als het filter in de loop van de tijd ver‐
stopt raakt door stof en andere veront‐
reinigingen, neemt de luchttoevoer via
de uitstroomopeningen af en kan de
voorruit aan de binnenzijde beslaan, ook
al is de stand BUITENLUCHT gekozen.
Laat als dit gebeurt het interieurfilter
vervangen door een professionele
werkplaats. Kia raadt aan om een offi‐
ciële Kia-dealer/servicepartner te be‐
zoeken.

OPMERKING

• Vervang het filter overeenkomstig
het onderhoudsschema.
Als er onder ongunstige omstan‐
digheden gereden wordt, bijvoor‐
beeld in een stoffige omgeving of
op slechte wegen, moet het interi‐
eurfilter vaker worden gecontro‐
leerd en indien nodig worden ver‐
vangen.

• Wanneer de hoeveelheid uitstro‐
mende lucht plotseling sterk ver‐
mindert, moet u het systeem la‐
ten nakijken door een professione‐
le werkplaats. Kia raadt aan om
een officiële Kia-dealer/service‐
partner te bezoeken.
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Sticker koudemiddel
airconditioning

❈ De werkelijke sticker koudemiddel
airconditioning in de auto kan afwij‐
ken van de afbeelding.

De symbolen en specificaties op de
sticker koudemiddel airconditioning be‐
tekenen het volgende:

1. Classificatie van het koudemiddel

2. Hoeveelheid koudemiddel

3. Classificatie van de compressorolie

4. Let op

5. Brandbaar koudemiddel

6. Onderhoud van het aircondition‐
ingssysteem door een geregi‐
streerd technicus

7. Servicehandboek

Welk koudemiddel er in uw auto wordt
gebruikt, kunt u zien op een sticker aan
de binnenzijde van de motorkap.

Zie “Koudemiddelsticker” op bladzijde
9-15 voor meer informatie over de lo‐
catie van het koudemiddellabel.

Hoeveelheid koudemiddel en
compressorolie controleren
Als er te weinig koudemiddel in het sys‐
teem zit, neemt de koelcapaciteit van
de airconditioning af. Een teveel aan
koudemiddel heeft ook nadelige effec‐
ten op de werking van de airconditio‐
ning.
Laat de auto controleren door een pro‐
fessionele werkplaats als het systeem
niet correct functioneert.
Kia raadt aan om een officiële Kia-dea‐
ler/servicepartner te bezoeken.

WAARSCHUWING

n Auto's met R-134a*
(Vervolg)
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(Vervolg)

Omdat het koudemiddel
onder zeer hoge druk
staat, mag onderhoud
aan het airconditionings‐
systeem alleen worden
uitgevoerd door geschool‐
de en gecertificeerde
technici.

Het is belangrijk dat het juiste type
en de juiste hoeveelheid olie en kou‐
demiddel worden gebruikt.
Anders kan schade aan de auto en
persoonlijk letsel ontstaan.

WAARSCHUWING

n Auto's met R-1234yf*

(Vervolg)

*Het aircosysteem in uw auto is gevuld
met koudemiddel van het type
R-134a of R- 1234yf, in overeen‐
stemming met de wetgeving in uw
land ten tijde van de productie. Welk
koudemiddel er in uw auto wordt ge‐
bruikt, kunt u controleren op de stic‐
ker aan de binnenzijde van de motor‐
kap. Zie hoofdstuk 9 voor meer in‐

(Vervolg)

Omdat het koudemiddel
ontvlambaar is en onder
zeer hoge druk staat,
mag onderhoud aan het
airconditioningssysteem
alleen worden uitgevoerd
door geschoolde en ge‐
certificeerde monteurs.
Het is belangrijk dat het
juiste type en de juiste
hoeveelheid olie en kou‐
demiddel worden ge‐
bruikt.
Koudemiddelen moeten
steeds met de juiste uit‐
rusting worden verwij‐
derd. Koudemiddelen
rechtstreeks in de atmos‐
feer ventileren is schade‐
lijk voor mens en milieu.
Als u deze waarschuwing
niet in acht neemt, kan
dat leiden tot ernstig let‐
sel.

(Vervolg)

formatie over de locatie van het kou‐
demiddellabel.

(Vervolg)

Het is belangrijk dat het juiste type
en de juiste hoeveelheid olie en kou‐
demiddel worden gebruikt.
Anders kan schade aan de auto en
persoonlijk letsel ontstaan.
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Automatisch verwarmings- en ventilatiesysteem 1. Temperatuurregelknop bestuur‐
derszijde

2. Toets AUTO (automatische rege‐
ling)

3. Toets voorruitontwaseming

4. Toets achterruitverwarming

5. Toets airconditioning

6. Luchttoevoertoets

7. Toets OFF

8. Aanjagerknop

9. Luchtcirculatietoets

10. Toets verwarmings- en ventilatie‐
systeem

11. Toets DRIVER ONLY (alleen be‐
stuurder)

12. Toets HEAT

OPMERKING

Wanneer de aanjager wordt bediend
terwijl de toets POWER (start) in
stand ON staat, kan de accu ontla‐
den raken. Bedien de aanjager wan‐
neer de auto is ingeschakeld.
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Automatische verwarming en
airconditioning

1. Druk op toets AUTO. De te gebrui‐
ken uitstroomopeningen, de aanja‐
gersnelheid, de luchtinlaat en de
airconditioning worden automatisch
geregeld op basis van de gekozen
temperatuur.

2. Stel de temperatuurregelknop in op
de gewenste temperatuur.

OPMERKING

• Schakel de automatische werk‐
ing uit door op een van onder‐
staande toetsen of schakelaars
te drukken:
- Luchtcirculatietoets

- Toets airconditioning
(Vervolg)

(Vervolg)

- Toets voorruitontwaseming
(Druk nogmaals op de toets
om de voorruitontwase‐
mingsfunctie uit te schakelen.
De aanduiding 'AUTO' gaat op‐
nieuw branden op het infor‐
matiescherm.)

- Aanjagertoets

De geselecteerde functie wordt
handmatig bediend terwijl de
andere functies automatisch
werken.

• Voor uw gemak en om de effec‐
tiviteit van het verwarmings- en
ventilatiesysteem te verbeteren,
kunt u de toets AUTO gebruiken
en de temperatuur instellen op
22 °C.
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OPMERKING

Bedek de sensor op het dashboard
nooit, zodat een optimale werking
van het verwarmings- en airconditi‐
oningssysteem gegarandeerd blijft.
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Luchtcirculatie

De luchtcirculatietoets regelt de circula‐
tie van de lucht door het ventilatiesys‐
teem.
De lucht wordt op de volgende manier
over de uitstroomopeningen verdeeld:

Stand VENTILEREN (B, D, F)
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De lucht stroomt naar het bovenli‐
chaam en het hoofd. Daarnaast kan ie‐
dere uitstroomopening versteld wor‐
den om de richting van de luchtstroom
te wijzigen.

BI-LEVEL (B, C, D, E, F)

De lucht stroomt naar het hoofd en
naar de voetenruimte.

VERWARMEN (A, C, D, E)

De meeste lucht stroomt naar de voe‐
tenruimte en een klein gedeelte
stroomt naar de voorruit en de zijrui‐
tontwaseming.

VERWARMEN/ONTWASEMEN
(A, C, D, E)

De meeste lucht stroomt naar de voe‐
tenruimte en de voorruit en een klein
gedeelte stroomt door de zijruitont‐
waseming.

Ontwasemen
De meeste lucht stroomt naar de voor‐
ruit en een klein gedeelte stroomt door
de zijruitontwaseming.

Uitstroomopeningen dashboard
De uitstroomopeningen kunnen afzon‐
derlijk met het wieltje worden geopend
of gesloten.
Met de hendel in de uitstroomopenin‐
gen kunt u de richting van de lucht‐
stroom uit deze uitstroomopeningen
afstellen, zoals in de afbeelding is aan‐
gegeven.

OPMERKING

n 2e rij uitstroomopeningen (E,
F)

• De luchtstroom uit de 2e rij uit‐
stroomopeningen wordt aange‐
stuurd door het voorste verwar‐
mings- en ventilatiesysteem. Uit‐
stroom vindt plaats via de luchtka‐
nalen (E, F) in de vloer.

• De luchtstroom van de 2e rij uit‐
stroomopeningen (E, F) kan zwak‐
ker zijn dan die van de uitstroom‐
openingen in het instrumentenpa‐
neel.
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Temperatuurregelknop

Door de knop volledig naar rechts te
draaien neemt de temperatuur toe tot
maximaal.
Door de knop volledig naar links te
draaien neemt de temperatuur af tot
minimaal.
Door aan de knop te draaien wordt de
temperatuur in stappen van 0,5 °C ver‐
hoogd of verlaagd. Wanneer de laagst
mogelijke temperatuur wordt ingesteld,
blijft de airconditioning continu werken.

Temperatuuraanduiding wijzigen (°C ↔
°F) (indien van toepassing)
U kunt de temperatuur als volgt over‐
schakelen van graden Celsius naar gra‐
den Fahrenheit:
Houd, terwijl u op de toets OFF drukt,
de toets AUTO ten minste 3 seconden
ingedrukt. De temperatuuraanduiding
verandert van graden Celsius in graden
Fahrenheit of andersom.

Luchttoevoertoets

Deze wordt gebruikt om de stand BUI‐
TENLUCHT of de stand RECIRCULATIE
te kiezen.
Druk op de toets om de stand van de
luchttoevoer te wijzigen.

Stand RECIRCULATIE

In de stand RECIRCULA‐
TIE wordt de lucht uit
het passagierscomparti‐
ment door het systeem
gerecirculeerd en, afhan‐
kelijk van de gekozen
functie, verwarmd of ge‐
koeld.

Stand BUITENLUCHT

In de stand BUITEN‐
LUCHT stroomt de lucht
van buitenaf het passa‐
gierscompartiment in.
Deze lucht wordt, afhan‐
kelijk van de gekozen
functie, verwarmd of ge‐
koeld.

OPMERKING

Door langdurig gebruik van de ver‐
warming in de stand RECIRCULATIE
(zonder dat de airconditioning is in‐
geschakeld) kunnen de ruiten be‐
(Vervolg)
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(Vervolg)

slaan en kan de lucht in het passa‐
gierscompartiment muf worden.
Bovendien kan de lucht in het passa‐
gierscompartiment extreem droog
worden bij langdurig gebruik van de
airconditioning in de stand RECIRCU‐
LATIE.

WAARSCHUWING

• Langdurig recirculeren kan leiden
tot een verhoogde luchtvochtig‐
heid in het interieur, waardoor de
ruiten kunnen beslaan en het zicht
wordt belemmerd.

• Ga niet slapen in de auto wanneer
de airconditioning of de verwar‐
ming is ingeschakeld. Door een af‐
name van de zuurstofconcentratie
en/of de lichaamstemperatuur
kunnen de inzittenden ernstig of
dodelijk letsel oplopen.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Langdurig recirculeren kan slape‐
righeid veroorzaken, waardoor de
bestuurder de controle over de au‐
to kan verliezen. Schakel daarom
zo veel mogelijk de stand BUITEN‐
LUCHT in.

Aanjagerknop

De aanjagersnelheid kan worden inge‐
steld door de knop in de gewenste
stand te duwen.
Hoe hoger de aanjagersnelheid is, des
te meer lucht wordt aangevoerd.

Druk op toets OFF om de aanjager uit
te schakelen.

Airconditioning

Druk op de toets A/C om de airconditio‐
ning in te schakelen (het controlelampje
gaat branden).
Druk nogmaals op de toets om de air‐
conditioning uit te schakelen.
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Toets HEAT

Druk op de toets HEAT om de verwar‐
ming in te schakelen (het controlelamp‐
je gaat branden).
Druk nogmaals op de schakelaar om de
verwarming uit te schakelen.
De airconditioning en verwarming ge‐
bruiken energie van de batterij. Als u de
verwarming of airconditioning te lang
gebruikt, kan de actieradius worden be‐
perkt doordat er meer vermogen wordt
gebruikt.
Schakel de verwarming en airconditio‐
ning uit als u ze niet nodig hebt.

Stand OFF (uit)

Druk op toets OFF van de voorste aan‐
jager om de airconditioning voor uit te
schakelen. Het is in dat geval nog
steeds mogelijk om de modus- en luch‐
tinlaattoetsen te bedienen, zolang de
toets POWER (start) in stand ON staat.

Selectie weergave informatie
verwarmings- en ventilatiesysteem
(indien van toepassing)

Druk op de toets voor de weergave van
de informatie van het verwarmings- en
ventilatiesysteem om de informatie op
het scherm weer te geven.
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Alleen bestuurder

Als u op de toets DRIVER ONLY drukt en
het controlelampje gaat branden, wordt
de koude lucht voornamelijk in de rich‐
ting van de bestuurdersstoel geblazen.
Toch kan er ook uit de kanalen bij ande‐
re stoelen koude kucht komen om de
binnenlucht aangenaam te houden.
Als u de toets gebruikt terwijl er geen
passagier in de passagiersstoel zit,
neemt het energieverbruik af.

Automatische ventilatie
Het system selecteert automatisch de
buitenluchtstand wanneer het verwar‐
mings- en ventilatiesysteem een be‐
paalde tijd actief is (ongeveer 5 minu‐
ten) bij lage temperaturen in de stand
voor gerecirculeerde lucht.

De Automatische ventilatie
annuleren of resetten
Wanneer de airconditioning aanstaat,
kiest u de stand Gezicht en drukt u bin‐
nen 3 seconden meer dan vijf keer op
de toets recirculatie, terwijl u tegelij‐
kertijd de toets A/C indrukt.
Wanneer de automatische ventilatie
wordt geannuleerd, knippert het con‐
trolelampje 3 keer. Wanneer de auto‐
matische ventilatie wordt geactiveerd,
knippert het controlelampje 6 keer.

  

5-125

5

K
enm

erken van uw
 auto



ONTWASEMEN EN ONTDOOIEN VOORRUIT

Automatisch verwarmings- en
ventilatiesysteem
Binnenzijde voorruit ontwasemen

1. Zet de aanjagerknop in de gewen‐
ste stand.

2. Stel de gewenste temperatuur in.

3. Druk op de toets  voorruitont‐
waseming.

4. Op basis van de omgevingstempe‐
ratuur wordt de airconditioning au‐
tomatisch ingeschakeld en wordt
de stand buitenlucht gekozen.
Als de airconditioning en de stand
BUITENLUCHT niet automatisch
worden ingeschakeld, druk dan op
de desbetreffende toetsen. Als
stand  wordt geselecteerd,
wordt de aanjagersnelheid automa‐
tisch verhoogd.

Buitenzijde voorruit ontdooien

1. Stel de aanjager in op de hoogste
snelheid.

2. Stel de temperatuur in op maxi‐
maal.

3. Druk op de toets  voorruitont‐
waseming.

4. Op basis van de omgevingstempe‐
ratuur wordt de airconditioning au‐
tomatisch ingeschakeld en wordt
de stand buitenlucht gekozen.

Tips voor gebruik
• Draai de temperatuurknop volledig

naar rechts (maximaal verwarmen)
en zet de aanjagerknop op de hoog‐
ste snelheid om maximaal te ontdooi‐
en.

• Zet de knop voor de luchtcirculatie in
stand VERWARMEN/ONTWASEMEN,
wanneer tijdens het ontdooien of
ontwasemen warme lucht in de voe‐
tenruimte gewenst wordt.

• Verwijder voor het rijden alle sneeuw
en ijs van de voorruit, de achterruit,
de buitenspiegels en alle zijruiten.

• Verwijder alle sneeuw en ijs van de
motorkap en van de luchtaanvoer‐
opening in het paravanrooster om de
werking van de verwarming en het
ventilatiesysteem te verbeteren en
de kans op het beslaan van de voor‐
ruit te verminderen.
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WAARSCHUWING

n Voorruitverwarming
Gebruik de stand  niet in combi‐
natie met koelen bij een extreem ho‐
ge luchtvochtigheid. Door het tem‐
peratuurverschil tussen de buiten‐
lucht en de voorruit kan de voorruit
plotseling beslaan, waardoor het
zicht wegvalt. Zet in dat geval de
luchtcirculatieknop in de stand  en
de aanjager op de laagste stand.

Ontwasemfunctie (indien van
toepassing)
Om de kans op beslaan van de binnen‐
kant van de ruit tot een minimum te
beperken, wordt de luchttoevoer of de
airconditioning automatisch afgestemd
op omstandigheden als het inschakelen
van stand . Doe het volgende om de
ontwasemfunctie uit- of in te schake‐
len.

Automatisch verwarmings- en
ventilatiesysteem

1. Toets POWER (start) in stand ON.

2. Druk op de toets voorruitontwase‐
ming ( ).

3. Houd de aircotoets (A/C) ingedrukt
en druk de luchttoevoertoets ten
minste 5 keer in binnen 3 seconden.

Het controlelampje van de luchttoe‐
voertoets zal 3 keer knipperen. Dit
geeft aan dat de ontwasemfunctie is
uitgeschakeld of dat is teruggekeerd
naar de geprogrammeerde status.

Als de accu te ver ontladen raakt of los‐
gekoppeld is geweest, wordt standaard
de ontwasemfunctie ingeschakeld.

Automatisch
ontwasemingssysteem (indien
van toepassing)

Het automatische ontwasemingssys‐
teem verkleint de kans op het beslaan
van de binnenzijde van de voorruit
doordat de aanwezigheid van vocht aan
de binnenzijde van de voorruit automa‐
tisch gesignaleerd wordt.

  

5-127

5

K
enm

erken van uw
 auto



Dit controlelampje gaat branden als het
automatische ontwasemingssysteem
heeft geregistreerd dat er vocht aan‐
wezig is op de binnenzijde van de voor‐
ruit en dat het systeem in werking is.
Als er meer vocht in de auto aanwezig
is, gaat het systeem steeds een stap
verder.

(Voor Europese regio)
 Stap 1:
  

Blazen van lucht naar de voor‐
ruit

 Stap 2:
  

Vergroten van de luchtstroom
naar de voorruit

 Stap 3:
  

Inschakelen van de aircondi‐
tioning

 Stap 4:
  

Stand toevoer buitenlucht

(Voor buiten Europese regio)
 Stap 1:
  

Inschakelen van de aircondi‐
tioning

 Stap 2:
  

Stand toevoer buitenlucht

 Stap 3:
  

Blazen van lucht naar de voor‐
ruit

 Stap 4:
  

Vergroten van de luchtstroom
naar de voorruit

Het automatische
ontwasemingssysteem
uitschakelen of resetten
Houd de toets voor voorruitontwase‐
ming 3 seconden ingedrukt wanneer de
toets POWER (start) in stand ON staat.
Wanneer het automatische ontwase‐
mingssysteem (ADS) wordt uitgescha‐
keld, knippert het controlelampje in de
toets 3 keer elke 0,5 sec en verschijnt
op het LCD-scherm van de audio “ADS
OFF”.
Wanneer het automatische ontwase‐
mingssysteem (ADS) wordt gereset,
knippert het controlelampje in de toets
6 keer elke 0,25 sec en verdwijnt “ADS
OFF” van het LCD-scherm van de audio.
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OPBERGVAK

Deze opbergvakken kunnen worden ge‐
bruikt om kleine voorwerpen in op te
bergen.

LET OP

• Laat geen waardevolle spullen ach‐
ter in de opbergvakken, om dief‐
stal te voorkomen.

• Houd de deksels van de opberg‐
vakken tijdens het rijden gesloten.
Plaats niet te veel voorwerpen in
de opbergvakken om te voorko‐
men dat de deksels niet gesloten
kunnen worden.

WAARSCHUWING

n Brandbare materialen
Bewaar geen aanstekers of andere
brandbare of explosieve materialen
in de auto. Deze kunnen ontploffen
of vlam vatten wanneer de auto ge‐
durende lange tijd blootgesteld staat
aan hoge temperaturen.

Opbergvak middenconsole

Trek de hendel omhoog om het opberg‐
vak in de middenconsole te openen.

Dashboardkastje

Om het dashboardkastje te openen,
trekt u aan de hendel, dan gaat het
kastje automatisch open. Sluit het
dashboardkastje na gebruik.

WAARSCHUWING

Houd het dashboardkastje tijdens
het rijden altijd gesloten om de kans
op letsel in geval van een aanrijding
of bij plotseling remmen te vermin‐
deren.
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LET OP

Bewaar niet gedurende lange tijd
voedsel in het dashboardkastje.

Opbergvak voor zonnebril

Druk op het afdekkapje om het opberg‐
vak voor de zonnebril langzaam te ope‐
nen. Plaats uw zonnebril met de glazen
naar boven gericht. Druk het opbergvak
voor de zonnebril omhoog om het te
sluiten.

WAARSCHUWING

• Bewaar geen andere voorwerpen
dan een zonnebril in het opberg‐
vak. Andere voorwerpen kunnen bij
een aanrijding of een noodstop uit
het opbergvak worden geslingerd,
waardoor de inzittenden letsel
kunnen oplopen.

• Open het opbergvak voor de zon‐
nebril niet als de auto rijdt. Het
openen van het opbergvak kan het
zicht naar achteren in de binnen‐
spiegel belemmeren.

• Gebruik geen kracht bij het opber‐
gen van de zonnebril om te voor‐
komen dat de bril breekt of ver‐
vormd raakt. Gebruik geen kracht
bij het openen van de zonnebril‐
houder als de bril in de houder vast
zit. Het kan leiden tot letsel.

Opbergvak bagageruimte

In het vak kunt u o.a. gereedschap op‐
bergen, zodat u hier in geval van nood
gemakkelijk bij kunt.
Pak de handgreep aan de rand van het
deksel vast en til het deksel omhoog.
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INTERIEUR

Asbak (indien van toepassing)

Open het deksel om de asbak te gebrui‐
ken.
Trek de asbak naar buiten om hem
schoon te maken of leeg te gooien.

WAARSCHUWING

n Gebruik van de asbak
• Gebruik de asbakken in de auto

niet voor afval.
(Vervolg)

(Vervolg)

• Er kan brand ontstaan wanneer
brandende sigaretten of lucifers in
een asbak met brandbare materia‐
len worden gestopt.

Bekerhouder

WAARSCHUWING

n Hete vloeistoffen
• Plaats geen bekers met hete vloei‐

stof zonder deksel in de houder tij‐
dens het rijden. Het morsen van
hete vloeistoffen kan brandwon‐
den tot gevolg hebben. Als dit bij
de bestuurder gebeurt, zou deze
de controle over de auto kunnen
verliezen.

• Om het risico van persoonlijk letsel
bij een aanrijding of een noodstop
tot een minimum te beperken,
mogen tijdens het rijden geen open
flesjes, bekers, blikjes, enz. in de
bekerhouder worden geplaatst.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Als bekers of blikjes met drank
zonder deksel in de bekerhouders
vooraan of in het midden worden
geplaatst en de auto bruusk remt,
kan de vloeistof in de kleine ope‐
ningen rond de bekerhouders en
de console lopen en binnendringen
in het elektrisch systeem van de
auto.
Vermijd storingen in het elektrisch
systeem door altijd een deksel op
drankhouders te plaatsen.

WAARSCHUWING

Plaats blikjes en flessen niet in direct
zonlicht en laat ze niet achter in een
auto waarvan het interieur is opge‐
warmd. Ze kunnen exploderen.
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OPMERKING

• Sluit dranken altijd af met een
deksel om morsen tijdens het rij‐
den te voorkomen. Gemorste
vloeistof kan binnendringen in het
elektrisch/elektronisch systeem
van de auto en schade aan elektri‐
sche/elektronische onderdelen
veroorzaken.

• Wanneer vloeistof is gemorst, mag
u de bekerhouder niet drogen bij
hoge temperatuur. Hierdoor kan
de bekerhouder beschadigd raken.

Om het deksel te openen, draait u de
knop in de richting van de pijl (2) terwijl
u de knop ingedrukt houdt (1).
Druk op de knop (1) om de bekerhouder
te gebruiken.

De helft van de bekerhouder (2) ver‐
schijnt.

LET OP

Mors geen drinken in de bekerhou‐
der. Anders werkt de bekerhouder
mogelijk niet.

Draai de helft van de bekerhouder (2) in
de richting van de pijl om de houder als
opbergvak te gebruiken.
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In de bekerhouders kunnen bekers en
blikjes frisdrank worden geplaatst.

Zonneklep

Gebruik de zonneklep om verblinding
door direct zonlicht via de voor- en zij‐
ruiten tegen te gaan.
Trek de zonneklep omlaag om deze te
kunnen gebruiken.
Trek de zonneklep omlaag, neem hem
uit de steun (1) en draai hem naar de
zijruit (2) om bescherming te verkrijgen
tegen zon van opzij.
De make-upspiegel kunt u gebruiken
door de zonneklep te openen en het af‐
dekkapje (3) van de spiegel te verschui‐
ven.
Achter de kaarthouder (4) kan een tol‐
kaartje worden opgeborgen (indien van
toepassing).

LET OP

n Verlichting make-upspiegel
(indien van toepassing)

Als u de verlichting van de make-up‐
spiegel gebruikt, schakel de verlich‐
ting dan uit voordat u de zonneklep
weer terugklapt. Zo voorkomt u een
lege accu en mogelijke schade aan de
zonneklep.
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Stoelverwarming (indien van
toepassing)

Met de stoelverwarming kunnen de
voorstoelen bij lage buitentemperatu‐
ren verwarmd worden. De stoelverwar‐
ming kan worden ingeschakeld door op
de schakelaar te drukken voor de be‐
stuurdersstoel en/of de stoel van de
voorpassagier als de toets POWER
(start) in stand ON staat.
Laat de schakelaars in stand OFF (uit)
staan als de stoelverwarming niet ge‐
bruikt hoeft te worden.

 Temperatuurregelknop
(handmatig)
• Telkens als u op de schakelaar drukt,

verandert de temperatuurinstelling
voor de stoel als volgt:
- Stoel op voorste rij

- Achterstoelen

 

• De standaardinstelling voor de stoel‐
verwarming is UIT als de toets PO‐
WER (start) in stand ON staat.

 Temperatuurregelknop
(automatisch)
De stoelverwarming begint automa‐
tisch de stoeltemperatuur te regelen
om te voorkomen dat er letsel ontstaat
door lage temperaturen nadat u hem
met de hand op ON hebt gezet.
• Stoel op voorste rij

• Achterstoelen

 

U mag de toets met de hand indrukken
om de stoeltemperatuur te verhogen.
Toch zal hij snel naar de automatische
stand terugkeren.
• Wanneer de schakelaar gedurende

ten minste 1,5 seconde wordt inge‐
drukt terwijl de stoelverwarming in
werking is, wordt de stoelverwarming
uitgeschakeld.

• De standaardinstelling voor de stoel‐
verwarming is UIT als de toets PO‐
WER (start) in stand ON staat.
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OPMERKING

Als de schakelaars voor de stoelver‐
warming in stand ON staan, schakelt
de stoelverwarming automatisch
aan of uit, afhankelijk van de tempe‐
ratuur van de stoel.

LET OP

• Gebruik voor het reinigen van de
stoelen geen organisch oplosmid‐
del, zoals thinner, alcohol of was‐
benzine. Hierdoor kan de stoelver‐
warming en de stoel zelf bescha‐
digd worden.

• Plaats geen isolerende materialen
zoals dekens, kussens of hoezen
op de stoel wanneer de stoelver‐
warming is ingeschakeld. Dit kan
leiden tot oververhitting.

• Plaats geen zware of scherpe
voorwerpen op stoelen die zijn
voorzien van stoelverwarming.
Hierdoor kunnen de onderdelen
van de stoelverwarming bescha‐
digd raken.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Verwissel de stoelbekleding niet.
Hierdoor kan de stoelverwarming
of het luchtventilatiesysteem be‐
schadigd raken.

WAARSCHUWING

n Verbranding door de stoelver‐
warming

Wees extra voorzichtig bij het ge‐
bruik van de stoelverwarming, van‐
wege het gevaar voor oververhitting
en de kans op brandwonden. De
stoelverwarming kan zelfs bij lage
temperaturen brandwonden veroor‐
zaken, vooral als de functie geduren‐
de langere tijd wordt gebruikt. Met
name de volgende categorieën per‐
sonen dienen erg voorzichtig te zijn:
1. Kinderen, ouderen, gehandicap‐

ten en ziekenhuispatiënten.

2. Personen met een gevoelige huid
of die snel verbranden.

3. Vermoeide personen.

4. Dronken personen.
(Vervolg)

(Vervolg)

5. Personen die onder invloed zijn
van medicijnen die het reactie‐
vermogen verminderen of slaap
opwekken.

Stoel met luchtventilatie (indien
van toepassing)

De temperatuurinstelling van de stoel
verandert afhankelijk van de stand van
de schakelaar.
• Als u de zitting wilt verwarmen, drukt

u op de schakelaar (rood).

• Als u de zitting wilt koelen, drukt u op
de schakelaar (blauw).
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• Telkens als u op de schakelaar drukt,
verandert de luchtcirculatie als volgt:

• De standaardinstelling voor de stoel‐
verwarming (met luchtventilatie) is
uit als de toets POWER (start) in
stand ON staat.

LET OP

Gebruik voor het reinigen van de
stoelen geen organisch oplosmiddel,
zoals thinner, alcohol of wasbenzine.
Hierdoor kan de stoelverwarming en
de stoel zelf beschadigd worden.

12 V-aansluiting

De 12 V-aansluiting is ontworpen om
mobiele telefoons en andere apparaten
die in de auto gebruikt kunnen worden,
op te laden. Deze apparaten mogen niet
meer dan 10 A afnemen als de auto is
ingeschakeld.

LET OP

• Gebruik de 12 V-aansluiting alleen
als de auto is ingeschakeld en ver‐
wijder de plug van het apparaat na
gebruik uit de aansluiting. Als de
12 V-aansluiting gedurende lange‐
re tijd wordt gebruikt terwijl de
auto is uitgeschakeld, kan de accu
ontladen.

• Gebruik alleen elektrische appara‐
tuur die werkt op 12 V en maxi‐
maal 10 A afneemt.

• Zet de airconditioning of de ver‐
warming in de laagste stand als de
12 V-aansluiting wordt gebruikt.

• Plaats het afdekkapje op de aan‐
sluiting wanneer deze niet wordt
gebruikt.

• Sommige elektronische apparaten
die op de 12 V-aansluiting worden
aangesloten, kunnen storingen
veroorzaken. De problemen kun‐
nen variëren van een slechte ra‐
dio-ontvangst tot storingen in de
elektronische systemen en appa‐
raten in de auto.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Vermijd het gebruik van de ver‐
warming of airconditioning als u
het multifunctionele stopcontact
gebruikt. Indien u de verwarming
of airconditioning toch tegelijker‐
tijd moet gebruiken, zet deze dan
op de laagste stand.

• Sommige elektrische apparaten
kunnen elektromagnetische inter‐
ferentie veroorzaken. Dit kan tot
storingen, een slechte audio-/
video-ontvangst of een slechte
werking van het elektrisch sys‐
teem leiden.

• Zorg ervoor dat elektrische appa‐
raten goed op het multifunctionele
stopcontact zijn aangesloten. Los‐
se contacten kunnen elektrische
storingen veroorzaken.

WAARSCHUWING

Steek geen vingers of vreemde voor‐
werpen (pen enz.) in een 12 V-aan‐
sluiting en raak de aansluiting niet
aan met natte handen. Anders kan
dat leiden tot een elektrische schok.

USB-lader

De USB-lader is ontworpen voor het
opladen van accu's van kleine elektri‐
sche apparaten met behulp van een
USB-kabel. De elektrische apparaten
kunnen worden opgeladen wanneer de
toets POWER (start) in stand ACC/ON/
START staat.
De oplaadstatus van de accu kan wor‐
den gecontroleerd op het elektronische
apparaat.
Neem de USB-kabel na gebruik los van
de USB-aansluiting.
• Sommige apparaten worden niet on‐

dersteund voor snel opladen, maar
worden met normale snelheid opge‐
laden.

• Gebruik de USB-lader wanneer de au‐
to is ingeschakeld om te voorkomen
dat de accu ontladen raakt.

• Er kunnen alleen apparaten worden
gebruikt die op de USB-aansluiting
passen.

• De USB-lader kan alleen worden ge‐
bruikt voor het opladen van accu's.

• Acculaders kunnen niet worden opge‐
laden.
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AC-inverter (indien van
toepassing)

De AC-inverter levert stroom van 220
V/200 W om de elektrische accessoires
of apparatuur te bedienen.
Als u de AC-inverter wilt gebruiken,
haalt u het klepje van de AC-inverter en
steekt u er een stekker in. De AC-inver‐
ter levert stroom wanneer de auto is
ingeschakeld.

OPMERKING

• Nominale spanning: AC 220 V

• Maximaal stroomvermogen: 200
W

• Lees ter voorkoming van een elek‐
trische storing, elektrische schok,
etc. voor gebruik het instructie‐
boekje.

• Zorg dat het klepje dicht is als je
hem niet gebruikt.

• Om te voorkomen dat de accu ontla‐
den raakt, mag u de AC-inverter al‐
leen gebruiken als de auto is inge‐
schakeld.

• Haal na gebruik van een elektrische
accessoire of apparaat de stekker er‐
uit. Als u de stekker van de elektri‐
sche accessoire of apparaat er lang in
laat, kan de accu leegraken.

• Gebruik geen elektrische accessoires
of apparatuur die meer verbruikt dan
200 W (220 V).

• Wanneer de ingangsspanning van de
AC-inverter lager is dan 11,3 V, gaat
hij automatisch uit.
De AC-inverter werkt normaal wan‐
neer de spanning hoger wordt.

• Zolang het energieverbruik van enke‐
le elektrische apparaten/toestellen
binnen het vermogensbereik van de
AC-inverter liggen, kan er in onder‐
staande gevallen een storing optre‐
den.
- Als het apparaat/toestel veel ver‐

mogen nodig heeft om op te star‐
ten

- Als het apparaat/toestel zeer
nauwkeurige gegevens verwerkt

- Als het apparaat/toestel een zeer
stabiele stroomtoevoer nodig
heeft

LET OP

n Ondersteunende elektrische
apparaten

• Gebruik geen kapotte elektrische
accessoires die de AC-inverter en
de elektrische systemen van de
auto kunnen beschadigen.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Gebruik niet twee of meer elektri‐
sche accessoires tegelijk. Dit kan
schade toebrengen aan de elektri‐
sche systemen van de auto.

Draadloos smartphone opladen
(indien van toepassing)

Voor in het middenconsole bevindt zich
een draadloos-oplaadsysteem voor te‐
lefoons.

Sluit alle portieren goed en zet de toets
POWER (start) op ACC of ON. Om met
draadloos opladen te beginnen, moet u
een voor draadloos opladen geschikte
telefoon op de draadloze-oplaadpad
leggen.
Leg de telefoon op het midden van de
draadloze-oplaadpad voor de beste re‐
sultaten.
Het draadloze-oplaadsysteem is be‐
doeld voor één met QI uitgeruste tele‐
foon tegelijkertijd. Kijk op de verpakking
van de telefoon of de website van de
fabrikant van de telefoon of uw tele‐
foon over QI beschikt.

Draadloos smartphone opladen
1. Verwijder alle voorwerpen van de

oplaadpad voor de smartphone, ook
de Smart Key. Als er een ander
voorwerp dan de smartphone op de
oplaadpad ligt, dan kan de functie
draadloos opladen niet goed wer‐
ken.

2. Leg de smartphone op het midden
van de draadloze oplaadpad.

3. Het controlelampje gaat oranje
branden zodra het draadloos opla‐
den begint. Zodra het opladen is
voltooid, verandert het lampje van
oranje naar groen.

4. U kunt ervoor kiezen de draadloze
oplaadfunctie ON of OFF te zetten
door op het instrumentenpaneel
USM te selecteren. (Zie “Instrumen‐
tenpaneel” op bladzijde 5-42 voor
meer informatie).

 
Als het draadloos opladen niet werkt,
beweeg de smartphone dan voorzichtig
over de pad totdat het controlelampje
opladen oranje gaat branden. Het kan
zijn dat het controlelampje opladen niet
groen wordt, ook al is het toestel opge‐
laden. Dit is afhankelijk van het merk
smartphone.
Als het draadloos opladen niet goed
werkt, gaat het oranje lampje geduren‐
de tien seconden knipperen en gaat vol‐
gens uit. Als dit zich voordoet, haal de
smartphone dan van de pad en leg hem
er vervolgens weer op, of controleer of
het toestel al is opgeladen.
Als u de smartphone op de oplaadpad
laat liggen als de toets POWER (start)
in stand OFF staat, dan zal het voertuig
u hierop attenderen met waarschu‐
wingsberichten en signalen (van toe‐
passing op voertuigen met stembege‐
leiding nadat de functie "tot ziens" op
het instrumentenpaneel is afgelopen).
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LET OP

• Als de binnentemperatuur van het
draadloze oplaadsysteem boven
een bepaalde waarde komt, dan
stopt het draadloos opladen. Als de
binnentemperatuur weer onder de
drempel komt, wordt het draad‐
loos opladen weer hervat.

• Er zich metalen voorwerpen, zoals
muntstukken, tussen het draad‐
loos oplaadsysteem en de smart‐
phone bevinden, kan het opladen
worden verstoord. Ook kan het
metaal warm worden.

• Haal de smartphone onmiddellijk
weg als zich een metalen voor‐
werp tussen de smartphone en de
draadloze oplaadpad bevindt. Ver‐
wijder het metalen voorwerp zo‐
dra het is afgekoeld.

• Als de smartphone in een stevig
hoesje zit, kan de draadloze op‐
laadfunctie worden verstoord.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Het draadloos opladen stopt als de
zoekfunctie van de draadloze
Smart Key wordt gebruikt om sto‐
ring van de radiogolven te voorko‐
men.

• Het draadloos opladen stopt als de
Smart Key uit het voertuig wordt
genomen met de toets POWER
(start) in stand ON.

• Het draadloos opladen stopt als
een van de portieren wordt geo‐
pend (van toepassing op voertui‐
gen uitgerust met een Smart Key).

• Het draadloos opladen stopt als
het voertuig in stand OFF wordt
gezet.

• Het draadloos opladen stopt als de
smartphone niet volledig contact
maakt met de draadloze oplaad‐
pad.

• Voorwerpen met magnetische on‐
derdelen, zoals een creditcard, te‐
lefoonkaarten, betaalpassen of
openbaarvervoerskaarten kunnen
beschadigd raken tijdens het
draadloos opladen.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Leg voor het beste resultaat de
smartphone op het midden van de
draadloze oplaadpad. Als de
smartphone in de buurt van de
rand van de oplaadpad ligt, kan het
zijn dat hij niet oplaadt. Als de
smartphone wordt opgeladen, kan
hij erg warm worden.

• Bij smartphones met een inge‐
bouwd draadloos oplaadsysteem
moeten de juiste accessoires wor‐
den gebruikt.

• Smartphones van bepaalde fabri‐
kanten kunnen een bericht tonen
over zwakke stroom. Dit heeft te
maken met bepaalde kenmerken
van die specifieke smartphone en
duidt niet op een storing in het
draadloos oplaadsysteem.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Op de smartphone van sommige
fabrikanten kan het controlelamp‐
je nog steeds oranje branden na‐
dat de smartphone volledig is op‐
geladen. Dit heeft te maken met
bepaalde kenmerken van die speci‐
fieke smartphone en niet met een
storing in het draadloos oplaad‐
systeem.

• Als een smartphone zonder draad‐
loze oplaadfunctie of een metalen
voorwerp op de oplaadpad wordt
geplaatst, kan er een waarschu‐
wingssignaaltje klinken. Dit geluidje
wordt veroorzaakt omdat het
voertuig zoekt naar comptabiliteit
met het voorwerp dat op de op‐
laadpad is geplaatst. Het is niet
van invloed op uw voertuig of uw
smartphone.

Kledinghanger 

❈ Dit onderdeel wijkt mogelijk af van
de afbeelding.

Een kledinghaakje bevindt zich aan de
handgreep achteraan.

LET OP

Hang geen zware kleren aan de han‐
ger, omdat deze hierdoor beschadigd
kan raken.

WAARSCHUWING

Hang er alleen kleding aan, en geen
andere voorwerpen zoals hangers of
harde voorwerpen. Stop ook geen
zware, scherpe of breekbare voor‐
werpen in de zakken van de kleding.
Bij een ongeval of wanneer de gordij‐
nairbag wordt opgeblazen, kunnen
dergelijke voorwerpen schade aan de
auto of persoonlijk letsel veroorza‐
ken.
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Bevestigingspunt(en) vloermat
(indien van toepassing)

Wanneer u voor in de auto gebruik‐
maakt van een vloermat op de vloerbe‐
dekking, zorg er dan voor dat deze op
de bevestigingspunten wordt bevestigd.
Dit voorkomt dat de vloermat kan weg‐
glijden.

WAARSCHUWING

Neem het volgende in acht wanneer
u vloermatten in de auto plaatst.
(Vervolg)

(Vervolg)

• Zorg ervoor dat de vloermatten
goed op de bevestigingspunten zijn
bevestigd voordat u gaat rijden.

• Gebruik GEEN vloermatten die niet
goed op de bevestigingspunten
kunnen worden bevestigd.

• Plaats geen vloermatten boven op
elkaar (bijvoorbeeld een weerbe‐
stendige rubberen mat boven op
een stoffen vloermat). Op iedere
positie mag slechts een enkele
vloermat worden bevestigd.

BELANGRIJK: uw auto is op de be‐
stuurdersplaats uitgerust met be‐
vestigingspunten die ervoor dienen
de vloermat goed op zijn plaats te
houden. Kia raadt u aan uitsluitend
Kia-vloermatten te gebruiken in uw
auto, om te voorkomen dat de be‐
diening van de pedalen wordt gehin‐
derd.

Bagagenethouder

Om te voorkomen dat uw spullen in de
bagageruimte heen en weer schuiven,
kunt u de haken in de bagageruimte
gebruiken om het bagagenet vast te
zetten.
Laat het systeem indien nodig nakijken
door een professionele werkplaats. Kia
raadt aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken.
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LET OP

Om beschadiging van de goederen of
de auto te voorkomen, moet bij het
vervoer van kwetsbare of grote la‐
ding in de bagageruimte de nodige
voorzichtigheid in acht worden geno‐
men.

WAARSCHUWING

Trek het bagagenet niet te strak
aan. Houd gezicht en lichaam ALTIJD
op voldoende afstand van het net en
het gebied waarheen het zou kunnen
terugspringen. Gebruik het net NIET
als de spanbanden zichtbare slijtage
of schade vertonen.

Rolhoes bagageruimte (indien
van toepassing)

Gebruik de rolhoes om te voorkomen
dat de bagage in de bagageruimte van
buitenaf zichtbaar is.
Trek om de rolhoes te gebruiken de
handgreep naar achteren en plaats de
uiteinden in de uitsparingen.

WAARSCHUWING

• Plaats niets op de rolhoes. Derge‐
lijke voorwerpen kunnen bij een
ongeval of remmen door de auto
geslingerd worden en inzittenden
verwonden.

• Laat tijdens het rijden nooit ie‐
mand in de bagageruimte zitten.
Deze is alleen bedoeld voor baga‐
ge.

• Plaats bagage voor een goede ba‐
lans zo ver mogelijk naar voren.

LET OP

Leg om beschadiging of vervorming
te voorkomen geen bagage op de
rolhoes.
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EXTERIEUR

Roof rack (indien van
toepassing)

Als uw auto is voorzien van een roof
rack, kunt u bagage op het dak vervoe‐
ren.
Dwarsdragers en bevestigingsonderde‐
len kunnen worden aangebracht op het
roof rack om lading te vervoeren. Deze
kunnen worden verkregen bij een offici‐
ele Kia-dealer/servicepartner of een
ander gekwalificeerd bedrijf.

OPMERKING

• Plaats de dwarsdragers (indien
van toepassing) in de juiste positie
voordat u lading op het roof rack
plaatst.

• Plaats, als de auto is uitgerust
met een schuif-/kanteldak, de la‐
ding zodanig op het roof rack dat
de werking van het dak niet gehin‐
derd wordt.

• Wanneer het roof rack niet wordt
gebruikt om lading te vervoeren,
moeten de dwarsdragers worden
verplaatst als u windgeruis hoort.

LET OP

• Neem de juiste voorzorgsmaatre‐
gelen om te voorkomen dat lading
op het roof rack het dak bescha‐
digt.

• Zorg ervoor dat grote objecten
nooit aan de achterzijde of aan de
zijkant buiten de auto uitsteken.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Gebruik het schuif-/kanteldak (in‐
dien van toepassing) niet wanneer
u bagage op het roof rack ver‐
voert.

WAARSCHUWING

• Hieronder wordt aangegeven wat
het maximale gewicht is dat op
het roof rack kan worden geladen.
Verdeel de lading gelijkmatig over
de dwarsdragers (indien van toe‐
passing) en het roof rack en zet de
lading goed vast.

BAGA‐
GEREK

100 kg
GELIJKMATIG VERDEELD

Er kan schade aan uw auto ont‐
staan, als u meer bagage op het
roof rack vervoert dan toegestaan
is.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Het zwaartepunt van de auto ligt
hoger met lading op het roof rack.
Vermijd plotseling starten of rem‐
men, scherpe bochten, abrupte
manoeuvres of hoge snelheden
waardoor u de macht over het
stuur kunt kwijtraken of de auto
over de kop kan slaan.

• Rijd altijd langzaam en neem boch‐
ten voorzichtig als u voorwerpen
op het roof rack vervoert. Sterke
windvlagen kunnen een opwaartse
druk aan de onderzijde van de la‐
ding veroorzaken. Dit geldt met
name voor grote, platte voorwer‐
pen zoals houten panelen of ma‐
trassen. Hierdoor kunnen voorwer‐
pen van het roof rack vallen en uw
auto of andere auto's beschadigen.

• Controleer regelmatig of de voor‐
werpen op het roof rack goed
vastzitten om te voorkomen dat
de lading beschadigd of verloren
raakt.
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AUDIOSYSTEEM

OPMERKING

Als u achteraf een HID-koplamp
monteert, treden er mogelijk storin‐
gen op in het audiosysteem en de
elektronische onderdelen van uw au‐
to.

 
❈ Raadpleeg het afzonderlijk gelever‐

de instructieboekje voor meer in‐
formatie als uw auto is uitgerust
met multimediascherm.

Antenne

Haaienvinantenne
De haaienvinantenne ontvangt doorge‐
geven data.

USB-aansluiting

U kunt een USB-aansluiting gebruiken
om een USB-apparaat aan te sluiten.

OPMERKING

Als er een draagbaar audioapparaat
op de elektrische aansluiting wordt
(Vervolg)

(Vervolg)

aangesloten, is er tijdens het afspe‐
len mogelijk ruis hoorbaar. Gebruik in
dat geval de voedingsbron van het
draagbare apparaat.
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Uitleg werking radiosysteem
auto
FM-ontvangst

AM- en FM-radiozenders worden door
zendmasten overal in het land uitge‐
zonden. Ze worden door de antenne
van uw auto ontvangen. Dit signaal
wordt vervolgens verwerkt door de ra‐
dio en doorgestuurd naar de luidspre‐
kers in uw auto.
In sommige gevallen is het door uw au‐
to ontvangen signaal echter niet krach‐
tig en helder.

Dit kan worden veroorzaakt door bij‐
voorbeeld de afstand tot de radiozen‐
der, andere krachtige zenders in de na‐
bijheid of de aanwezigheid van gebou‐
wen, bruggen of andere grote obstakels
in het desbetreffende gebied.

AM-ontvangst

AM-radiozenders kunnen over een gro‐
tere afstand worden ontvangen dan
FM-radiozenders. Dit komt doordat
AM-radiogolven met een lage frequen‐
tie worden uitgezonden. Deze langeaf‐
standsgolven met een lage frequentie
volgen het aardoppervlak in plaats van
zich rechtdoor te verplaatsen. Boven‐
dien ontwijken ze obstakels, wat in een
betere signaaldekking resulteert.

FM-radiozender

FM-radiozenders worden met een hoge
frequentie uitgezonden en volgen hier‐
bij niet het aardoppervlak. Daarom ont‐
staat bij FM-radiozenders op een rela‐
tief korte afstand van de radiozender
vervorming. Bovendien ondervinden
FM-signalen nadelige invloeden van ge‐
bouwen, bergen en obstakels. Dit kan
leiden tot een ongewenste of onaange‐
name geluidsweergave waarbij u veron‐
derstelt dat uw radio niet in orde is. De
volgende situaties zijn normaal en dui‐
den niet op problemen met de radio:
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• Fading: Naarmate uw auto verder van
de radiozender vandaan rijdt, wordt
het signaal zwakker en begint het ge‐
luid af te nemen. Wanneer dit ge‐
beurt, selecteer dan een andere zen‐
der met een sterker signaal.

• Flutter/(statische) ruis: Zwakke FM-
signalen of grote obstakels tussen de
zender en uw radio vervormen het
signaal, waardoor er (statische) ruis
of flutter ontstaat. Deze storing kan
iets worden onderdrukt door de hoge
tonen te verminderen.

• Wisseling van zenders: bij het zwak‐
ker worden van het FM-signaal is het
mogelijk dat het signaal van een nabij
gelegen, krachtige zender op dezelfde
frequentie wordt ontvangen. Dit
komt doordat uw radio is ontworpen
om op het sterkste signaal af te
stemmen. Selecteer in dit geval een
andere zender met een sterker sig‐
naal.

• Wegdrukken: Als radiosignalen vanuit
diverse richtingen worden ontvangen,
kan dit vervorming of flutter veroor‐
zaken. Dit kan worden veroorzaakt
door een direct en gereflecteerd sig‐
naal van dezelfde zender of door sig‐
nalen van twee zenders met dicht bij
elkaar liggende frequenties. Selecteer
in dit geval een andere zender totdat
deze omstandigheden voorbij zijn.

Een mobiele telefoon of een radio
met zend- en ontvanginstallatie
gebruiken
Wanneer u in de auto een mobiele tele‐
foon gebruikt, kan het audiosysteem
ruis gaan produceren. Dit duidt niet op
een storing in het audioapparaat. Pro‐
beer in dat geval mobiele apparaten zo
ver mogelijk bij de audioapparatuur
vandaan te gebruiken.
Bij het gebruik van communicatiesyste‐
men zoals een mobiele telefoon of een
radio in de auto moet een aparte, ex‐
terne antenne worden geplaatst. Wan‐
neer een mobiele telefoon of een radio
uitsluitend met een interne antenne
wordt gebruikt, kan dit het elektrisch
systeem in de auto storen en een veili‐
ge bediening van de auto nadelig beïn‐
vloeden.
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WAARSCHUWING

n Gebruik van mobiele telefoons
Gebruik uw mobiele telefoon niet tij‐
dens het rijden. Zet de auto op een
veilige plaats stil als u uw mobiele
telefoon toch wilt gebruiken.

WAARSCHUWING

n Afgeleid rijden
Als u tijdens het rijden wordt afge‐
leid, kunt u de controle over de auto
verliezen, met een aanrijding en ern‐
stig of dodelijk letsel tot gevolg. De
voornaamste verantwoordelijkheid
van de bestuurder is het veilig be‐
sturen van de auto volgens de wet‐
telijke regels. Het gebruik van hand‐
held- of andere apparatuur of van
systemen in de auto die de aandacht
van de bestuurder op welke wijze
dan ook afleiden van het veilig be‐
sturen van de auto of die wettelijk
niet zijn toegestaan, is dan ook ver‐
boden.
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VÓÓR HET RIJDEN

Vóór het instappen
• Zorg ervoor dat alle ruiten, buiten‐

spiegel(s) en lampen schoon zijn.

• Controleer de toestand van de ban‐
den.

• Kijk onder de auto of er geen sporen
van lekkage te zien zijn.

• Controleer of er zich geen obstakels
achter de auto bevinden wanneer u
achteruit wilt rijden.

Vóór het starten
• Sluit alle portieren.

• Verstel de stoel zodanig dat u alle be‐
dieningsorganen gemakkelijk kunt be‐
reiken.

• Stel de binnen- en buitenspiegels af.

• Controleer of alle verlichting werkt.

• Controleer alle instrumenten.

• Controleer de werking van de waar‐
schuwingslampjes als de toets PO‐
WER (start) in stand ON wordt gezet.

• Ontgrendel de parkeerrem en contro‐
leer of het waarschuwingslampje van
het remsysteem uit gaat.

Voor een veilig gebruik is het noodzake‐
lijk dat u volledig vertrouwd bent met
uw auto en de bedieningsorganen.

WAARSCHUWING

Alle inzittenden moeten tijdens het
rijden de veiligheidsgordel op de juis‐
te manier dragen. Zie “Veiligheids‐
gordels” op bladzijde 4-17 voor meer
informatie over het juiste gebruik
van de veiligheidsgordels.

WAARSCHUWING

Controleer altijd de omgeving rond
de auto op de aanwezigheid van per‐
sonen, in het bijzonder kinderen,
voordat u de transmissie in stand D
(rijden) of R (achteruit) zet.

WAARSCHUWING

n Rijden onder invloed van alco‐
hol of drugs

(Vervolg)

(Vervolg)

Rijden onder invloed is gevaarlijk. Rij‐
den onder invloed is de belangrijkste
doodsoorzaak in het verkeer. Zelfs
een geringe hoeveelheid alcohol ver‐
mindert het reactie-, waarnemings-
en beoordelingsvermogen. Rijden on‐
der invloed van drugs is minstens
even gevaarlijk als rijden onder in‐
vloed van alcohol.
De kans op een ernstig ongeval is ve‐
le malen groter als u gaat rijden on‐
der invloed van alcohol of drugs.
Ga niet rijden als u gedronken heeft
of drugs heeft gebruikt. Rijd ook niet
mee met een bestuurder die onder
invloed van alcohol of drugs is. Be‐
paal van tevoren wie er rijdt of neem
een taxi.

Met uw auto rijden   

6-04



WAARSCHUWING

• Wanneer u plotseling remt of het
stuurwiel snel draait, kunnen losse
voorwerpen op de vloer terechtko‐
men en de bediening van de peda‐
len hinderen, met een aanrijding
tot gevolg. Zorg dat alle losse
voorwerpen in de auto goed zijn
opgeborgen.

• Als u uw aandacht niet richt op het
autorijden, kan dat een aanrijding
tot gevolg hebben. Wees voorzich‐
tig wanneer u tijdens het rijden
systemen bedient die uw aandacht
kunnen afleiden, zoals het audio‐
systeem of de verwarming. Veilig
rijden is te allen tijde de verant‐
woordelijkheid van de bestuurder.
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STARTKNOP

Verlichte toets POWER (start)

Wanneer het voorportier wordt geo‐
pend, gaat voor uw gemak de verlich‐
ting van de toets POWER (start) bran‐
den. Ongeveer 30 seconden nadat het
portier gesloten is, gaat de verlichting
uit. De verlichting gaat ook direct uit
wanneer de toets POWER (start) in
stand ON wordt gezet.

Stand toets POWER (start)
OFF (uit)
Druk de toets POWER
(start) in terwijl de selec‐
tieknop in stand P (parke‐
ren) staat om de stroom‐
voorziening van de auto
(stand ON) uit te zetten. Wanneer u de
toets POWER (start) indrukt terwijl de
selectieknop niet in stand P (parkeren)
staat, zal de toets POWER (start) niet
naar stand OFF gaan, maar naar stand
ACC.
Auto’s met stuurslot
Het stuurwiel wordt vergrendeld wan‐
neer de toets POWER (start) in stand
OFF staat, om de auto tegen diefstal te
beveiligen. Het wordt vergrendeld als
het portier geopend wordt.
Als het stuurwiel niet correct vergren‐
deld is wanneer u het bestuurderspor‐
tier opent, klinkt er een waarschu‐
wingszoemer. Probeer het stuurwiel
opnieuw te vergrendelen. Laat als het
probleem niet opgelost is, het systeem
nakijken door een professionele werk‐
plaats. Kia raadt aan om een officiële
Kia-dealer/servicepartner te bezoeken.

Als de toets POWER (start) pas in stand
OFF wordt gezet nadat het bestuurder‐
sportier is geopend, zal het stuurwiel
niet worden vergrendeld en klinkt de
waarschuwingszoemer. Sluit in dat ge‐
val het portier. Het stuurwiel wordt dan
vergrendeld en de waarschuwingszoe‐
mer stopt.

OPMERKING

Als het stuurwiel niet correct wordt
ontgrendeld, zal de startknop niet
werken. Druk de toets POWER
(start) in terwijl u het stuurwiel naar
rechts en naar links draait om de
spanning te verminderen.

LET OP

U kunt de auto (START/RUN) of het
contact (ON) alleen uitschakelen
wanneer de auto stilstaat. In een
noodsituatie kunt u, terwijl de auto
rijdt, de auto uitschakelen en het
contact in stand ACC zetten door de
startknop langer dan 2 seconden in‐
(Vervolg)
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(Vervolg)

gedrukt te houden of binnen
3 seconden 3 keer in te drukken. Als
de auto nog steeds rijdt, kunt u de
auto weer starten zonder het rem‐
pedaal in te trappen door de start‐
knop van de auto in te drukken met
de selectieknop in stand N (neu‐
traal).

ACC (Accessoires)
Druk de toets POWER
(start) in als deze in stand
OFF staat zonder het rem‐
pedaal in te trappen.
 
Het stuurwiel wordt ontgrendeld (in‐
dien uitgerust met stuurslot) en de
elektrische accessoires kunnen worden
bediend.
Als de toets POWER (start) langer dan
1 uur in stand ACC staat, wordt de
toets automatisch uitgeschakeld om te
voorkomen dat de accu ontladen raakt.
ON (aan)
Druk de toets POWER
(start) in als deze in stand
ACC staat zonder het rem‐
pedaal in te trappen.
 

De waarschuwingslampjes kunnen wor‐
den gecontroleerd voordat de auto
wordt gestart. Laat de toets POWER
(start) niet lange tijd in stand ON staan.
De batterij kan ontladen omdat de auto
niet is ingeschakeld.
START/RUN (starten/
draaien)
Trap om de auto te starten
het rempedaal in en druk op
de toets POWER (start) ter‐
wijl de selectieknop in stand
P (parkeren) of N (neutraal) staat. Start
de auto, voor uw eigen veiligheid, met
de selectieknop in stand P (parkeren).

OPMERKING

Als u op de toets POWER (start)
drukt zonder het rempedaal in te
trappen, zal de auto niet starten en
wijzigt de stand van de toets POWER
(start) als volgt:
OFF  ACC  ON  OFF of ACC

OPMERKING

Als u de toets POWER (start) lang in
stand ACC of ON laat staan, raakt de
accu ontladen.

WAARSCHUWING

• Druk nooit op de startknop van de
auto als de auto in beweging is.
Hierdoor kunt u de controle over
de auto verliezen en neemt de
remkracht af, wat tot een ongeval
kan leiden.

• Het stuurslot (indien van toepas‐
sing) dient niet ter vervanging van
de parkeerrem. Controleer altijd of
de selectieknop in stand P (parke‐
ren) staat, activeer de parkeerrem
volledig en schakel de auto uit
voordat u de bestuurdersstoel ver‐
laat. Als deze voorzorgsmaatrege‐
len niet worden opgevolgd, kan de
auto onverwacht en plotseling in
beweging komen.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Steek tijdens het rijden nooit uw
hand door het stuurwiel om de
startknop of andere bedieningsor‐
ganen te bedienen. Hierdoor kunt u
de controle over de auto verliezen,
wat kan leiden tot een ongeval en
ernstig of dodelijk letsel.

• Plaats geen losse voorwerpen
rondom de bestuurdersstoel. Deze
kunnen tijdens het rijden gaan be‐
wegen en de bestuurder hinderen,
wat kan leiden tot een ongeval.

Starten van de auto

WAARSCHUWING

• Draag tijdens het rijden altijd ge‐
schikte schoenen. Ongeschikte
schoenen zoals hoge hakken, ski‐
schoenen, sandalen, slippers, enz.
kunnen het bedienen van het rem‐
pedaal en het gaspedaal bemoeilij‐
ken.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Houd het gaspedaal niet ingedrukt
wanneer u de auto start.
De auto kan in beweging komen en
een ongeluk veroorzaken.

OPMERKING

• De auto zal starten wanneer u op
de toets POWER (start) drukt,
maar alleen wanneer de Smart
Key zich in de auto bevindt.

• Zelfs wanneer de Smart Key zich
in de auto bevindt en deze zich op
enige afstand van de bestuurder
bevindt, start de auto mogelijk
niet.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Wanneer de toets POWER (start)
in stand ACC of ON staat en een
van de portieren open staat, con‐
troleert het systeem of de Smart
Key aanwezig is. Als de Smart Key
zich niet in de auto bevindt, zal het
controlelampje " " gaan knip‐
peren en de waarschuwing "Smart
Key bevindt zich niet in auto" ver‐
schijnen. Wanneer alle portieren
gesloten worden, zal de zoemer
ook ongeveer 5 seconden klinken.
Houd de Smart Key in de auto
wanneer deze in stand ACC staat
of de auto is ingeschakeld.

1. Zorg dat u altijd de Smart Key bij u
hebt.

2. Controleer of de parkeerrem is ge‐
activeerd.

3. Controleer of de selectieknop in
stand P (parkeren) staat.

4. Trap het rempedaal in.

5. Druk op de toets POWER (start).
Als de auto start, gaat het contro‐
lelampje " " branden.
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OPMERKING

• Start de auto altijd met uw voet
op het rempedaal.

• Wanneer de omgevingstempera‐
tuur laag is, blijft het controle‐
lampje " " mogelijk langer bran‐
den dan normaal.

OPMERKING

Om schade aan de auto te voorko‐
men:
• Probeer de selectieknop niet in

stand P (parkeren) te zetten wan‐
neer het controlelampje " " tij‐
dens het rijden uitgaat.
Als de verkeers- en wegomstan‐
digheden het toelaten, kunt u de
selectieknop in stand N (neutraal)
zetten terwijl de auto nog rijdt en
vervolgens de toets POWER (start)
indrukken om te proberen de auto
opnieuw te starten.

• Probeer de auto niet te starten
door hem te slepen of te duwen.

OPMERKING

• Als de batterij bijna leeg is of de
Smart Key niet goed werkt, kunt u
de auto starten door de toets PO‐
WER (start) met de Smart Key in
te drukken.
De zijde met de vergrendeltoets
moet rechtstreeks worden aange‐
raakt.
Als u de startknop rechtstreeks
met de Smart Key indrukt, moeten
de Smart Key en de startknop on‐
der de juiste hoek ten opzichte van
elkaar staan.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Wanneer de remlichtzekering is
doorgebrand, kunt u de auto niet
normaal starten.
Vervang de zekering door een
nieuwe. Als dit niet mogelijk is,
kunt u de auto starten door de
startknop in stand ACC
10 seconden ingedrukt te houden.
De auto kan worden gestart zon‐
der dat het rempedaal wordt inge‐
trapt. Trap voor uw eigen veilig‐
heid echter altijd het rempedaal in
voordat u de auto start.

LET OP

Druk de startknop nooit langer dan
10 seconden in, behalve wanneer de
remlichtzekering is doorgebrand.

De auto uitschakelen
1. Trap het rempedaal volledig in.

2. Schakel naar stand P (parkeren).

3. Activeer de parkeerrem.

4. Druk op de toets POWER (start) om
de auto uit te schakelen.
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5. Controleer of het controlelampje
“  ” op het instrumentenpaneel
uit is.

LET OP

Als het controlelampje “  ” op het
instrumentenpaneel nog steeds
brandt, is de auto niet uitgeschakeld
en kan deze in beweging komen
wanneer de versnelling in een andere
stand dan P (parkeren) staat.
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REDUCTIEOVERBRENGING

Bediening
reductieoverbrengingshendel

WAARSCHUWING

Om het risico op ernstig of dodelijk
letsel te beperken:
• Controleer ALTIJD de omgeving

rond de auto op de aanwezigheid
van personen, in het bijzonder kin‐
deren, voordat u de transmissie in
stand D (rijden) of R (achteruit)
zet.

• Controleer altijd of stand P (parke‐
ren) is ingeschakeld, trek de par‐
keerrem volledig aan en zet de
toets POWER (start) in stand OFF
voordat u de auto verlaat. Als deze
voorzorgsmaatregelen niet wor‐
den opgevolgd kan de auto onver‐
wacht en plotseling in beweging
komen.

Selecteer de versnellingsposities door
de selectieknop te draaien.
Trap voor uw veiligheid altijd het rem‐
pedaal in wanneer u naar een andere
versnelling schakelt.

Versnellingspositie

De indicator op het instrumentenpaneel
geeft de versnellingspositie weer wan‐
neer de toets POWER (start) in stand
ON staat.

P (parkeren)
Zorg ervoor dat de auto volledig tot
stilstand is gekomen voordat stand P
(parkeren) wordt ingeschakeld.
Om de versnelling te schakelen van R
(achteruit), N (neutraal) of D (rijden)
naar P (parkeren), drukt u op de toets
[P].
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Als u de auto uitschakelt in stand D (rij‐
den) of R (achteruit), schakelt de ver‐
snelling automatisch naar P (parkeren).
• Wanneer de auto is ingeschakeld,

schakelt de versnelling automatisch
naar P (parkeren) als u het bestuur‐
dersportier opent terwijl de versnel‐
ling in stand N (neutraal), R (achter‐
uit) of D (rijden) staat. De versnelling
wordt echter naar P (parkeren) ge‐
schakeld zodra aan de volgende voor‐
waarden is voldaan.
- Het rem- of gaspedaal wordt niet

ingetrapt.

- De veiligheidsgordel is losgemaakt.

- De rijsnelheid is lager dan 2 km/h

• Wanneer de auto boven een bepaalde
snelheid rijdt, schakelt de versnelling
niet naar stand P (parkeren) wanneer
op de toets P wordt gedrukt.

WAARSCHUWING

• Wanneer stand P (parkeren) tij‐
dens het rijden wordt ingescha‐
keld, kunt u de controle over de
auto verliezen.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Controleer nadat de auto tot stil‐
stand is gekomen altijd dat de ver‐
snelling in stand P (parkeren)
staat, trek de parkeerrem aan en
schakel de auto uit.

• Gebruik stand P (parkeren) niet in
plaats van de parkeerrem.

R (achteruit)
Gebruik deze stand om de auto achter‐
uit te rijden.
Om naar stand R (achteruit) te schake‐
len, drukt u op de toets [R] terwijl u het
rempedaal ingetrapt houdt.

N (neutraal)
De wielen en de transmissie zijn niet in‐
geschakeld.
Om naar stand N (neutraal) te schake‐
len, drukt u op de toets [N] terwijl u het
rempedaal ingetrapt houdt.
Trap altijd het rempedaal in wanneer u
vanuit N (neutraal) naar een andere
versnelling schakelt.
Als de bestuurder probeert om de auto
uit te schakelen in stand N (neutraal),
blijft de versnelling in stand N (neutraal)
staan en zal de toets POWER (start) in
stand ACC staan.

Om de auto uit te schakelen vanuit
stand ACC moet u de toets [P] binnen 3
minuten indrukken. De auto zal naar
stand P (parkeren) schakelen en wor‐
den uitgeschakeld.
Wanneer het bestuurdersportier binnen
3 minuten wordt geopend met de toets
POWER (start) in stand ACC en de ver‐
snelling in stand N (neutraal), wordt de
auto automatisch uitgeschakeld en
naar stand P (parkeren) geschakeld.

D (rijden)
Dit is de normale rijstand.
Om naar stand D (rijden) te schakelen,
drukt u op de toets [D] terwijl u het
rempedaal ingetrapt houdt.

Schakelblokkeersysteem
Voor uw veiligheid is uw auto voorzien
van een schakelblokkeersysteem dat
voorkomt dat u vanuit stand P (parke‐
ren) of N (neutraal) naar stand R (ach‐
teruit) of D (rijden) kunt schakelen zon‐
der dat het rempedaal wordt ingetrapt.
Schakelen van P (parkeren) of N (neu‐
traal) naar R (achteruit) of D (rijden),
van R (achteruit) naar D (rijden) of van
D (rijden) naar R (achteruit):

1. Houd het rempedaal ingetrapt.

2. Start de auto of zet de toets PO‐
WER (start) in stand ON.
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3. Druk op de toets R (achteruit) of D
(rijden).

OPMERKING

Voor uw veiligheid kunt u niet scha‐
kelen terwijl de laadkabel is aange‐
sloten.

Wanneer de accu (12 V) leeg is
U kunt niet schakelen wanneer de accu
leeg is.
Start uw auto met een hulpaccu (zie
“Starten met een hulpaccu” op bladzijde
7-05) of laat het systeem nakijken
door een professionele werkplaats. Kia
raadt aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken.

Parkeren
Breng de auto altijd volledig tot stil‐
stand en blijf het rempedaal ingedrukt
houden. Schakel naar stand P (parke‐
ren), activeer dan de parkeerrem en zet
de toets POWER (start) in stand OFF.
Neem de sleutel met u mee wanneer u
de auto verlaat.

Lcd-displayberichten
Niet voldaan aan
schakelvoorwaarden

Deze melding wordt op het lcd-display
weergegeven onder de volgende om‐
standigheden:

1. Wanneer de rijsnelheid te hoog is
om te schakelen. Verlaag de rijsnel‐
heid of rem af voordat u schakelt.

2. Wanneer er wordt geschakeld ter‐
wijl de auto in de Gebruiksmodus
staat.

Trap rempedaal in om te schakelen

Deze melding wordt op het lcd-display
weergegeven wanneer het rempedaal
niet is ingetrapt tijdens het schakelen
naar een andere versnelling.
Trap het rempedaal in en schakel dan
naar de andere versnelling.
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Schakel naar P na stoppen

Deze melding wordt weergegeven op
het lcd-display wanneer de versnelling
naar stand P (parkeren) wordt gescha‐
keld terwijl de auto beweegt.
Stop de auto voordat u naar stand P
(parkeren) schakelt.

PARKEREN ingeschakeld

Deze melding wordt weergegeven op
het lcd-display wanneer de versnelling
in stand P (parkeren) staat.

NEUTRAAL ingeschakeld

Deze melding wordt weergegeven op
het lcd-display wanneer de versnelling
in stand N (neutraal) staat.
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Versnelling al gekozen

Dit bericht wordt op het LCD-display
weergegeven wanneer de toets van de
geselecteerde versnelling opnieuw
wordt ingedrukt.

Storing PARKEREN. Activeer de
parkeerrem wanneer u de auto
parkeert

Deze melding wordt weergegeven wan‐
neer er een probleem is met de functie
die stand P (parkeren) activeert.
Laat het systeem onmiddellijk nakijken
door een professionele werkplaats. Kia
raadt aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken.

Controleer P-toets

Deze melding wordt weergegeven op
het LCD-display wanneer er een pro‐
bleem is met de P-toets.
Laat het systeem onmiddellijk nakijken
door een professionele werkplaats. Kia
raadt aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken.
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Controleer selectieknop

Deze melding wordt weergegeven op
het LCD-display wanneer er een pro‐
bleem is met de selectieknoppen.
Laat het systeem onmiddellijk nakijken
door een professionele werkplaats. Kia
raadt aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken.

Selectieknop vast

Deze melding wordt weergegeven op
het lcd-display wanneer de selectiek‐
nop steeds vast zit of er een probleem
met de selectieknop is.
Controleer dat er zich geen voorwerp
op de selectieknop bevindt. Als het pro‐
bleem blijft bestaan, laat het systeem
dan onmiddellijk nakijken door een pro‐
fessionele werkplaats. Kia raadt aan
om een officiële Kia-dealer/servicepart‐
ner te bezoeken.

Schakelknop ingedrukt

Deze melding wordt weergegeven op
het lcd-display wanneer de schakelknop
continu wordt ingedrukt of wanneer er
een probleem is met de knop.
Controleer dat er zich geen voorwerp
op de selectieknop bevindt. Als het pro‐
bleem blijft bestaan, laat het systeem
dan onmiddellijk nakijken door een pro‐
fessionele werkplaats. Kia raadt aan
om een officiële Kia-dealer/servicepart‐
ner te bezoeken.
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Draai niet aan de draaiknop terwijl
u op P drukt

Deze melding wordt op het lcd-display
weergegeven wanneer er aan de selec‐
tieknop wordt gedraaid terwijl er op de
toets P wordt gedrukt.
Zorg ervoor dat u de selectieknop niet
draait terwijl u op de toets P drukt.

Goede rijgewoonten
• Houd het gaspedaal nooit ingetrapt

terwijl u naar stand P (parkeren) of
vanuit stand N (neutraal) naar een
andere stand schakelt.

• Schakel nooit naar stand P (parkeren)
als de auto nog niet volledig tot stil‐
stand is gekomen.
Zorg ervoor dat het voertuig volledig
tot stilstand is gekomen voordat
stand R (achteruit) of D (rijden) wordt
ingeschakeld.

• Schakel niet naar stand N (neutraal)
tijdens het rijden. Als u dit doet, kan
dit tot een ongeluk leiden.

• Laat tijdens het rijden uw voet niet
op het rempedaal rusten. Zelfs lichte
maar aanhoudende druk op het pe‐
daal kan leiden tot oververhitting, slij‐
tage en zelfs weigering van de rem‐
men.

• Trek altijd de parkeerrem aan voordat
u de auto verlaat. Vertrouw niet uit‐
sluitend op stand P (parkeren) van de
transmissie om de auto op zijn plaats
te houden.

• Wees vooral voorzichtig bij het rijden
op een gladde ondergrond. Let in dat
geval vooral op bij het remmen, gas‐
geven en schakelen. Op een glad weg‐
dek kan een abrupte snelheidsveran‐
dering leiden tot verlies van grip van
de aangedreven wielen en kunt u de
controle over uw auto verliezen, wat
in een ongeluk kan resulteren.

• Voor de beste prestaties en een zo
laag mogelijk energieverbruik moet
het gaspedaal met een gelijkmatige
beweging worden ingetrapt en losge‐
laten.

WAARSCHUWING

Om het risico op ERNSTIG of DODE‐
LIJK LETSEL te beperken:
• Draag ALTIJD uw veiligheidsgordel.

Bij een aanrijding lopen inzittenden
die hun veiligheidsgordel niet dra‐
gen een veel grotere kans op ern‐
stig letsel dan inzittenden die hun
veiligheidsgordel wel dragen.

• Pas uw snelheid aan voordat u een
bocht aansnijdt of gaat keren.

• Maak geen plotselinge stuurbewe‐
gingen bij het wisselen van rijbaan
of bij het nemen van snelle, scher‐
pe bochten.

• De kans dat de auto over de kop
slaat wanneer u de macht over het
stuur verliest, is veel groter bij ho‐
gere snelheden.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Meestal verliest de bestuurder de
macht over de auto wanneer twee
of meer wielen van de weg raken
en de bestuurder het stuur om‐
gooit om de auto weer de weg op
te sturen

• Gooi het stuur niet om wanneer
uw auto van de weg raakt. Minder
in plaats daarvan snelheid voordat
u de auto terug de weg op stuurt.

• Kia raadt u aan om u aan alle aan‐
gegeven maximumsnelheden te
houden.
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REGENERATIEF REMSYSTEEM

Regeneratief remmen (paddle
shifter)

De paddle shifter wordt gebruikt om
het regeneratieve remniveau aan te
passen van 0 tot 3 tijdens decelereren
of remmen.
• Links ( ): Versterkt regeneratief

remmen en deceleratie.

• Rechts ( ): Vermindert regeneratief
remmen en deceleratie.

• Als u aan de linker paddle shifter
trekt en deze langer dan 0,5 seconde
vasthoudt, wordt de functie Rijden
met één pedaal actief, waardoor de
regeneratieve remwerking wordt ver‐
sterkt. In dit geval is het mogelijk om
de auto te stoppen door aan de padd‐
le shifter te blijven trekken.
Zie “Rijden met één pedaal” op blad‐
zijde 6-20.

• Als het Slim regeneratief remsys‐
teem actief is, kunt u door de rechter
paddle shifter langer dan 1 seconde
aangetrokken te houden de automa‐
tische verandering van de regenera‐
tieve remfunctie in- en uitschakelen.

OPMERKING

De paddle shifter werkt niet wan‐
neer:
• U tegelijkertijd aan de [ ] en [ ]

paddle shifters trekt.

• De auto bezig is te decelereren
doordat het rempedaal wordt in‐
getrapt.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Het Cruise Control-systeem of
Smart Cruise Control-systeem is
geactiveerd.

Het geselecteerde regenratieve remni‐
veau wordt op het instrumentenpaneel
weergegeven.
De begininstelling van het regeneratie‐
ve remniveau varieert afhankelijk van
de geselecteerde rijmodus.
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DRIVE-stand Begininstelling

ECO+ 2

ECO (ECO) 2

NORMAL (NOR‐
MAAL) 1

SPORT (SPORT) 1

❈ Voor meer informatie, zie “In Drive-
stand geïntegreerd regelsysteem”
op bladzijde 6-49.

Rijden met één pedaal
De bestuurder kan de auto stoppen
door aan de linker paddle shifter te
trekken en deze vast te houden.

Voorwaarden voor gebruik
Het systeem kan worden gebruikt als
aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:
• Het bestuurdersportier is gesloten.

• De bestuurder heeft de veiligheids‐
gordel vastgemaakt.

Bedienen:
• Trek aan de linker paddle shifter en

houdt deze aangetrokken tijdens het
freewheelen.

• Wanneer de rijsnelheid hoger is dan
3 km/h, laat u de paddle shifter los
om terug te keren naar het eerder in‐
gestelde niveau.

• Wanneer de rijsnelheid lager is dan
3 km/h, behoudt de functie de con‐
trole om de auto te stoppen, ook al
wordt de paddle shifter losgelaten.

• Wanneer Rijden met één pedaal ac‐
tief is, kan de bestuurder de positie
waar de auto tot stilstand komt rege‐
len met het gaspedaal.

Automatische activering van EPB
Nadat de auto is gestopt met behulp
van de functie Rijden met één pedaal,
wordt EPB automatisch geactiveerd in
een van de volgende situaties:
• Het bestuurdersportier is open.

• De veiligheidsgordel is losgemaakt.

• De motorkap is open.

• De achterklep is open.

• Er zijn 5 minuten verstreken sinds de
auto is stilgezet.

• De systeembediening is beperkt van‐
wege andere redenen.

WAARSCHUWING

• Het tot stilstand brengen van de
auto is wellicht niet mogelijk, af‐
hankelijk van de toestand van de
auto en de weg. Besteed aandacht
aan de toestand van de weg die
voor u ligt en rem waar nodig.

• Probeer op gladde wegen (zoals
met sneeuw of ijs) het regenera‐
tieve remniveau niet plotseling te
verhogen, want hierdoor kunnen
de banden gaan slippen en het
voertuig gaan glijden. Dit kan ge‐
vaarlijk zijn omdat u dan de macht
over het stuur verliest.
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SLIM REGENERATIEF REMSYSTEEM (INDIEN VOORZIEN VAN SMART CRUISE CONTROL-
SYSTEEM)
Het Slim regeneratief remsysteem re‐
gelt automatisch de regeneratieve
remwerking op basis van de helling van
de weg en de manier van rijden van een
voorligger. Het systeem minimaliseert
de onnodige bediening van het rem- en
gaspedaal, waardoor het gemiddelde
brandstofverbruik verbetert en de be‐
stuurder wordt ondersteund.

Systeeminstelling
Het Slim regeneratief remsysteem is
gereed voor gebruik wanneer:
De versnelling in stand P (parkeren)
staat en u 'User settings (gebruikersin‐
stellingen)  Convenience (handig) 
Smart Regeneration (slim regeneratief
remmen)' hebt geselecteerd in de mo‐
dus Gebruikersinstellingen.
De instelling blijft behouden wanneer
de auto opnieuw wordt gestart.
Als het Slim regeneratief remsysteem
actief is, kunt u ook door de rechter
paddle shifter langer dan 1 seconde
aangetrokken te houden de automati‐
sche verandering van de regeneratieve
remfunctie in- en uitschakelen.

Slim regeneratief remsysteem
activeren
Wanneer voor het regeneratief remni‐
veau 'AUTO' wordt weergegeven op het
instrumentenpaneel, wordt het regene‐
ratief remniveau automatisch geregeld
wanneer de rijsnelheid hoger is dan
10 km/h en aan een van de onder‐
staande voorwaarden wordt voldaan.
- De helling van de weg verandert

- De afstand tot het voertuig vóór u
wordt kleiner of groter

- De snelheid van het voertuig vóór u
wordt kleiner of groter

WAARSCHUWING

Wanneer de rijsnelheid lager is dan
10 km/h, wordt het Slim regenera‐
tief remsysteem geannuleerd. Pas
als bestuurder actief uw rijsnelheid
aan door het gaspedaal of rempe‐
daal in te trappen in overeenstem‐
ming met de weg- en rijomstandig‐
heden.

Wanneer het systeem wordt aangezet
vanuit de modus Gebruikersinstellingen,
maar de radar aan de voorzijde het
voertuig vóór u niet herkent, wordt
'AUTO' in het wit weergegeven.

  

6-21

6

M
et uw

 auto rijden



Als de radar aan de voorzijde het voer‐
tuig vóór u herkent, wordt 'AUTO' in het
blauw weergegeven. Het regeneratieve
remniveau wordt automatisch geregeld
afhankelijk van het rijden van het voer‐
tuig vóór u en het niveau wordt met pij‐
len aangegeven.
Het actuele regeneratieve remniveau
wordt echter gehandhaafd als de be‐
stuurder het rempedaal intrapt terwijl
het systeem actief is. Ook wordt het
systeem tijdelijk geannuleerd als het
gaspedaal wordt ingetrapt.

WAARSCHUWING

Het Slim regeneratief remsysteem
dat automatisch het regeneratieve
remniveau regelt tijdens freewhee‐
len, is slechts een aanvullend sys‐
teem voor het gemak van de be‐
stuurder. Het systeem kan de auto
niet volledig tot stilstand brengen en
evenmin alle botsingen voorkomen.
De remregeling kan mogelijk onvol‐
doende zijn afhankelijk van de snel‐
heid van het voertuig vóór u en wan‐
neer het voertuig vóór u plotseling
stopt, een voertuig opeens op uw
rijstrook komt, en bij een steile hel‐
ling. Wees voorzichtig en kijk altijd
vooruit om te voorkomen dat zich
onverwachte en plotselinge situaties
voordoen.

Slim regeneratief remsysteem
tijdelijk uitschakelen:
• Actief uitschakelen:

Aan de rechter paddle shifter trekken
en deze meer dan 1 seconde vast‐
houden.
Het Slim regeneratief remsysteem
wordt tijdelijk uitgeschakeld en de
aanduiding AUTO voor het regenera‐
tieve remniveau verdwijnt van het in‐
strumentenpaneel.

• Automatisch uitschakelen:
- De auto schakelen naar stand N

(neutraal), R (achteruit) of P (par‐
keren).

- Het Cruise Control-systeem (inclu‐
sief het Smart Cruise Control-sys‐
teem) is geactiveerd.

- De ESC (elektronische stabiliteits‐
regeling) of ABS is actief.

WAARSCHUWING

Wanneer het Slim regeneratief rem‐
systeem automatisch wordt gean‐
nuleerd, moet u uw rijsnelheid direct
aanpassen door het gaspedaal of
(Vervolg)
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(Vervolg)

rempedaal in te trappen in overeen‐
stemming met de weg- en rijom‐
standigheden.

Slim regeneratief remsysteem
hervatten
Om het Slim regeneratief remsysteem
tijdens het rijden opnieuw te activeren,
moet u opnieuw aan de rechter paddle
shifter trekken en deze meer dan
1 seconde vasthouden. Dan verschijnt
de aanduiding AUTO voor het regenera‐
tieve remniveau op het instrumenten‐
paneel.

Het Slim regeneratief
remsysteem uitschakelen
Om het systeem uit te schakelen, moet
u naar P (parkeren) schakelen en 'User
Settings (gebruikersinstellingen) 
Convenience (handig)  Smart Regene‐
ration (slim regeneratief remmen)' de‐
selecteren in de modus Gebruikersin‐
stellingen.

Sensor voor
tussenafstandsherkenning
(radar aan voorzijde)
Zorg dat de afdekkap van de radarsen‐
sor onbedekt is en vrij is van vuil, snee‐
uw en stof, dan blijft het Slim regene‐
ratief remsysteem goed werken. Vuil,
sneeuw of verontreiniging van de lens
kan de prestaties van de sensor nadelig
beïnvloeden. In dat geval kan het sys‐
teem tijdelijk stoppen met werken of
niet normaal werken.

LET OP

• Plaats geen kentekenplaathouder
of vreemde voorwerpen zoals een
bumpersticker of een bumperbe‐
scherming in de buurt van de ra‐
darsensor. Dit kan een goede de‐
tectie door de radar verstoren.

• Zorg dat de radarsensor en afdek‐
kap van de lens altijd schoon en vrij
van vuil en stof zijn.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Gebruik alleen een zachte doek om
het voertuig te wassen. Spuit geen
water dat onder hoge druk staat
direct op de sensor of de afdekkap
van de sensor.

• Oefen geen overmatige kracht uit
op de radarsensor of afdekkap van
de sensor. Als de sensor met
kracht uit de goed uitgelijnde posi‐
tie wordt bewogen, werkt het Slim
regeneratief remsysteem mogelijk
niet correct. In dit geval zal er mo‐
gelijk geen waarschuwingsmelding
worden weergegeven.
Laat het systeem nakijken door
een professionele werkplaats. Kia
raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te bezoeken.

• Als de voorbumper beschadigd
raakt in het gebied rond de radar‐
sensor is het mogelijk dat het Slim
regeneratief remsysteem niet
goed werkt. Laat het systeem na‐
kijken door een professionele
werkplaats. Kia raadt aan om een
officiële Kia-dealer/servicepartner
te bezoeken.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Gebruik alleen originele Kia-onder‐
delen om een beschadigde sensor
of afdekkap van de sensor te repa‐
reren of te vervangen. Breng geen
verf aan op de afdekkap van de
sensor.

Storing in het systeem

Controleer Slim regeneratief
remsysteem

Deze melding wordt weergegeven wan‐
neer het systeem niet normaal werkt.
Het systeem wordt geannuleerd en het
woord 'AUTO' op het instrumentenpa‐
neel verdwijnt; in plaats daarvan wordt
het regeneratieve remniveau weerge‐
geven. Controleer of er zich vervuilingen
op de radar aan de voorzijde bevinden.
Verwijder vuil, sneeuw of vreemd ma‐
teriaal dat de radarsensoren kan hinde‐
ren. Als het systeem nog steeds niet
normaal werkt, moet u het laten nakij‐
ken door een professionele werkplaats.
Kia raadt aan om een officiële Kia-dea‐
ler/servicepartner te bezoeken.

Beperkingen van het systeem
Het Slim regeneratief remsysteem
werkt mogelijk niet goed in bepaalde si‐
tuaties waarin de rijomstandigheden
buiten de mogelijkheden van de radar‐
sensor aan de voorzijde liggen.
De bestuurder moet goed opletten in
dergelijke gevallen waarin het systeem
niet goed reageert of onbedoeld werkt.

In bochten

• Wanneer u een bocht neemt, zal het
systeem een voertuig in uw rijstrook
mogelijk niet detecteren en zal het
regeneratief remniveau automatisch
worden verminderd, zodat u voelt dat
de auto accelereert.
Daarnaast zal het regeneratief rem‐
niveau automatisch worden verhoogd
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als het systeem plotseling een voor‐
ligger detecteert, zodat u voelt dat
de auto afremt.
Als bestuurder moet u een veilige re‐
mafstand aanhouden en indien nodig
het rempedaal intrappen om snelheid
te minderen om een veilige afstand
te bewaren.

• Uw rijsnelheid wordt mogelijk ver‐
laagd als gevolg van een auto op de
aangrenzende rijstrook.
Trap het gaspedaal in en selecteer de
geschikte snelheid. Controleer of de
wegomstandigheden een veilige
werking van het Slim regeneratief
remsysteem mogelijk maken.

Op hellingen

• Wanneer u naar boven of beneden
rijdt op een helling, zal het systeem
een voertuig in uw rijstrook mogelijk
niet detecteren en zal het regenera‐
tief remniveau automatisch worden
verminderd, zodat u voelt dat de auto
accelereert.
Daarnaast zal het regeneratief rem‐
niveau automatisch worden verhoogd
als het systeem plotseling een voor‐
ligger detecteert, zodat u voelt dat
de auto afremt.
Als bestuurder moet u een veilige re‐
mafstand aanhouden en indien nodig
het rempedaal intrappen om snelheid
te minderen om een veilige afstand
te bewaren.

Rijstrook wisselen

• Voertuigen die vanop een andere
rijstrook naar uw rijstrook komen,
kunnen niet herkend worden door de
sensor tot ze binnen het bereik van
de sensor komen.

• Wanneer een voertuig plotseling op
uw rijstrook komt rijden, kan het zijn
dat de radar het niet onmiddellijk de‐
tecteert. Rij steeds met aandacht
voor het verkeer, de weg en de rijom‐
standigheden.
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Voertuigen herkennen

Sommige voertuigen in uw rijstrook
kunnen door de sensor niet worden
herkend:
- Smalle voertuigen zoals motorfietsen

of fietsen

- Voertuigen die aan de zijkant van de
rijstrook rijden

- Langzaam rijdende voertuigen of
voertuigen die plotseling afremmen

- Gestopte voertuigen (Wanneer de
voorligger wegrijdt, detecteert het
systeem een gestopt voertuig moge‐
lijk niet.)

- Voertuigen met een klein achterpro‐
fiel zoals aanhangers zonder lading

Een voorligger kan in de volgende situ‐
aties door de sensoren niet juist wor‐
den herkend:
- Als het voertuig naar achteren over‐

helt door een te zware lading in de
bagageruimte

- Terwijl het stuur wordt bediend

- Als u aan de zijkant van de rijstrook
rijdt

- Bij het rijden op smalle weggetjes of
in bochten

Trap indien nodig het rempedaal of gas‐
pedaal in.

WAARSCHUWING

Neem de volgende voorzorgsmaatre‐
gelen wanneer u het Slim regenera‐
tief remsysteem gebruikt:
• Wanneer een noodstop noodzake‐

lijk is, moet u het rempedaal in‐
trappen.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Houd een veilige afstand aan over‐
eenkomstig de wegomstandighe‐
den en de rijsnelheid. Als de tus‐
senafstand tijdens het rijden met
hoge snelheden te klein wordt, kan
een ernstige aanrijding het gevolg
zijn.

• Zorg dat u voldoende remafstand
heeft en rem indien nodig af door
het rempedaal in te trappen.

• Het Slim regeneratief remsysteem
kan een stilstaande auto, voetgan‐
gers of een tegemoetkomende au‐
to niet herkennen. Wees voorzich‐
tig en kijk altijd vooruit om te
voorkomen dat zich onverwachte
en plotselinge situaties voordoen.

• Wanneer voertuigen die vóór u rij‐
den regelmatig van rijstrook wis‐
selen, kan dit zorgen voor een ver‐
traging in de reactie van het sys‐
teem of kan het systeem reageren
op een voertuig dat zich in werke‐
lijkheid op een naastgelegen rijst‐
rook bevindt. Rijd voorzichtig om
te voorkomen dat zich onverwach‐
te en plotselinge situaties voor‐
doen.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Let altijd goed op de rijomstandig‐
heden en regel uw rijsnelheid, aan‐
gezien het Slim regeneratief rem‐
systeem ingewikkelde rijsituaties
mogelijk niet herkent.

OPMERKING

Het Slim regeneratief remsysteem
kan tijdelijk niet werken ten gevolge
van:
• Elektrische storing

• Wijziging van de vering

• Verschillen in bandenslijtage of
bandenspanning

• Montage van verschillende soorten
banden
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REMSYSTEEM

Rembekrachtiging
Het remsysteem van uw auto wordt
bekrachtigd door de elektrisch-hydrau‐
lische pomp.
Als de rembekrachtiging uitvalt door
een storing in het regelsysteem van de
remmen, een instabiele stroomvoorzie‐
ning of door een andere oorzaak, kunt u
de auto alsnog tot stilstand brengen
door het rempedaal met een grotere
kracht dan normaal in te trappen. De
remweg zal echter langer zijn dan ge‐
woonlijk. Laat het systeem zo snel mo‐
gelijk nakijken.
Als het rempedaal nadat het is inge‐
trapt niet terugkeert in de oorspronke‐
lijke stand, is er mogelijk een storing in
het remsysteem. Laat het systeem in
dat geval nakijken door een professio‐
nele werkplaats. Kia raadt aan om een
officiële Kia-dealer/servicepartner te
bezoeken.

WAARSCHUWING

n Remsysteem
(Vervolg)

(Vervolg)

• Laat tijdens het rijden uw voet niet
op het rempedaal rusten. Hierdoor
kan de temperatuur van de rem‐
men abnormaal hoog worden, kun‐
nen de remblokken en -schoenen
overmatig slijten en kan de rem‐
weg vergroot worden.

• Schakel bij het afrijden van een
lange of een steile helling een la‐
gere versnelling in en vermijd lang‐
durig achter elkaar remmen. Door
langdurig achter elkaar te rem‐
men, zullen de remmen oververhit
raken en kan een tijdelijk verlies
van remprestaties het gevolg zijn.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Als de remmen nat zijn, remt de
auto mogelijk minder dan normaal
en kan de auto naar één kant trek‐
ken tijdens het remmen. Door het
rempedaal licht in te trappen, kunt
u controleren of het remvermogen
door het nat worden is vermin‐
derd.
Controleer uw remmen altijd op
deze manier nadat u door water‐
plassen bent gereden. Druk voor
het drogen van de remmen het
rempedaal licht in terwijl u met
een lage snelheid rijdt, totdat het
remvermogen weer op het norma‐
le niveau is.

• Kijk voordat u wegrijdt altijd waar
het rempedaal en het gaspedaal
precies zitten. Als u voor het weg‐
rijden niet kijkt waar het gaspedaal
en het rempedaal precies zitten,
kunt u per ongeluk het gaspedaal
intrappen in plaats van het rempe‐
daal. Dit kan leiden tot een ernstig
ongeval.
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OPMERKING

• Houd het rempedaal niet ingetrapt
als het controlelampje " " niet
brandt. De accu kan ontladen ra‐
ken.

• Het is mogelijk dat de remmen tij‐
dens het gebruik geluid maken of
trillen. Dit is normaal.

• In onderstaande gevallen kan de
elektrische rempomp even lawaai
maken en de motor gaan trillen.
Dit hoort bij de normale werking.
- Wanneer u het pedaal heel snel

intrapt

- Wanneer u het pedaal meer‐
maals kort achter elkaar intrapt

- Wanneer de ABS-functie geacti‐
veerd wordt tijdens het rem‐
men

Remblokslijtage-indicator
Wanneer de remblokken vóór of achter
(indien van toepassing) versleten zijn,
hoort u als waarschuwing een piepend
geluid van de remmen. Dit geluid kan af
en toe hoorbaar zijn of op het moment
dat u het rempedaal intrapt.

Onthoud dat onder sommige rijomstan‐
digheden of in sommige klimaten de
remmen kunnen piepen wanneer u het
rempedaal voor de eerste keer (lichtjes)
intrapt. Dit is normaal en duidt niet op
een probleem met de remmen.

LET OP

• Blijf, om kostbare reparaties aan
de remmen te voorkomen, niet rij‐
den met versleten remblokken.

• Vervang de remblokken voor of
achter altijd paarsgewijs.

WAARSCHUWING

n Slijtage van de remmen
Dit waarschuwingsgeluid geeft aan
dat de remblokken van uw auto ver‐
vangen moeten worden. Wanneer u
deze waarschuwing negeert, kunnen
de remprestaties na een poosje ver‐
minderen, wat tot ernstige ongeval‐
len kan leiden.

WAARSCHUWING

• Wanneer u de auto verlaat of par‐
keert, moet u altijd volledig stil‐
staan en het rempedaal ingedrukt
houden. Zet de selectieknop in
stand P (parkeren), activeer dan de
parkeerrem en zet de startknop
van de auto in stand OFF.
Indien de parkeerrem niet volledig
is aangetrokken, kan de auto on‐
bedoeld in beweging komen waar‐
door u of anderen letsel kunnen
oplopen.

• Laat personen die niet bekend zijn
met de auto niet aan de parkeer‐
rem komen. Als de parkeerrem per
ongeluk wordt vrijgegeven, kan er
ernstig letsel ontstaan.

• Bij het parkeren van de auto moet
altijd de parkeerrem worden geac‐
tiveerd om te voorkomen dat de
auto zich onbedoeld in beweging
zet, waardoor de inzittenden of
voetgangers letsel op zouden kun‐
nen lopen.
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Controleer of het waarschuwingslampje
van het remsysteem werkt door de
startknop van de auto in stand ON te
zetten (start de auto niet). Dit lampje
gaat branden wanneer de parkeerrem
wordt geactiveerd met de startknop
van de auto in stand START of ON.
Zorg ervoor dat de parkeerrem voor
het wegrijden vrij is en controleer of
het waarschuwingslampje van het rem‐
systeem uit is.
Als het waarschuwingslampje van het
remsysteem blijft branden nadat de
parkeerrem is losgezet terwijl de auto
is ingeschakeld, kan er een storing in
het remsysteem zijn. Laat dit direct
controleren.

Breng de auto indien mogelijk direct tot
stilstand. Als dat niet mogelijk is, rijdt
dan erg voorzichtig door naar een
plaats waar u wel kunt stoppen.

Elektronische parkeerrem (EPB)
(indien van toepassing)
Parkeerrem activeren

Inschakelen van de EPB (elektronische
parkeerrem):

1. Trap het rempedaal in.

2. Trek de EPB-schakelaar omhoog.

3. Controleer of het waarschuwings‐
lampje gaat branden. Daarnaast
wordt de EPB automatisch inge‐
schakeld als de toets Auto Hold aan
staat wanneer de motor wordt uit‐
gezet.
Als u op de EPB-schakelaar blijft
drukken totdat de motor uit is,
wordt de EPB echter niet geacti‐
veerd.

OPMERKING

Op een steile helling of bij het trek‐
ken van een aanhanger moet het
volgende worden gedaan als de auto
niet stil blijft staan:
1. Activeer de EPB.

2. Trek de EPB-schakelaar gedu‐
rende ten minste 3 seconden
omhoog.

LET OP

Activeer de EPB niet terwijl de auto
in beweging is, tenzij er sprake is van
een noodgeval. Hierdoor kan het
(Vervolg)
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(Vervolg)

voertuigsysteem beschadigd raken,
waardoor de veiligheid in gevaar kan
komen.

Parkeerrem ontgrendelen

Druk, om de EPB (elektronische par‐
keerrem) te deactiveren, op de EPB-
schakelaar wanneer aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:

1. Zet het contactslot of de toets PO‐
WER (start) in stand ON.

2. Trap het rempedaal in.

3. De selectieknop moet op P (parke‐
ren) staan.

4. Controleer of het waarschuwings‐
lampje van het remsysteem dooft.

Automatisch deactiveren van de EPB
(elektronische parkeerrem):
• selectieknop op P (parkeren)

Trap, terwijl de auto is ingeschakeld,
het rempedaal in en schakel vanuit
stand P (parkeren) naar stand R (ach‐
teruit) of D (rijden).

• selectieknop op N (neutraal)
Trap, terwijl de auto is ingeschakeld,
het rempedaal in en schakel vanuit
stand N (neutraal) naar stand R (ach‐
teruit) of D (rijden).

• Automatische transmissie
1. Start de auto.

2. Maak de veiligheidsgordel van de
bestuurder vast.

3. Sluit het bestuurdersportier, de
motorkap en de achterklep.

4. Zet de selectieknop in stand R
(achteruit), D (rijden) of de hand‐
matige stand en trap het gaspe‐
daal in.

Controleer of het waarschuwingslampje
van het remsysteem dooft.

OPMERKING

• Voor uw eigen veiligheid kunt u de
EPB inschakelen wanneer het con‐
tact of de toets POWER (start) in
stand ON staat, maar u kunt de
EPB niet uitschakelen.

• Trap voor uw eigen veiligheid het
rempedaal in en deactiveer de par‐
keerrem handmatig met de EPB-
schakelaar wanneer u een helling
af rijdt of wanneer u achteruitrijdt.

LET OP

• Als het waarschuwingslampje voor
het parkeerremsysteem blijft
branden terwijl de EPB gedeacti‐
veerd is, moet u het systeem laten
controleren door een professionele
werkplaats. Kia raadt aan om een
officiële Kia-dealer/servicepartner
te bezoeken.

• Rijd niet met uw auto wanneer de
EPB is ingeschakeld. Hierdoor kun‐
nen de remblokken en -schijven
overmatig slijten.
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De EPB (elektronische parkeerrem)
wordt mogelijk automatisch ingescha‐
keld wanneer:
• De EPB oververhit is

• Op verzoek van andere systemen

OPMERKING

Bij auto's met elektronische parkeer‐
rem (EPB) waarbij de functie AUTO
HOLD (automatisch aanhouden van
de remdruk) is gebruikt tijdens het
rijden, is de EPB automatisch inge‐
schakeld als de toets POWER (start)
in stand OFF is gezet. De functie AU‐
TO HOLD moet daarom worden uit‐
geschakeld voordat de toets POWER
(start) wordt uitgezet.

Waarschuwingslampje

• Als u probeert weg te rijden door het
gaspedaal in te trappen terwijl de
EPB (elektronische parkeerrem) is in‐
geschakeld, maar deze wordt niet au‐
tomatisch gedeactiveerd, dan klinkt
er een waarschuwing en verschijnt er
een melding.

• Als de veiligheidsgordel voor de be‐
stuurder niet vastgemaakt is en een
portier, de motorkap of de achterklep
wordt geopend, klinkt er een waar‐
schuwingssignaal en wordt er een
melding weergegeven.

• Als er een probleem is met de auto,
klinkt er mogelijk een waarschuwing
en wordt er mogelijk een melding
weergegeven.

Trap in dat geval het rempedaal in en
schakel de EPB uit door de EPB-scha‐
kelaar in te drukken.

WAARSCHUWING

• Gebruik stand P niet in plaats van
de parkeerrem wanneer de auto
stilstaat en u de auto verlaat, om
te voorkomen dat de auto onver‐
wacht in beweging komt. Schakel
de parkeerrem in en zet de selec‐
tieknop goed in stand P (parkeren).

• Laat personen die niet bekend zijn
met de auto niet aan de parkeer‐
rem komen. Als de parkeerrem per
ongeluk wordt vrijgegeven, kan er
ernstig letsel ontstaan.

• Bij het parkeren van de auto moet
altijd de parkeerrem worden geac‐
tiveerd om te voorkomen dat de
auto zich onbedoeld in beweging
zet, waardoor de inzittenden of
voetgangers letsel op zouden kun‐
nen lopen.
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LET OP

• Er kan een klikkend geluid hoor‐
baar zijn wanneer de EPB wordt
in- of uitgeschakeld. Dit is normaal
en geeft aan dat de EPB correct
werkt.

• Geef degene aan wie u de sleutel
afgeeft instructies over de bedie‐
ning van de EPB.

• De EPB kan defect raken wanneer
u rijdt terwijl de EPB is ingescha‐
keld.

• Trap het gaspedaal rustig in wan‐
neer u de EPB automatisch wilt
uitschakelen door het gaspedaal in
te trappen.

Waarschuwingslampje

Wanneer er niet correct wordt gescha‐
keld van Auto Hold naar EPB klinkt er
een waarschuwing en verschijnt er een
melding.

LET OP

Trap het rempedaal in wanneer bo‐
venstaande melding verschijnt, want
de Auto Hold-functie en de EPB wor‐
den mogelijk niet geactiveerd.

Waarschuwingslampje

Als de EPB is ingeschakeld terwijl Auto
Hold is geactiveerd vanwege een ESC-
signaal (voertuigstabiliteitsregeling)
klinkt er een waarschuwing en ver‐
schijnt er een melding.
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Controlelampje storing EPB
(elektrische parkeerrem)

Dit waarschuwingslampje gaat branden
als de toets POWER (start) in stand ON
wordt gezet en gaat na ongeveer
3 seconden uit als het systeem nor‐
maal werkt.
Als het controlelampje storing EPB blijft
branden, gaat branden tijdens het rij‐
den of niet gaat branden terwijl het
contact of de toets POWER (start) in
stand ON wordt gezet, betekent het
dat de EPB mogelijk niet correct werkt.
Laat het systeem in dat geval nakijken
door een professionele werkplaats. Kia
raadt aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken.

Ook gaat het controlelampje storing
EPB mogelijk branden wanneer het
controlelampje ESC (voertuigstabili‐
teitsregeling) gaat branden om aan te
geven dat het ESC niet goed werkt. Dit
duidt echter niet op een storing in de
EPB.

LET OP

• Het waarschuwingslampje EPB
gaat mogelijk branden als de EPB-
schakelaar niet goed werkt. Scha‐
kel de auto uit, wacht enkele mi‐
nuten en schakel de auto weer in.
Het waarschuwingslampje dooft
en de EPB-schakelaar werkt weer
normaal. Als het EPB-waarschu‐
wingslampje echter nog altijd
brandt, moet u het systeem laten
controleren door een professionele
werkplaats.
Kia raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te bezoeken.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Als het waarschuwingslampje van
de parkeerrem niet gaat branden
of gaat knipperen zelfs wanneer
de EPB-schakelaar omhoog is ge‐
trokken, is de EPB niet ingescha‐
keld.

• Druk op de schakelaar en trek hem
omhoog als het waarschuwings‐
lampje van de parkeerrem gaat
knipperen wanneer het waarschu‐
wingslampje EPB brandt. Druk
hem nogmaals terug in de oor‐
spronkelijke positie en trek hem
weer omhoog. Laat het systeem
nakijken door een professionele
werkplaats als de EPB-waarschu‐
wing niet verdwijnt.
Kia raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te bezoeken.

Noodremmen
Als er tijdens het rijden een probleem
optreedt met het rempedaal, kan er
een noodstop worden gemaakt door de
EPB-schakelaar omhoog te trekken en
vast te houden. De remmen werken al‐
leen zolang u de EPB-schakelaar vast‐
houdt.
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OPMERKING

Tijdens een noodstop met de EPB
gaat het waarschuwingslampje van
de parkeerrem branden om aan te
geven dat het systeem in werking is.

WAARSCHUWING

Activeer de parkeerrem niet terwijl
de auto in beweging is, tenzij er
sprake is van een noodgeval. Dit kan
het remsysteem beschadigen en tot
ernstige ongelukken leiden.

Wanneer de EPB (elektronische par‐
keerrem) niet ontgrendelt
Als de EPB niet op de normale manier
wordt gedeactiveerd, moet u de auto
op een auto-ambulance naar een pro‐
fessionele werkplaats te laten trans‐
porteren en het systeem te laten con‐
troleren. Kia raadt aan om een officiële
Kia-dealer/servicepartner te bezoeken.

LET OP

Als u doorlopend geluid hoort of een
brandgeur ruikt wanneer de EPB
voor een noodstop wordt gebruikt,
moet u het systeem door een pro‐
fessionele werkplaats of een andere
garage met gekwalificeerd personeel
laten controleren.
Kia raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te bezoeken.

AUTO HOLD
Met de Auto Hold-functie blijft de auto
stilstaan, ook wanneer het rempedaal
niet meer wordt ingetrapt nadat de be‐
stuurder de auto volledig tot stilstand
heeft gebracht door het rempedaal in
te trappen.

Instellen

1. Klik bij gesloten bestuurdersportier
en motorkap de veiligheidsgordel
van de bestuurder vast of trap het
rempedaal, en druk dan op de toets
AUTO HOLD. Het witte controle‐
lampje AUTO HOLD gaat branden en
het systeem schakelt over naar de
stand-bymodus.
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2. Wanneer u de auto door het intrap‐
pen van het rempedaal volledig tot
stilstand brengt, verandert het con‐
trolelampje AUTO HOLD van wit in
groen.

3. De auto blijft stilstaan, zelfs wan‐
neer u het rempedaal loslaat.

4. Wanneer de EPB (elektrische par‐
keerrem) wordt ingeschakeld,
wordt de Auto Hold-functie uitge‐
schakeld.

Wegrijden
Als u het gaspedaal intrapt met de
schakelknop op D (rijden) of de hand‐
matige modus, wordt de Auto Hold-
functie automatisch vrijgegeven en be‐
gint het voertuig te rijden. Het contro‐
lelampje verandert van groen in wit.

WAARSCHUWING

Wanneer u vanuit de Auto Hold-
functie wegrijdt door het gaspedaal
in te trappen, moet u altijd de omge‐
ving van uw auto controleren.
Trap het gaspedaal langzaam in, zo‐
dat u soepel kunt wegrijden.

Annuleren

Druk op de toets Auto Hold om de Auto
Hold-functie uit te schakelen. Het con‐
trolelampje AUTO HOLD dooft.
Om de Auto Hold-functie te annuleren
wanneer de auto stilstaat, moet u de
toets Auto Hold indrukken terwijl u het
rempedaal intrapt.

OPMERKING

• Auto Hold werkt niet in de volgen‐
de situaties.

(Vervolg)
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(Vervolg)

- De bestuurder heeft de veilig‐
heidsgordel losgemaakt en het
bestuurdersportier geopend.

- De motorkap van de auto wordt
geopend

- De selectieknop staat op P (par‐
keren) of R (achteruit)

- De EPB is ingeschakeld.

• Voor uw eigen veiligheid schakelt
de Auto Hold-functie in de volgen‐
de gevallen automatisch naar EPB:
- De bestuurder heeft de veilig‐

heidsgordel losgemaakt en het
bestuurdersportier geopend.

- De motorkap van de auto wordt
geopend

- De auto staat gedurende meer
dan 10 minuten stil.

- De auto staat op een steile hel‐
ling.

(Vervolg)

(Vervolg)

- De auto heeft verscheidene ke‐
ren bewogen.
In deze gevallen gaat het waar‐
schuwingslampje van het rem‐
systeem branden, verandert
het controlelampje AUTO HOLD
van groen in wit, klinkt er een
waarschuwing en verschijnt er
een melding om u erop te wij‐
zen dat de EPB automatisch is
ingeschakeld. Voordat u weg‐
rijdt, moet u het rempedaal in‐
trappen, de omgeving van uw
auto controleren en de parkeer‐
rem handmatig ontgrendelen
met de EPB-schakelaar.

• Als het controlelampje AUTO HOLD
geel gaat branden, werkt de Auto
Hold-functie niet goed. Laat uw
voertuig in dat geval nakijken door
een professionele werkplaats. Kia
raadt aan om contact op te nemen
een officiële Kia-dealer/service‐
partner.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Mogelijk hoort u een mechanisch
geluid wanneer Auto Hold is geac‐
tiveerd. Dit is echter een normaal
werkingsgeluid.

WAARSCHUWING

• Trap het gaspedaal langzaam in
wanneer u wegrijdt.

• Schakel voor uw eigen veiligheid de
Auto Hold-functie uit wanneer u
een helling af rijdt, wanneer u ach‐
teruitrijdt of wanneer u de auto
parkeert.

LET OP

Als er een storing zit in het systeem
dat detecteert of het bestuurder‐
sportier of de motorkap geopend is,
werkt de Auto Hold-functie mogelijk
niet goed.
Laat uw voertuig in dat geval nakij‐
ken door een professionele werk‐
(Vervolg)
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(Vervolg)

plaats. Kia raadt aan om contact op
te nemen een officiële Kia-dealer/
servicepartner.

Waarschuwingsmeldingen

Parkeerrem automatisch
ingeschakeld

Als de EPB vanuit AUTO HOLD wordt
bediend, klinkt een waarschuwingssig‐
naal en wordt een melding weergege‐
ven.

AUTO HOLD wordt uitgeschakeld!
Rempedaal intrappen

Wanneer er niet correct wordt gescha‐
keld van Auto Hold naar EPB klinkt er
een waarschuwing en verschijnt er een
melding.

OPMERKING

Als deze melding wordt weergege‐
ven, werken AUTO HOLD en EPB mo‐
gelijk niet. Trap voor uw veiligheid
het rempedaal in.

Duw op remped. voor deactivatie
van AUTO HOLD

Als u het rempedaal niet hebt ingetrapt
tijdens het vrijgeven van de functie AU‐
TO HOLD met de schakelaar [AUTO
HOLD], klinkt er een waarschuwingssig‐
naal en wordt een melding weergeven.
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Voorwaarden AUTO HOLD niet
vervuld. Sluit portier, motorkap en
achterklep

Als bij indrukken van de schakelaar [AU‐
TO HOLD] het bestuurdersportier of de
motorkap niet gesloten is of de veilig‐
heidsgordel van de bestuurder niet
vastgeklikt is, klinkt er een waarschu‐
wingssignaal en wordt een melding
weergegeven op het LCD-display. Druk
op de toets [AUTO HOLD] nadat het be‐
stuurdersportier, de motorkap en de
achterklep gesloten zijn.

Antiblokkeersysteem (ABS)

WAARSCHUWING

ABS (of ESC) kan geen ongelukken
voorkomen die het gevolg zijn van
gevaarlijk rijgedrag. Hoewel u de au‐
to bij een noodstop beter onder con‐
trole kunt houden, moet u toch vol‐
doende afstand tot uw voorligger te
bewaren. U moet uw rijsnelheid altijd
aan de omstandigheden aanpassen
en zo nodig uw snelheid verlagen.
De remweg van auto’s met ABS (of
ESC) kan in de volgende situaties
langer zijn dan van auto’s zonder een
dergelijk systeem.
Rijd in dergelijke situaties met een
lagere snelheid:
• Op slechte wegen, wegen met

steenslag of wegen die met snee‐
uw bedekt zijn.

• Als er sneeuwkettingen gemon‐
teerd zijn.

• Op wegen met kuilen of met hoog‐
teverschillen.

Probeer de werking van het ABS (of
ESC) van uw auto niet uit bij hoge
(Vervolg)

(Vervolg)

snelheden of tijdens het nemen van
een bocht. Hiermee kunt u zichzelf
en anderen in gevaar brengen.

Het ABS registreert continu de snelheid
van de wielen. Zodra de wielen dreigen
te blokkeren, regelt het antiblokkeer‐
systeem herhaaldelijk de hydraulische
remdruk op de wielen.
In een situatie waarin u remt en de
wielen dreigen te blokkeren is een tik‐
kend geluid hoorbaar in het remsys‐
teem en kan het rempedaal gaan trillen.
Dit is normaal. Het betekent dat het
ABS in werking is getreden.
Om in een noodsituatie het maximale
rendement uit het ABS te halen, moet u
niet proberen zelf de remdruk te rege‐
len en 'pompend' te gaan remmen. Trap
het rempedaal zo hard mogelijk in en
laat het ABS verder het werk doen.

OPMERKING

Na het starten van de auto en het
wegrijden, kan er in de voertuigruim‐
(Vervolg)
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(Vervolg)

te een klikkend geluid hoorbaar zijn.
Dat is normaal en geeft aan dat het
ABS op de juiste manier werkt.

• Zelfs met het antiblokkeersysteem
heeft uw auto nog steeds voldoende
remweg nodig. Bewaar altijd een veili‐
ge afstand tot de auto voor u.

• Rem altijd af voor een bocht. Het an‐
tiblokkeersysteem kan geen ongeval‐
len voorkomen die het gevolg zijn van
te snel rijden.

• Op wegen met los grind of wegen die
niet vlak zijn kan het antiblokkeersys‐
teem voor een langere remweg zor‐
gen dan bij auto’s zonder antiblok‐
keersysteem.

LET OP

• Wanneer het waarschuwingslamp‐
je ABS brandt en blijft branden, is
er mogelijk een probleem met het
ABS. In dat geval werken de rem‐
men echter wel normaal.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Het waarschuwingslampje ABS
gaat, nadat het contact om stand
ON is gezet, gedurende ongeveer 3
seconden branden. Het ABS voert
dan een zelfdiagnose uit en het
lampje gaat uit wanneer alles in
orde is. Wanneer het lampje blijft
branden, is er mogelijk een pro‐
bleem met het ABS. Laat het sys‐
teem in dat geval nakijken door
een professionele werkplaats. Kia
raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te bezoeken.

LET OP

• Als u op een weg rijdt waar erg
weinig grip is, bijvoorbeeld bij
vorst, en u voortdurend de rem‐
men gebruikt, is het ABS voortdu‐
rend in werking en kan het waar‐
schuwingslampje ABS gaan bran‐
den. Rij met de auto naar een veili‐
ge plaats en zet hem stil.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Start de auto weer. Als het waar‐
schuwingslampje ABS uit gaat, is
het ABS in orde. Anders is er mo‐
gelijk een storing in het ABS. Laat
het systeem in dat geval nakijken
door een professionele werkplaats.
Kia raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te bezoeken.

OPMERKING

Als u de auto met een hulpaccu
moet starten doordat de accu is
leeggeraakt, rijdt de auto mogelijk
minder soepel en kan bovendien het
waarschuwingslampje ABS gaan
branden. Dit wordt veroorzaakt door
de lage accuspanning. Het betekent
niet dat er een storing in het ABS is.
• Rem niet 'pompend'!

• Laad de accu bij voordat u weg‐
rijdt.

Electronic Stability Control (ESC)
(elektronische
stabiliteitsregeling)

Electronic Stability Control (ESC) is ont‐
worpen om de stabiliteit van de auto in
bochten te verbeteren. Het ESC contro‐
leert in welke richting u stuurt en in
welke richting de auto daadwerkelijk
beweegt. Het ESC remt de wielen indi‐
vidueel af en grijpt indien nodig in het
automanagementsysteem in om de au‐
to te stabiliseren.

WAARSCHUWING

Rijd niet harder dan de toestand van
de weg toelaat en neem bochten
niet met een te hoge snelheid. Elec‐
tronic Stability Control (ESC) kan
aanrijdingen niet voorkomen. Te ho‐
ge bochtensnelheden, abrupte uit‐
wijkmanoeuvres en aquaplaning op
een nat wegdek kunnen nog steeds
leiden tot ernstige ongelukken. Al‐
leen een bestuurder die veilig en op‐
lettend rijdt kan aanrijdingen voorko‐
men door manoeuvres te vermijden
die kunnen leiden tot het verlies van
grip van de banden. Neem ook bij een
auto die is uitgerust met ESC de nor‐
male voorzorgsmaatregelen in acht
en pas uw snelheid altijd aan de om‐
standigheden aan.
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Electronic Stability Control (ESC) is een
elektronisch systeem dat ontworpen is
om de auto onder ongunstige omstan‐
digheden beter onder controle te kun‐
nen houden. Het systeem is geen ver‐
vanging voor een veilig rijgedrag. Zaken
als snelheid, conditie van de weg en
stuurcommando’s van de bestuurder
hebben invloed op de mate waarin ESC
verlies van controle over de auto kan
voorkomen. Het blijft te allen tijde de
verantwoordelijkheid van de bestuurder
de snelheid aan te passen aan de om‐
standigheden en te zorgen voor een
juiste veiligheidsmarge.
In een situatie waarin u remt en de
wielen dreigen te blokkeren is een tik‐
kend geluid hoorbaar in het remsys‐
teem en kan het rempedaal gaan trillen.
Dit is normaal. Het betekent dat het
ESC in werking is getreden.

OPMERKING

Na het starten van de auto en het
wegrijden, kan er in de voertuigruim‐
te een klikkend geluid hoorbaar zijn.
Dit is normaal en geeft aan dat Elec‐
tronic Stability Control (ESC) goed
werkt.

Bediening
voertuigstabiliteitsregeling (ESC)

ESC ON-conditie

• Als het contact in de stand
ON wordt gezet, gaan de
controlelampjes ESC en ESC
OFF gedurende ongeveer 3
seconden branden, waarna
de ESC wordt ingeschakeld.

• Om de voertuigstabiliteitsregeling
ESC uit te schakelen, moet de toets
ESC OFF ten minste een halve secon‐
de lang worden ingedrukt nadat het
contact in de stand ON is gezet. (Het
controlelampje ESC OFF gaat bran‐
den.) Om de voertuigstabiliteitsrege‐
ling ESC in te schakelen, drukt u de
toets ESC OFF in (het controlelampje
ESC OFF gaat uit).

• Tijdens het starten van de auto is
mogelijk een zacht tikkend geluid
hoorbaar. Dit is de automatische zelf‐
diagnosefunctie van de voertuigstabi‐
liteitsregeling ESC en duidt niet op
een storing.

In werking

Als de ESC in werking treedt,
gaat het controlelampje ESC
knipperen.
• Als de voertuigstabiliteits‐

regeling werkt, voelt u mo‐
gelijk lichte trillingen in de
auto. Dit wordt veroorzaakt
door het aansturen van de
remmen en is normaal.

• Tijdens het wegrijden uit de
modder of het rijden op een
gladde weg neemt het toe‐
rental van de auto mogelijk
niet toe, ook al trapt u het
gaspedaal volledig in. Dit
dient om de stabiliteit en
tractie van de auto te be‐
houden en wijst niet op een
probleem.
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Bediening
voertuigstabiliteitsregeling (ESC)
uit

ESC uitgeschakeld

Deze auto heeft 2 verschillen‐
de modi waarin de voertuig‐
stabiliteitsregeling is uitge‐
schakeld.
Als de auto stopt als ESC uit
staat, blijft ESC uit staan. Pas
wanneer de auto opnieuw
wordt gestart, zal de ESC au‐
tomatisch weer worden inge‐
schakeld.

“Traction Control disabled” (anti-door‐
slipregeling uitgeschakeld)
• ESC uitgeschakeld modus 1

Om de werking van ESC te onderbre‐
ken, drukt u kort op de toets ESC OFF
(ESC OFF ) (het controlelampje ESC
OFF (ESC OFF ) gaat branden) en
boven de LCD verschijnt een bericht.
In deze modus werkt de regelfunctie
van de auto niet. Dit betekent dat de
anti-doorslipregeling niet werkt. Al‐
leen de remsysteemregelfunctie
werkt.

“Traction & Stability Control disabled”
(anti-doorslip- en stabiliteitsregeling
uitgeschakeld)
• ESC uitgeschakeld modus 2

Om ESC uit te zetten, drukt u gedu‐
rende meer dan 3 seconden op de
toets ESC OFF (ESC OFF ). Het con‐
trolelampje ESC OFF (ESC OFF )
gaat branden, boven de LCD ver‐
schijnt een bericht en de waarschu‐
wingszoemer ESC OFF klinkt. In deze
modus werken de regelfunctie van de
auto en de remfunctieregeling niet.
Dit betekent dat de voertuigstabili‐
teitsregeling niet meer werkt.

Controlelampje

Als het contact in stand ON wordt ge‐
zet, gaat het controlelampje branden.
Als het ESC normaal werkt dooft het
lampje weer.
Het controlelampje ESC knippert als het
ESC werkt of gaat branden als het ESC
niet in werking treedt.
Het ESC Off controlelampje gaat bran‐
den als ESC met de knop wordt uitge‐
schakeld.

LET OP

Als er banden en/of velgen met een
verschillende maat onder de auto
(Vervolg)
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(Vervolg)

gemonteerd zijn, kan dat de werking
van het ESC in negatieve zin beïn‐
vloeden. Zorg ervoor dat als de ban‐
den onder uw auto vervangen moe‐
ten worden, de nieuwe banden de‐
zelfde maat hebben als de originele
banden.

WAARSCHUWING

Het Electronic Stability Control sys‐
teem is slechts een hulpmiddel bij
het rijden. Pas op bochtige en gladde
wegen uw rijsnelheid aan. Rijd voor‐
zichtig en probeer niet te accelere‐
ren als het controlelampje ESC knip‐
pert of als u op een gladde weg rijdt.

ESC uitschakelen

Tijdens het rijden
• Het verdient aanbeveling om het ESC

waar mogelijk ingeschakeld te hou‐
den.

• Schakel het ESC tijdens het rijden al‐
leen uit als u op een vlakke weg rijdt.

WAARSCHUWING

Druk nooit op de toets ESC OFF als
ESC actief is (controlelampje ESC
knippert).
Als het ESC in dat geval toch wordt
uitgeschakeld, kan de auto gaan slip‐
pen en kunt u de controle erover
verliezen.

OPMERKING

• Schakel het ESC uit door geduren‐
de meer dan 3 seconden op de
toets ESC OFF te drukken (contro‐
lelampje ESC OFF brandt) als de
auto op een rollenbank getest
wordt. Als ESC aanblijft staan, kan
het toerental van de wielen moge‐
lijk niet verhoogd worden, waar‐
door een foutieve diagnose zou
kunnen worden gesteld.

• Het uitschakelen van het ESC
heeft geen gevolgen voor een cor‐
recte werking van het ABS en het
remsysteem.

Vehicle Stability Management
(VSM)
Dit systeem zorgt voor nog meer stabi‐
liteit en een betere stuurreactie bij het
rijden op een glad wegdek of wanneer
de auto tijdens het remmen een ver‐
schil in weerstand waarneemt tussen
de rechter- en linkerwielen.

VSM in werking
Als het VSM in werking is:
• Het controlelampje ESC (Electronic

Stability Control) ( ) gaat knipperen.

• Het stuurwiel kan worden gedraaid.

Als het Vehicle Stability Management
goed werkt, voelt u mogelijk lichte tril‐
lingen in de auto. Dit wordt veroorzaakt
door het aansturen van de remmen en
is normaal.

Het VSM werkt niet wanneer:
• Over een schuin op- of aflopende weg

wordt gereden

• Achteruit wordt gereden

• Het controlelampje ESC OFF ( ) in
het instrumentenpaneel blijft bran‐
den

• Het controlelampje EPS (elektroni‐
sche stuurbekrachtiging) in het in‐
strumentenpaneel blijft branden
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VSM niet in werking
Als u op de toets ESC OFF drukt om het
ESC uit te schakelen, wordt het VSM
ook uitgeschakeld en gaat het controle‐
lampje ESC OFF ( ) branden.
Druk nogmaals op de toets om het VSM
weer in te schakelen. Het controlelamp‐
je ESC OFF gaat uit.

Controlelampje motormanagement
Zelfs wanneer u de schakelaar ESC OFF
niet indrukt, kan het gebeuren dat het
VSM wordt uitgeschakeld. Dit geeft aan
dat er ergens in het EPS-systeem
(elektronische stuurbekrachtiging) of
het VSM-systeem een storing is waar‐
genomen.
Laat het systeem nakijken door een
professionele werkplaats als het ESC-
controlelampje ( ) of het EPS-waar‐
schuwingslampje blijft branden. Kia
raadt aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken.

OPMERKING

• Het VSM is bedoeld voor rijden in
bochten bij snelheden boven onge‐
veer 22 km/h.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Het VSM is bedoeld voor remmen
op een split-mu-weg bij snelheden
boven ongeveer 10 km/h. Een
split-mu-weg is een weg waarbij
de wrijvingscoëfficiënt voor de
wielen (links en rechts) verschil‐
lend is.

WAARSCHUWING

• Het Vehicle Stability Management-
systeem is geen vervanging voor
een veilig rijgedrag en dient slechts
als hulpmiddel. Het is de verant‐
woordelijkheid van de bestuurder
om altijd de rijsnelheid en de af‐
stand tot de voorligger in de gaten
te houden. Houd het stuurwiel tij‐
dens het rijden stevig vast.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Uw auto is ontworpen om te doen
wat de bestuurder ervan vraagt,
ook wanneer een VSM-systeem is
geïnstalleerd. Neem altijd de nor‐
male voorzorgsmaatregelen in
acht en pas uw snelheid altijd aan
de aan omstandigheden - ook bij
slecht weer en op een glad weg‐
dek.

• Als er banden en/of velgen met
een verschillende maat onder de
auto gemonteerd zijn, kan dat de
werking van het VSM in negatieve
zin beïnvloeden. Zorg ervoor dat
als de banden onder uw auto ver‐
vangen moeten worden, de nieuwe
banden dezelfde maat hebben als
de originele banden.

Hill-start Assist Control (HAC)
Een auto heeft de neiging om achteruit
te rijden als u wegrijdt op een helling.
De Hill-start Assist Control (HAC) voor‐
komt dat de auto dan achteruitrijdt,
doordat de remmen automatisch na
1~2 seconden worden bediend. De rem‐
men worden weer losgelaten wanneer
het gaspedaal wordt ingetrapt of na
ongeveer 1~2 seconden.
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WAARSCHUWING

De HAC werkt maar ongeveer
1~2 seconden. Trap dus altijd het
gaspedaal in wanneer u wilt wegrij‐
den.

OPMERKING

• De HAC werkt niet wanneer de se‐
lectieknop in stand P (parkeren) of
N (neutraal) staat.

• De HAC wordt wel geactiveerd
wanneer het ESC is uitgeschakeld,
maar niet wanneer er een storing
in het ESC is opgetreden.

Emergency stop signal (ESS)
(noodstopsignaal)
Het Emergency Stop Signal-systeem
(noodstopsignaal) waarschuwt achter‐
opkomende bestuurders door het rem‐
licht te laten knipperen wanneer de au‐
to plotseling sterk afremt.
Het systeem wordt geactiveerd als:

• De auto plotseling afremt (de rijsnel‐
heid is hoger dan 55 km/h en de de‐
celeratie van de auto is groter dan
7 m/s2).

• Het ABS in werking treedt.

Het remlicht houdt op met knipperen
wanneer de rijsnelheid lager is dan
40 km/h en het ABS wordt gedeacti‐
veerd of de auto niet meer sterk af‐
remt. In plaats daarvan gaan de alarm‐
knipperlichten automatisch branden.
De alarmlichten gaan weer uit wanneer
de rijsnelheid hoger is dan 10 km/h na‐
dat de auto heeft stilgestaan. De
alarmlichten gaan ook uit als de auto
een tijdje met lage snelheid verder ge‐
reden is. U kunt dit handmatig uitscha‐
kelen door de schakelaar van de alarm‐
knipperlichten in te drukken.

LET OP

Het Emergency Stop Signal-systeem
(ESS) werkt niet wanneer de alarm‐
knipperlichten al zijn ingeschakeld.

Goede remgewoonten

WAARSCHUWING

• Trek bij het verlaten of parkeren
van de auto altijd de parkeerrem
aan en zet de selectieknop van de
auto in stand P (parkeren). Als de
parkeerrem niet volledig wordt
aangetrokken, kan de auto onbe‐
doeld gaan rijden en uzelf en ande‐
ren verwonden.

• Bij het parkeren van de auto moet
altijd de parkeerrem worden geac‐
tiveerd om te voorkomen dat de
auto zich onbedoeld in beweging
zet, waardoor de inzittenden of
voetgangers letsel op zouden kun‐
nen lopen.

• Controleer voordat u wegrijdt of de
parkeerrem gedeactiveerd is en het
controlelampje uit is.
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• Als u met de auto door plassen rijdt,
worden de remmen nat. Ook als de
auto gewassen is, kunnen de remmen
nat geworden zijn. Rijden met natte
remmen kan gevaarlijk zijn! De rem‐
weg van uw auto wordt langer als de
remmen nat zijn. Ook kan de auto tij‐
dens het remmen naar één kant trek‐
ken als de remmen nat zijn.
U kunt de remmen drogen door het
rempedaal tijdens het rijden licht in te
trappen. Als de remmen droog zijn,
werkt het remsysteem weer nor‐
maal. Als het remsysteem daarna
niet normaal werkt, breng dan de au‐
to zo snel mogelijk op een veilige
plaats tot stilstand en laat het voer‐
tuig nakijken door een professionele
werkplaats.
Kia raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te bellen.

• Zet de transmissie tijdens het afrij‐
den van een helling niet in de vrij‐
stand. Dit is bijzonder gevaarlijk. Rijd
met een ingeschakelde versnelling,
gebruik het remsysteem om de snel‐
heid te verlagen en schakel vervol‐
gens een lagere versnelling in. Door
tevens op de motor af te remmen,
kunt u de snelheid op een veilige ma‐
nier verlagen.

• Houd het rempedaal niet langdurig
achter elkaar ingetrapt. Als u tijdens
het rijden het rempedaal ingetrapt
houdt, kan dat gevaar opleveren om‐
dat het remsysteem hierdoor over‐
verhit kan raken, waardoor de rem‐
werking minder wordt. Verder zorgt
het ingetrapt houden van het rem‐
systeem voor extra slijtage aan on‐
derdelen van het remsysteem.

• Trap het rempedaal geleidelijk in en
verlaag uw snelheid terwijl u rechtuit
blijft rijden als u tijdens het rijden een
lekke band krijgt. Breng uw auto op
een veilige plaats tot stilstand.

• Neem de nodige voorzorgsmaatrege‐
len in acht bij het parkeren op een
helling. Activeer de parkeerrem
krachtig en zet de selectieknop in
stand P. Draai de voorwielen naar de
stoeprand als de auto met de voorzij‐
de naar beneden wijst, om te voorko‐
men dat de auto wegrolt. Draai de
voorwielen naar de stoeprand als de
auto met de voorzijde naar beneden
wijst, om te voorkomen dat de auto
wegrolt.
Draai de voorwielen van de stoeprand
af als de auto met de voorzijde naar
boven wijst, om te voorkomen dat de
auto wegrolt. Als er geen geschikte
stoeprand naast de weg aanwezig is
die de auto tegen kan houden, leg dan
blokken voor de wielen.

• Onder bepaalde omstandigheden kan
de parkeerrem in geactiveerde toe‐
stand vastvriezen. De kans daarop is
het grootst als er rond de achterrem‐
men sprake is van een opeenhoping
van sneeuw of ijs of als de remmen
nat zijn. Als de kans bestaat dat de
parkeerrem vast gaat vriezen, ge‐
bruik hem dan alleen maar tijdelijk tij‐
dens het in stand P zetten van de se‐
lectieknop en blokkeer de achterwie‐
len zodat de auto niet kan gaan rol‐
len. Deactiveer daarna de parkeer‐
rem.
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• Houd de auto op een helling niet op
zijn plaats door gas te geven. Hier‐
door kan de reductieoverbrenging
oververhit raken. Gebruik altijd de
voetrem of de parkeerrem.
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IN DRIVE-STAND GEÏNTEGREERD REGELSYSTEEM

DRIVE-stand

De drive-stand kan worden geselec‐
teerd op basis van de voorkeur van de
bestuurder of de wegomstandigheden.

• De stand wijzigt zoals hieronder aan‐
gegeven wanneer de toets DRIVE
MODE wordt ingedrukt.

• Houd de toets DRIVE MODE ingedrukt
om de stand ECO+ te selecteren.
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Begininstelling voor elke rijmodus

DRIVE-stand NORMAL (NORMAAL) SPORT (SPORT) ECO (ECO) ECO+*1

Kenmerk Normale rijmodus Sportieve rijmodus Optimaal voor eco-
rijden

Sterk energiebe‐
sparende rijmodus

Toetsactivering Drukken Drukken Drukken Ingedrukt houden

Controlelampje op het instrumenten‐
paneel -

Regeling van airconditioning / verwar‐
mingssysteem

NORMAAL (ECO/
NORMAAL) *2

NORMAAL (ECO/
NORMAAL) *2 ECO (ECO) Uit

*1 Wijzigen naar ECO+-modus
- De actieradius verandert mogelijk niet wanneer de airconditioning / het verwarmingssysteem is uitgeschakeld. De daad‐

werkelijke afstand kan echter groter worden.

- De airconditioning / het verwarmingssysteem wordt uitgeschakeld (behalve de ontwaseming), maar deze kunt u inschake‐
len als dit nodig is.

- Wanneer de rijmodus wordt overgeschakeld van de ECO+-modus naar een andere modus, wordt deze gewijzigd naar de
werkingsstatus voor de airconditioning/verwarming van de ECO-modus.

- De snelheidsbegrenzer wordt automatisch gedeactiveerd wanneer het Smart Cruise Control-systeem actief is of het gas‐
pedaal helemaal wordt ingetrapt. Indien de snelheidsbegrenzerfunctie is gedeactiveerd door het intrappen van het gaspe‐
daal, wordt de snelheidsbegrenzerfunctie opnieuw geactiveerd wanneer de snelheid van de auto onder de ingestelde snel‐
heidslimiet komt. Ook wordt de snelheid gewijzigd in de snelheid die is ingesteld voor de ECO-modus wanneer de rijmodus
wordt veranderd van de ECO+-modus in de ECO-modus.

*2 Het is mogelijk om de rijomstandigheid in te stellen voor elke rijmodus (behalve de ECO+-modus) bij de rijmodusinstelling in
het audio- en multimediasysteem. Zie de afzonderlijk verstrekte handleiding voor meer informatie.
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DRIVE-stand NORMAL (NORMAAL) SPORT (SPORT) ECO (ECO) ECO+*1

Snelheidsbegrenzer - - -
(90~120 km/h)*2 Onder 90 km/h

Regeneratief remniveau 1 (1~3) *2 1 (1~3) *2 2 (1~3) *2 2
*1 Wijzigen naar ECO+-modus
- De actieradius verandert mogelijk niet wanneer de airconditioning / het verwarmingssysteem is uitgeschakeld. De daad‐

werkelijke afstand kan echter groter worden.

- De airconditioning / het verwarmingssysteem wordt uitgeschakeld (behalve de ontwaseming), maar deze kunt u inschake‐
len als dit nodig is.

- Wanneer de rijmodus wordt overgeschakeld van de ECO+-modus naar een andere modus, wordt deze gewijzigd naar de
werkingsstatus voor de airconditioning/verwarming van de ECO-modus.

- De snelheidsbegrenzer wordt automatisch gedeactiveerd wanneer het Smart Cruise Control-systeem actief is of het gas‐
pedaal helemaal wordt ingetrapt. Indien de snelheidsbegrenzerfunctie is gedeactiveerd door het intrappen van het gaspe‐
daal, wordt de snelheidsbegrenzerfunctie opnieuw geactiveerd wanneer de snelheid van de auto onder de ingestelde snel‐
heidslimiet komt. Ook wordt de snelheid gewijzigd in de snelheid die is ingesteld voor de ECO-modus wanneer de rijmodus
wordt veranderd van de ECO+-modus in de ECO-modus.

*2 Het is mogelijk om de rijomstandigheid in te stellen voor elke rijmodus (behalve de ECO+-modus) bij de rijmodusinstelling in
het audio- en multimediasysteem. Zie de afzonderlijk verstrekte handleiding voor meer informatie.
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FORWARD COLLISION-AVOIDANCE ASSIST (FCA, ONDERSTEUNING BOTSINGSVERMIJDING
VOORZIJDE) (SENSOR FUSION) (INDIEN VAN TOEPASSING)
Het FCA-systeem is bedoeld om het ri‐
sico op ongevallen terug te dringen. Het
herkent de afstand tot een voorliggend
voertuig, voetganger of fietser met be‐
hulp van de sensoren (d.w.z. de front‐
zichtcamera en radar aan de voorzijde).
Zo nodig wordt de bestuurder gewaar‐
schuwd voor het risico van een ongeval
door middel van een waarschuwings‐
melding of een alarm en het activeren
van de noodrem.
❈ FCA staat voor Forward Collision-

Avoidance Assist (ondersteuning
botsingsvermijding voorzijde).

❈ Het FCA-systeem met sensor fusi‐
on (frontzichtcamera + radar voor‐
zijde) dient voor voertuigen, voet‐
gangers en fietsers die zich vóór u
bevinden.

WAARSCHUWING

Tref de volgende voorzorgsmaatre‐
gelen wanneer u gebruikmaakt van
het Forward Collision-Avoidance As‐
sist-systeem (ondersteuning bot‐
singsvermijding voorzijde):
(Vervolg)

(Vervolg)

• Het systeem dient slechts als
hulpmiddel: de bestuurder moet
zelf altijd oplettend blijven. Het be‐
reik van de parkeersensoren is be‐
perkt en niet alle voorwerpen wor‐
den even goed opgemerkt. Blijf te
allen tijde letten op de toestand
van de weg.

• Rijd NOOIT sneller dan de toestand
van de weg toelaat en rijd NOOIT
snel in bochten.

• Rijd voorzichtig om te voorkomen
dat zich onverwachte en plotselin‐
ge situaties voordoen. Het FCA-
systeem brengt de auto niet volle‐
dig tot stilstand en is alleen be‐
doeld om de kans op een dreigende
botsing te verkleinen.

Systeem instellen en activeren
Systeeminstelling
De bestuurder kan FCA activeren door
het contact in de stand ON te plaatsen
en door het selecteren van:
"User Settings (gebruikersinstellingen)

 Driver assistance (bestuurdershulp)
 Forward safety (veiligheid vooruit)"

- Als u kiest voor "Actieve hulp" wordt
het FCA-systeem ingeschakeld. De
FCA geeft waarschuwingen en alar‐
men afhankelijk van de kans op een
botsing. Ook bedient het de remmen
afhankelijk van de kans op een bot‐
sing.

- Als u kiest voor "Alleen waarschu‐
wen", dan geeft het FCA-systeem al‐
leen waarschuwingen en alarmen op
grond van de kans op een botsing. U
moet de rem rechtstreeks bedienen
want het FCA-systeem heeft geen
controle over de rem.

- Als u kiest voor "Off" (uit), wordt het
FCA-systeem uitgeschakeld.

Het waarschuwingslampje
brandt op het lcd-display wan‐
neer u het FCA-systeem an‐
nuleert.
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De bestuurder kan de FCA ON/OFF-
status op het lcd-display volgen. Daar‐
naast gaat het waarschuwingslampje
branden wanneer de ESC (elektroni‐
sche stabiliteitsregeling) uitgeschakeld
is. Als het waarschuwingslampje blijft
branden (ON) bij geactiveerde FCA,
moet u het systeem laten nakijken
door een professionele werkplaats. Kia
raadt aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken.

Forward Collision Warning (frontale
botsingswaarschuwing)
De bestuurder kan de initiële waarschu‐
wingsactiveringstijd selecteren op het
LCD-display.
Ga naar “User settings (gebruikersin‐
stellingen)  Driver assistance (be‐
stuurdershulp)  FCA (Forward Collisi‐
on Warning)  Early/Normal/Late
(vroeg/normaal/laat)”.
De opties voor de initiële frontalebot‐
singswaarschuwing zijn als volgt:
• Vroeg:

Als deze optie geselecteerd is, wordt
de initiële frontalebotsingswaarschu‐
wing vroeger dan normaal geacti‐
veerd. Deze instelling maximaliseert
de afstand tot het voorliggende voer‐
tuig, de voetganger of de fietser
voordat de initiële waarschuwing
wordt gegeven.

• Normaal:
Als deze optie geselecteerd is, wordt
de initiële frontalebotsingswaarschu‐
wing normaal geactiveerd. Deze in‐
stelling zorgt voor een nominale af‐
stand tussen het voorliggende voer‐
tuig voordat de initiële waarschuwing
wordt gegeven.

• Laat:
Als deze optie geselecteerd is, wordt
de initiële frontalebotsingswaarschu‐
wing later dan normaal geactiveerd.
Deze instelling vermindert de afstand
tussen het voorliggende voertuig, de
voetganger of de fietser voordat de
initiële waarschuwing wordt gegeven.

Kies voor 'Laat' wanneer er weinig ver‐
keer is en de rijsnelheid laag ligt.
Als een voorligger plotseling accele‐
reert, kan de bestuurder opmerken dat
het alarm vroeg wordt gegeven, ook al
is de optie 'later' geselecteerd.

Voorwaarde voor activering
Het FCA-systeem wordt voor activering
in gereedheid gebracht wanneer onder
Veiligheid vooruit de Actieve ondersteu‐
ning of Alleen waarschuwen op het
LCD-display wordt geselecteerd, en
wanneer aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan.
- De ESC is geactiveerd.

- De rijsnelheid is hoger dan 10 km/h.
(FCA wordt echter ingeschakeld bij
een bepaalde rijsnelheid.)

- Wanneer een voertuig, voetganger of
fietser vóór het voertuig wordt her‐
kend. (FCA wordt echter niet inge‐
schakeld op basis van omstandighe‐
den vóór het voertuig en voertuigsys‐
temen, maar geeft alleen bepaalde
waarschuwingen.)

- FCA werkt niet goed of geeft alleen
waarschuwingen en alarmen, afhan‐
kelijk van de rijomstandigheden of de
staat van de auto.

- Als u onder Veiligheid vooruit kiest
voor alleen waarschuwen, dan geeft
de FCA alleen waarschuwingen en
alarmen op grond van de kans op een
botsing.

OPMERKING

FCA werkt mogelijk niet goed afhan‐
kelijk van de situatie vóór de auto,
de richting van de voetganger of
fietser en de snelheid.
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WAARSCHUWING

• Breng het voertuig volledig tot stil‐
stand op een veilige locatie voor‐
dat u de schakelaar op het stuur
bedient om het FCA-systeem
in/uit te schakelen.

• Het FCA-systeem schakelt auto‐
matisch in nadat de toets POWER
(start) in stand ON is gezet. De be‐
stuurder kan het FCA-systeem
uitschakelen door de systeemin‐
stelling op het lcd-scherm te an‐
nuleren.

• Het FCA-systeem schakelt auto‐
matisch uit na annuleren van de
ESC. Als de ESC wordt geannu‐
leerd, kan het FCA-systeem niet
worden ingeschakeld op het lcd-
scherm. Het waarschuwingslampje
van het FCA-systeem gaat bran‐
den; dit is normaal.

FCA-waarschuwing en bediening
systeem
Het FCA-systeem geeft waarschu‐
wingsmeldingen en waarschuwingsalar‐
men weer afhankelijk van de kans op
een botsing bij plotseling remmen van
de voorligger, een te korte tussenaf‐
stand of kans op een botsing met een
voetganger of fietser. Ook bedient het
de remmen afhankelijk van de kans op
een botsing.
De bestuurder kan de initiële waarschu‐
wingsactiveringstijd selecteren in de
User Settings (gebruikersinstellingen)
op het lcd-scherm. De opties voor de
initiële frontalebotsingswaarschuwing
zijn een vroege, normale of late initiële
waarschuwingstijd.

Botsingswaarschuwing (eerste
waarschuwing)

• De waarschuwing verschijnt op het
LCD-display en er klinkt ook een
alarm.

• De auto kan iets langzamer gaan rij‐
den
- Het systeem werkt als de rijsnel‐

heid groter dan 10 km/h en niet
meer dan 180 km/h is bij een voor‐
liggend voertuig. (Afhankelijk van
de toestand van de voorligger en de
omringende omgeving, kan de
maximale snelheid waarbij het sys‐
teem werkt mogelijk lager zijn.)
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- Voor voetgangers en fietsers geldt
dat de rijsnelheid van de auto mini‐
maal 10 km/h en minder dan 85
km/h moet zijn. (Afhankelijk van de
toestand van de voetgangers en
fietsers en de omringende omge‐
ving, kan de maximale snelheid
waarbij het systeem werkt mogelijk
lager zijn.)

• Het FCA-systeem regelt de remmen
binnen bepaalde grenzen om de
schok van de botsing te verminderen.
- Als u kiest voor "Alleen waarschu‐

wen", dan geeft het FCA-systeem
alleen waarschuwingen en alarmen
op grond van de kans op een bot‐
sing. U moet de rem rechtstreeks
bedienen want het FCA-systeem
heeft geen controle over de rem.

Noodremmen (2e waarschuwing)

• De waarschuwing verschijnt op het
LCD-display en er klinkt ook een
alarm.

• De remregeling wordt vlak voor een
botsing gemaximaliseerd, zodat de
impact wordt verminderd bij het ra‐
ken van een voorliggend voertuig.
- Het systeem werkt als de rijsnel‐

heid groter dan 10 km/h en niet
meer dan 85 km/h is bij een voor‐
liggend voertuig. (Afhankelijk van
de toestand van de voorligger en de
omringende omgeving, kan de
maximale snelheid waarbij het sys‐
teem werkt mogelijk lager zijn.)

- Voor voetgangers en fietsers geldt
dat de rijsnelheid van de auto mini‐
maal 10 km/h en minder dan 65
km/h moet zijn. (Afhankelijk van de
toestand van de voetgangers en
fietsers en de omringende omge‐
ving, kan de maximale snelheid
waarbij het systeem werkt mogelijk
lager zijn.)

• Het FCA-systeem regelt de remmen
binnen bepaalde grenzen om de
schok van de botsing te verminderen.
De FCA zorgt voor een maximale
remwerking net voor de botsing.
- Als u kiest voor "Alleen waarschu‐

wen", dan geeft het FCA-systeem
alleen waarschuwingen en alarmen
op grond van de kans op een bot‐
sing. U moet de rem rechtstreeks
bedienen want het FCA-systeem
heeft geen controle over de rem.

Remmen
• In een noodsituatie zorgt het remsys‐

teem dat het gereed is om direct te
reageren om de bestuurder te onder‐
steunen bij het intrappen van het
rempedaal.

• Het FCA-systeem geeft extra rem‐
vermogen om maximaal te kunnen
remmen als de bestuurder het rem‐
pedaal intrapt.

  

6-55

6

M
et uw

 auto rijden



• De remregeling wordt automatisch
gedeactiveerd als de bestuurder hard
op het gaspedaal trapt of een ruk aan
het stuur geeft.

• De remregeling wordt automatisch
beëindigd als de risicofactoren niet
meer bestaan.

LET OP

De bestuurder moet altijd goed op‐
letten op de situatie rond de auto,
ook als er geen waarschuwing of
alarm wordt gegeven.

WAARSCHUWING

Het FCA-systeem kan niet alle bot‐
singen voorkomen. Het FCA-systeem
kan vóór de botsing mogelijk de auto
niet geheel tot stilstand brengen
vanwege omgevings-, weg- of
weersomstandigheden. De bestuur‐
der is er verantwoordelijk voor veilig
te rijden en de auto onder controle
te houden.

WAARSCHUWING

Het FCA-systeem werkt volgens risi‐
coniveaus, zoals de afstand tot een
voertuig of voetganger aan de voor‐
zijde, de snelheid van het voertuig of
de voetganger en de manier waarop
de bestuurder rijdt.
Het systeem werkt alleen goed als u
risico's probeert te vermijden.

Detectiesensoren
(frontzichtcamera / radar
voorzijde)

De sensoren detecteren de afstand tot
voorliggende voertuigen, voetgangers
of fietsers.
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In slechte weersomstandigheden zoals
bij zware regenval, zware sneeuwval en
mist, of wanneer de sensor is bedekt
met vreemd materiaal, stof, etc., zullen
de sensoren niet goed functioneren en
wordt het systeem tijdelijk uitgescha‐
keld.
Zorg ervoor dat de sensor altijd schoon
is.

OPMERKING

• Bevestig geen accessoires, zoals
een kentekenlijst of sticker, in de
buurt van de sensor. Vervang ook
niet de bumper door een willekeu‐
rig exemplaar. Dat kan een goede
werking van de sensor verstoren.

• Houd de omgeving van de
sensor/de bumper altijd schoon.

• Gebruik alleen zachte doeken om
het voertuig te wassen. Sproei ook
niet met hoge druk water op de
bumper waarop de sensor is ge‐
monteerd.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Oefen geen overmatige kracht uit
op het voorste sensorgebied. Als
de sensor uit positie raakt als ge‐
volg van kracht van buiten af, kan
het systeem niet goed gaan func‐
tioneren, ook zonder waarschu‐
wingslampje of melding. Laat het
voertuig in dat geval nakijken door
een professionele werkplaats. Kia
raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te bezoeken.

• Gebruik alleen een originele Kia af‐
dekkap voor de sensor. Beschilder
de beschermkap van de sensor
niet.

• Tint de ruit niet en plak geen stic‐
kers, accessoires rond de binnen‐
spiegel op de plek van de camera.

• Voorkom dat het bevestigingspunt
van de vooruitrijcamera nat wordt.

• Haal niet zomaar onderdelen van
de radar/camera af en geef er
geen klap op.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Plaats geen reflecterende voor‐
werpen (wit papier of spiegels,
enz.) op het dashboard.
Anders kan het systeem onnodig
actief worden vanwege weerkaat‐
send zonlicht.

• Een te hoog audiovolume kan ge‐
luid van het systeemalarm versto‐
ren.

• Zie “Lane Keeping Assist (LKA, hulp
bij rijbaan aanhouden)” op bladzij‐
de 6-68 voor meer waarschuwin‐
gen omtrent de camerasensor.

  

6-57

6

M
et uw

 auto rijden



Waarschuwingsmelding en
waarschuwingslampje

Wanneer de sensorafdekking bedekt is
met vuil, sneeuw of stof, is het mogelijk
dat het FCA-systeem tijdelijk niet meer
werkt. In dergelijke gevallen verschijnt
de waarschuwingsmelding om de be‐
stuurder hierop te attenderen.
 
Dit duidt niet op een storing in het FCA-
systeem. Verwijder de verontreiniging
om het FCA-systeem goed te laten
werken.

Het FCA-systeem werkt mogelijk niet
goed in een gebied (b.v. open terrein)
waar na het inschakelen van de auto
geen voorwerpen worden waargeno‐
men.

WAARSCHUWING

Mogelijk is het FCA-systeem niet ac‐
tief, zonder dat er waarschuwings‐
berichten worden gegeven, als ge‐
volg van de rijsituatie, de verkeers‐
drukte, het weer, de toestand van de
weg, enz.

Storing in het systeem

• Wanneer het FCA-systeem niet goed
werkt, gaat het FCA-waarschuwings‐
lampje ( ) branden en wordt gedu‐
rende enkele seconden een waar‐
schuwingsmelding weergegeven. Na‐
dat de melding is verdwenen, gaat
het hoofdwaarschuwingslampje ( )
branden. Laat het voertuig in dat ge‐
val nakijken door een professionele
werkplaats. Kia raadt aan om een of‐
ficiële Kia-dealer/servicepartner te
bezoeken.

• De waarschuwing van het FCA-sys‐
teem kan verschijnen terwijl tevens
het ESC-waarschuwingslampje gaat
branden.
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WAARSCHUWING

• Het FCA-systeem is een extra sys‐
teem voor het gemak van de be‐
stuurder. De bestuurder blijft altijd
zelf verantwoordelijk voor het be‐
sturen van de auto. Vertrouw niet
alleen op het FCA-systeem. Maar
blijf op een veilige afstand zodat u
tijd hebt om te remmen en trap
eventueel het rempedaal in om
langzamer te gaan rijden.

• In bepaalde gevallen en onder be‐
paalde rijomstandigheden kan het
FCA-systeem onbedoeld worden
ingeschakeld. Deze initiële waar‐
schuwing verschijnt op het LCD-
display en er klinkt ook een zoe‐
mer.
Ook is in het bepaalde gevallen
mogelijk dat de sensor van de ra‐
dar aan de voorzijde of het came‐
raherkenningssysteem het voer‐
tuig, de voetganger of de fietser
vóór u niet signaleert. Mogelijk
wordt het FCA-systeem niet inge‐
schakeld en de waarschuwings‐
melding niet weergegeven.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Het FCA-systeem kan ten on‐
rechte waarschuwingen laten zien
of horen. Ook is het mogelijk dat
FCA door beperkingen in de senso‐
ren in het geheel geen waarschu‐
wing laat zien of horen.

• Als er een probleem met het FCA-
systeem is, remt het systeem niet
automatisch als het een kans op
een botsing detecteert, zelfs als
de overige remsystemen normaal
werken.

• Het FCA-systeem werkt alleen bij
voertuigen/voetgangers vóór de
auto terwijl u vooruit rijdt. Het
werkt niet bij dieren of bij voertui‐
gen die in de tegenovergestelde
richting rijden.

• Het FCA-systeem herkent geen
voertuig dat dwars oversteekt of
een auto die geparkeerd staat.

• Als het voertuig voor u plotseling
stopt, hebt u misschien minder
controle over het remsysteem. Be‐
waar daarom altijd een veilige af‐
stand tussen uw auto en het voer‐
tuig voor u.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Tijdens het remmen kan het FCA-
systeem actief worden en de auto
plotseling stoppen. En de lading in
de auto kan de passagiers in ge‐
vaar brengen. Wees u daarom al‐
tijd bewust van de omvang van de
lading in de auto.

• Mogelijk wordt het FCA-systeem
niet geactiveerd als de bestuurder
het rempedaal intrapt om een bot‐
sing te voorkomen.

• Het FCA-systeem wordt niet ac‐
tief als het voertuig achteruit rijdt.
In dit geval moet u een veilige re‐
mafstand houden en indien nodig
het rempedaal intrappen om snel‐
heid te minderen om een veilige
afstand te bewaren.

• De normale remfunctie werkt ge‐
woon, ook als er een probleem is
met de FCA-remregeling of andere
functies. In dit geval werkt de
remregeling niet als er risico be‐
staat op een botsing.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Mogelijk wordt het FCA-systeem
niet actief vanwege de rijsituatie,
de verkeersdrukte, het weer, toe‐
stand van de weg, enz.

• Mogelijk reageert het FCA-sys‐
teem niet op alle typen voertuigen.

Beperkingen van het systeem
Het FCA-systeem is een hulpmiddel
voor de bestuurder onder bepaalde ge‐
vaarlijke rijomstandigheden, maar kan
niet alle risico's vermijden.
Het FCA-systeem bewaakt rijsituaties
door middel van de radar en de came‐
rasensor. Als er dus een situatie buiten
het bereik hiervan optreedt, werkt het
FCA-systeem meestal niet. De bestuur‐
der moet in de volgende situaties goed
opletten. De werking van het FCA-sys‐
teem kan beperkt zijn.

Voertuigherkenning
De werking van de sensor kan in de vol‐
gende gevallen beperkt zijn:
- De frontzichtcamera of radarsensor

aan de voorzijde wordt door een
vreemd voorwerp of vuil geblokkeerd

- De cameralens heeft last van een ge‐
tinte voorruit of een film of coating
op de voorruit, beschadigd glas of
vreemde voorwerpen (sticker, insect,
enz.) op het glas.

- Slechte weersomstandigheden zoals
zware regen- of sneeuwval belem‐
meren het zichtveld van de radarsen‐
sor of camera.

- Er sprake is van storing door elektro‐
magnetische golven.

- De radarsignalen worden onregelma‐
tig weerkaatst.

- De herkenning door de frontzichtca‐
mera/radarsensor aan de voorzijde is
beperkt.

- Het voertuig vóór u is te klein om ge‐
detecteerd te worden (zoals een mo‐
torfiets enz.)

- Het voertuig vóór u is een voertuig of
aanhanger met een dusdanig grote
omvang dat deze te groot is om door
het cameraherkenningssysteem te
worden gedetecteerd (zoals een trac‐
toraanhanger enz.)

- Het gezichtsveld van de camera is
niet goed verlicht (ofwel te donker of
teveel weerkaatsing of teveel tegen‐
licht dat het gezichtsveld beperkt)

- Het voertuig vóór u heeft geen ach‐
terlichten of zijn achterlichten niet
aan of hun achterlichten zitten op
een ongebruikelijke plaats.

- De helderheid van het omgevingslicht
verandert plotseling, bijvoorbeeld
wanneer u een tunnel in- of uitrijdt.

- Wanneer licht van straatverlichting of
een tegemoetkomende auto wordt
gereflecteerd op een nat wegdek,
zoals een plas.

- Het gezichtsveld vóór u wordt belem‐
merd door de schittering van de zon

- Het voertuig voor u voert vreemde
manoeuvres uit

- Het voertuig rijdt over onverharde of
oneffen, ruige ondergronden of over
wegen met plotselinge veranderingen
in hellingsgraad.

- Als u ergens rijdt waar metaal in de
buurt is, zoals een bouwterrein,
spoorlijn, enz.

- Als u in een gebouw rijdt, zoals een
ondergronds parkeerterrein.

- De frontzichtcamera herkent het
voertuig vóór u niet volledig.

- De frontzichtcamera is beschadigd.
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- Er is onvoldoende omgevingslicht,
zoals wanneer de koplampen 's
avonds niet aanstaan of u door een
tunnel rijdt.

- Er hangt een schaduw over de weg
door een middenberm, bomen, enz.

- Het voertuig rijdt voorbij een slag‐
boom.

- De voorruit beslaat; uw zicht op de
weg wordt belemmerd.

- Het achterste deel van het voertuig
vóór u is niet goed zichtbaar (het
keert om of kantelt).

- De slechte staat van de weg zorgt
voor overmatige trillingen van het
voertuig tijdens het rijden

- De herkenning door de sensor veran‐
dert plotseling wanneer u over een
snelheidsdrempel rijdt

- Het voertuig vóór u verplaatst zich in
de rijrichting

- Het voertuig vóór u gaat stilstaan in
de rijrichting

- Het voertuig vóór u rijdt naar u toe of
achteruit

- U bevindt zich op een rotonde en het
voertuig vóór u rijdt helemaal rond.

- Het is moeilijk om het gezichtsveld
van de frontzichtcamera vast te leg‐
gen, bijvoorbeeld door achtergrond‐
verlichting, gereflecteerd licht en
duisternis.

- Wanneer de camera aan de voorzijde
wordt geblokkeerd door een continue
werking van de ruitensproeier en -
wisser.

- De voorligger is een voertuig voor
speciale doeleinden, een aanhangwa‐
gen of een vrachtwagen met een la‐
ding met een ongebruikelijke vorm.

- Er is te veel of te weinig omgevings‐
licht.

- De frontzichtcamera wordt belem‐
merd door een getinte voorruit, be‐
vestigingsfolie, een waterdichte coa‐
ting, vreemd materiaal zoals een stic‐
ker, insecten, enz.

- Wanneer de frontzichtcamera (met
inbegrip van de lens) of radar aan de
voorzijde is beschadigd.

- Als er geen koplamp wordt gebruikt
of dimlicht wordt gebruikt in het don‐
ker of in een tunnel.

- Achtergrondverlichting schijnt in de
rijrichting van het voertuig. (Met in‐
begrip van koplampen van tegemoet‐
komend verkeer.)

- Wanneer de achterzijde van het voor‐
liggende voertuig klein of laag is.

- Wanneer de voorligger wordt getrok‐
ken door een aanhanger of ander
voertuig.

- Wanneer de bodemvrijheid van het
voorliggende voertuig groot is.

- Wanneer een voorliggend voertuig
onverwachts van rijstrook wisselt.
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- Rijden in bochten
De werking van het FCA-systeem
(Hulp bij vermijden kop-staartbot‐
sing) kan beperkt worden wanneer u
over een bochtige weg rijdt.
Het is mogelijk dat het herkennings‐
systeem van de frontzichtcamera of
de radar aan de voorzijde een voer‐
tuig, voetganger of fietser vóór u op
een bochtige weg niet detecteert.
Dit kan ervoor zorgen dat er geen
alarm wordt geactiveerd en er niet
wordt geremd wanneer dit nodig is.
Rij steeds met aandacht voor de weg
en de rijomstandigheden, en trap in‐
dien nodig het rempedaal in om snel‐
heid te minderen om een veilige af‐
stand te bewaren.
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Het FCA-systeem (Hulp bij vermijden
kop-staartbotsing) zal mogelijk een
voertuig, voetganger of fietser op
een naastgelegen rijstrook of buiten
de rijstrook signaleren wanneer u
over een bochtige weg rijdt.
Als dit gebeurt, kan het systeem de
bestuurder onnodig waarschuwen en
het voertuig laten remmen. Rij steeds
met aandacht voor de weg en de rij‐
omstandigheden.

- Op een helling rijden
De werking van het FCA-systeem
(Hulp bij vermijden kop-staartbot‐
sing) kan verminderd zijn wanneer u
omhoog of omlaag rijdt op een hel‐
ling. Het is mogelijk dat het herken‐
ningssysteem van de frontzichtca‐
mera of de radarsensor aan de voor‐
zijde een voertuig, voetganger of
fietser vóór u niet detecteert.
Dit kan resulteren in onnodige active‐
ring van het alarm en de remmen of
het uitblijven van activering van het
alarm en de remmen wanneer dit no‐
dig is.
Als het systeem plotseling een voer‐
tuig, voetganger of fietser voor u de‐
tecteert wanneer u over een helling
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rijdt, kan het systeem mogelijk
bruusk afremmen.
Blijf op een helling altijd goed voor u
uit kijken en rem eventueel af zodat
uw rijsnelheid wordt verlaagd om af‐
stand te bewaren.

- Van rijbaan wisselen
Ook al wisselt een voertuig vanuit een
naastgelegen rijbaan naar uw rijbaan,
dan kan het FCA-systeem dit moge‐
lijk toch niet herkennen voordat het
binnen bereik van het FCA-systeem
komt.
Vooral wanneer het voertuig in de
andere rijbaan plotseling in uw rijbaan
komt, is de kans groter dat het niet
wordt herkend. Let altijd goed op.

Wanneer u in een file rijdt en een voor‐
ligger de rijbaan verlaat, zal het FCA-
systeem mogelijk niet onmiddellijk het
nieuwe voertuig signaleren dat zich nu
voor u bevindt. In dit geval moet u een
veilige remafstand houden en indien
nodig het rempedaal intrappen om
snelheid te minderen om een veilige af‐
stand te bewaren.

- Voertuigherkenning
Als de voorligger zwaar beladen is
waarbij de lading naar achteren uit‐
steekt of als de voorligger erg hoog
op de wielen staat, kan een gevaarlij‐
ke situatie ontstaan. Rij steeds met
aandacht voor de weg en de rijom‐
standigheden, en trap indien nodig
het rempedaal in om snelheid te min‐
deren om afstand te bewaren.

Voetgangers of fietsers signaleren
De werking van de sensor kan in de vol‐
gende gevallen beperkt zijn:
• De voetganger of fietser wordt niet

volledig gesignaleerd door het her‐
kenningssysteem van de camera, bij‐
voorbeeld als de voetganger voorover
hangt of niet helemaal rechtop loopt.
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• De voetganger of fietser verplaatst
zich heel snel of duikt plotseling in de
detectiezone van de camera.

• De voetganger of fietser draagt kle‐
ding die makkelijk opgaat in de ach‐
tergrond, waardoor het herkennings‐
systeem van de frontzichtcamera
hem moeilijk signaleert.

• Het buitenlicht is te fel (bijv. als u in
de felle zon rijdt of in de schittering
van de zon), te donker (bijv. als u 's
nachts op een donkere plattelands‐
weg rijdt)

• Het is moeilijk om de voetganger of
fietser te signaleren en te onder‐
scheiden van andere objecten in de
omgeving, bijvoorbeeld wanneer het
een (grote) groep voetgangers of
fietsers is.

• Er is sprake van een voorwerp dat de
vorm of het uiterlijk van een persoon
heeft

• De voetganger of fietser bevindt zich
onder het zichtbereik van de sensor

• De sensor kan de omtrek van de
voetganger niet identificeren vanwe‐
ge andere zaken die het profiel ver‐
anderen, zoals mobiliteitshulpmidde‐
len

• De frontzichtcamera of radar aan de
voorzijde wordt belemmerd door een
vreemd voorwerp of vuil

• Slechte weersomstandigheden zoals
zware regen- of sneeuwval belem‐
meren het zichtveld van de radarsen‐
sor of camera.

• Wanneer licht van straatverlichting of
een tegemoetkomende auto wordt
gereflecteerd op een nat wegdek,
zoals een plas.

• Het gezichtsveld vóór u wordt belem‐
merd door de schittering van de zon

• De voorruit beslaat; uw zicht op de
weg wordt belemmerd

• De slechte staat van de weg zorgt
voor overmatige trillingen van het
voertuig tijdens het rijden

• Wanneer de voetganger of fietser
plotseling opduikt in het rijpad van
het voertuig.

• Wanneer de voorliggende fietser
loodrecht ten opzichte van de rijrich‐
ting rijdt

• Wanneer er sprake is van elektro‐
magnetische interferentie

• Wanneer de fietser zich in de buurt
van een gebied met metalen voor‐
werpen bevindt, zoals een bouwter‐
rein, spoorlijn, enz.

• Als het materiaal van de fiets niet
goed wordt opgepikt door de radar

• Wanneer de voetganger of fietser
klein is.

• Wanneer de voetganger of fietser in‐
stabiel gedrag vertoont.

• Wanneer de voetganger of fietser
plotseling stopt voor het voertuig.

• Wanneer er vele voetgangers of fiet‐
sers zijn.

• Wanneer er een voorwerp is dat het
radarsignaal goed weerkaatst (zoals
een vangrail of een voertuig vlak in de
buurt)
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WAARSCHUWING

• Maak geen gebruik van het For‐
ward Collision-Avoidance Assist-
systeem (ondersteuning botsings‐
vermijding voorzijde) wanneer u
een voertuig sleept. Toepassing
van het FCA-systeem kan invloed
hebben op de veiligheid van uw
voertuig of het gesleepte voertuig.

• Wees uiterst voorzichtig wanneer
een voorligger een lading heeft die
achter het voertuig uitsteekt of
wanneer een voorligger een grote‐
re bodemvrijheid heeft.

• Het FCA-systeem is ontworpen
om een voorligger op de rijbaan te
detecteren en volgen of een voet‐
ganger of fietser te detecteren
door herkenning door de front‐
zichtcamera en signalen van de ra‐
dar aan de voorzijde. Het zal mo‐
gelijk niet altijd fietsen, motorfiet‐
sen of kleinere objecten met wie‐
len, zoals koffers, winkelwagens of
kinderwagens detecteren.

• Probeer nooit om de werking van
het FCA-systeem te testen. Dit
kan in ernstig of dodelijk letsel re‐
sulteren.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Wanneer de voorbumper, het
voorglas, de frontzichtcamera of
de radar aan de voorzijde is ver‐
vangen of gerepareerd, moet u het
voertuig laten nakijken door een
professionele werkplaats. Kia
raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te bezoeken.

• Als het systeem een voorwerp de‐
tecteert met een vergelijkbare
vorm of kenmerken als een voer‐
tuig of een voetganger, dan kan
het FCA-systeem in werking tre‐
den.

OPMERKING

In sommige gevallen kan het FCA-
systeem worden uitgeschakeld wan‐
neer het wordt blootgesteld aan
elektromagnetische interferentie.

Lane-Change Oncoming-functie
Het Forward Collision-Avoidance Assist-
Lane-Change Oncoming-systeem de‐
tecteert een tegemoetkomend voertuig
met een frontzichtcamera bij de voor‐
ruit. Ook helpt het de bestuurder met
sturen om een botsing met een tege‐
moetkomend voertuig te voorkomen en
het voertuig in de rijstrook te houden,
wanneer het voertuig de middenlijn
overschrijdt.

WAARSCHUWING

• Deze functie is slechts een aanvul‐
lend systeem. Het is geen vervan‐
ging van de grote voorzichtigheid
en aandacht die de bestuurder
moet betrachten. Het sensorbereik
van het tegemoetkomende voer‐
tuig is beperkt. Blijf te allen tijde
letten op de toestand van de weg.

• Rijd voorzichtig om te voorkomen
dat zich onverwachte en plotselin‐
ge situaties voordoen. Deze func‐
tie neemt niet het sturen over en
voorkomt geen botsingen.
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Waarschuwingsmelding en werking
van de functie

- Als de FCA aan is gezet, de rijsnelheid
hoger ligt dan 60 km/h en het voer‐
tuig kruist de middenlijn terwijl er een
tegemoetkomend voertuig nadert,
verschijnt deze waarschuwingsmel‐
ding op het LCD-display met een ge‐
luidswaarschuwing.

- Daarnaast ondersteunt de FCA u om
het voertuig terug naar het midden
van de rijstrook te sturen.

WAARSCHUWING

• De stuurbediening alleen is niet
voldoende om een botsing met een
tegemoetkomend voertuig te
voorkomen. Het is de verantwoor‐
delijkheid van de bestuurder zich
bewust te zijn van zijn omgeving
en het voertuig op veilige wijze te
besturen.

• De functie werkt onder bepaalde
voorwaarden, zoalsde afstand en
snelheid van het tegemoetkomen‐
de voertuig, uw eigen rijsnelheid,
enz.
De functie kan uitgeschakeld wor‐
den of niet goed werken vanwege
wegomstandigheden en de omge‐
ving. Rij altijd voorzichtig.

• Rij nooit opzettelijk gevaarlijk om
het systeem te activeren.

Beperkingen
• Zie “Beperkingen van het systeem

[LKA]” op bladzijde 6-68.

• Zie “Voertuigen detecteren [FCA]” op
bladzijde 6-52.
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LANE KEEPING ASSIST (LKA, HULP BIJ RIJBAAN AANHOUDEN) (INDIEN VAN TOEPASSING)

Het Lane Keeping Assist-systeem (LKA)
detecteert met een frontzichtcamera
op de voorruit rijstrookmarkeringen op
de weg en de rand van de weg en helpt
de bestuurder bij het sturen om de au‐
to op de rijstrook te houden.

Wanneer het systeem signaleert dat de
auto zich buiten de rijstrook of de weg
dreigt te begeven, waarschuwt het de
bestuurder met visuele en hoorbare
signalen terwijl het licht tegenstuur
geeft, om te helpen voorkomen dat de
auto zich buiten de rijstrook begeeft.

WAARSCHUWING

• De bestuurder is er verantwoorde‐
lijk voor om zich bewust te zijn van
zijn omgeving en het voertuig of
veilige wijze te besturen.

• Draai het stuurwiel niet plotseling
wanneer het stuurwiel mede
wordt bediend door het systeem.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Het LKA-systeem helpt voorko‐
men dat de bestuurder onbedoeld
de rijstrook of de weg verlaat door
de besturing te ondersteunen. Als
de bestuurder opzettelijk aan één
kant van de rijstrook rijdt, kan er
sprake zijn van een continue
stuurkracht. Maar het systeem
dient slechts ter vergemakkelijking
en het stuur wordt niet altijd be‐
diend. De bestuurder moet tijdens
het rijden zijn aandacht bij het
stuur houden.

• Het LKA-systeem kan uitgescha‐
keld worden of niet goed werken
vanwege wegomstandigheden en
de omgeving. Rij altijd voorzichtig.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Haal de LKAS-camera niet uit elk‐
aar voor montage op getinte rui‐
ten of om coatings en accessoires
te bevestigen.
Als u de camera uit elkaar haalt en
weer in elkaar zet, moet u het
systeem laten nakijken door een
professionele werkplaats. Kia
raadt u aan om naar een officiële
Kia-dealer/servicepartner te gaan
en te laten controleren of het sys‐
teem moet worden gekalibreerd.

• Na het vervangen van de voorruit,
de frontzichtcamera of verwante
onderdelen die met de besturing
te maken hebben, moet u het sys‐
teem laten controleren door een
professionele werkplaats. Kia
raadt u aan om naar een officiële
Kia-dealer/servicepartner te gaan
en te laten controleren of het sys‐
teem moet worden gekalibreerd.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Het systeem detecteert rijstrook‐
markeringen en de rand van de
weg en bedient het stuurwiel aan
de hand van de achteruitrijcamera.
Als de rijstrookmarkeringen niet
goed zichtbaar zijn, werkt het sys‐
teem daarom mogelijk niet goed.
Wees altijd voorzichtig wanneer u
het systeem gebruikt.

• Wanneer de rijstrookmarkeringen
en de rand van de weg slecht waar
te nemen zijn, raadpleeg dan het
onderdeel “Aandacht van de be‐
stuurder” op bladzijde 6-73.

• Verwijder of beschadig geen on‐
derdelen die bij het LKA-systeem
horen.

• Plaats geen voorwerpen op het
dashboard die licht weerkaatsen,
zoals spiegels, wit papier. Dit kan
zorgen voor een storing in het
LKA-systeem als er zonlicht wordt
gereflecteerd.

• Mogelijk hoort u door overmatig
lawaai van de audio het waarschu‐
wingsgeluid van het LKA-systeem
niet.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Zolang er andere pieptonen zoals
het waarschuwingsgeluid voor de
veiligheidsgordels actief zijn en het
LKA-waarschuwingssysteem uit‐
schakelen, klinken er mogelijk geen
LKA-pieptonen.

• Als de rijsnelheid te hoog is, zal het
stuurkoppel niet voldoende zijn
voor bekrachtiging om uw voertuig
binnen de rijstrook te houden. In
dat geval kan het voertuig van zijn
rijstrook kunnen raken. Houdt u
zich aan de snelheidslimiet als u
LKA-systeem gebruikt.

• Als u voorwerpen aan de het
stuurwiel bevestigt, werkt de
stuurbekrachtiging mogelijk niet.

• Als u voorwerpen aan de het
stuurwiel bevestigt, werkt het
alarm "handen niet op het stuur"
mogelijk niet.
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Bediening van het LKA-systeem

Het LKA in-/uitschakelen:
Als het contact in stand ON staat,
wordt het LKA automatisch geacti‐
veerd. Het controlelampje ( ) op het
dashboard licht wit op. Als u op de LKA-
toets op het instrumentenpaneel aan
de linkerhand van de bestuurder drukt,
wordt het LKA uitgeschakeld en dooft
het controlelampje op het dashboard.
 
De kleur van het controlelampje is af‐
hankelijk van de conditie van het LKA.
- Wit: de sensor signaleert geen rijst‐

rookmarkering of de rijsnelheid is la‐
ger dan 60 km/h .

- Groen: de sensor signaleert de rijst‐
rookmarkering en het systeem is in
staat de stuurinrichting te bedienen.

Werking LKA-systeem wijzigen
De bestuurder kan het LKA wijzigen in
Lane Departure Warning of de LKA-mo‐
dus wijzigen via de gebruikersinstellin‐
gen op het LCD-display.

LKA (Hulp bij rijbaan aanhouden)
De LKA-modus helpt de bestuurder om
de auto binnen de rijstroken te houden.
Hij neemt zelden het stuur over, zolang
de auto ruim binnen de strook rijdt. Hij
neemt echter wel het stuur over wan‐
neer de auto de rijstrook dreigt te ver‐
laten.

Lane Departure Warning
Het LDW waarschuwt de bestuurder
met een visuele en hoorbare waarschu‐
wing wanneer het systeem signaleert
dat de auto zich buiten de rijstrook
dreigt te begeven. In deze modus wordt
het stuurwiel niet bediend. Wanneer
het voorwiel van het voertuig de bin‐
nenrand van de rijstrookmarkering
raakt, waarschuwt het LKA dat u de
rijstrook verlaat.

LKA-activering
Activering van het LKA-systeem

• Ga naar de modus Rijassistentie ( )
om het scherm van het LKA-systeem
weer te geven op het lcd-display.

• Zie voor meer informatie “instellingen
menu” op bladzijde 5-63 [dashboard].

• Wanneer het LKA-systeem geacti‐
veerd is en als een rijstrookmarkering
wordt gesignaleerd, de rijsnelheid ho‐
ger is dan 60 km/h en aan alle voor‐
waarden voor activering wordt vol‐
daan, gaat het groene controlelampje
van het stuurwiel branden en wordt
de besturing geregeld.
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WAARSCHUWING

Het LKA-systeem helpt te voorko‐
men dat de auto de rijstrook verlaat.
De bestuurder moet echter niet al‐
leen vertrouwen op het systeem
maar tijdens het rijden ook zelf de
omstandigheden in de gaten houden.

Als de rijsnelheid hoger is dan 60 km/h
en het systeem rijstrookmarkeringen
signaleert, dan verandert de kleur van
grijs naar wit.

Waarschuwing

Als het voertuig een rijstrook verlaat,
knippert de rijstrookmarkering die u
passeert op het LCD-scherm en klinkt
er een waarschuwingsgeluid.
❈ n Haptische specificatie

Als het voertuig een rijstrook ver‐
laat, knippert de rijstrookmarkering
die u passeert op het LCD-scherm
en voelt u een trilllingswaarschu‐
wing in het stuur.

Als de bestuurder de handen van het
stuurwiel neemt terwijl het LKA-sys‐
teem is geactiveerd, waarschuwt het
systeem de bestuurder.

WAARSCHUWING

• De waarschuwingsmelding handen
los verschijnt mogelijk laat, afhan‐
kelijk van de wegomstandigheden.
Houd uw handen daarom altijd op
het stuurwiel tijdens het rijden.

(Vervolg)

  

6-71

6

M
et uw

 auto rijden



(Vervolg)

• Als u het stuurwiel losjes vast‐
houdt, kan het systeem een waar‐
schuwing "handen niet aan het
stuur" geven omdat het LKA-sys‐
teem dit kan opvatten alsof u het
stuur niet in handen hebt.

WAARSCHUWING

• De bestuurder is zelf verantwoor‐
delijk voor een nauwkeurige bestu‐
ring.

• Hoewel de besturing van de auto
mede door het systeem wordt ge‐
regeld, behoudt de bestuurder de
controle over het stuur.

• Schakel het systeem uit en be‐
stuur de auto in de onderstaande
gevallen zelf:
- Bij slecht weer

- Onder slechte wegomstandig‐
heden

- Wanneer het stuurwiel dikwijls
door de bestuurder moet wor‐
den gedraaid.

(Vervolg)

(Vervolg)

- Wanneer u een ander voertuig
of een aanhanger trekt.

• Het stuurwiel kan zwaarder aan‐
voelen wanneer de besturing door
het systeem wordt ondersteund.

OPMERKING

• Hoewel de besturing van de auto
mede door het systeem wordt ge‐
regeld, behoudt de bestuurder de
controle.

• Het stuurwiel kan zwaarder aan‐
voelen wanneer de besturing door
het systeem wordt ondersteund.

Storing in het LKA-systeem

• Als er zich problemen voordoen met
het systeem, wordt er een melding
weergegeven. Als het probleem zich
blijft voordoen, gaat het controle‐
lampje van het LKA-systeem bran‐
den.

LKAS-storingslampje
Wanneer het LKAS niet
goed werkt, gaat het con‐
trolelampje (geel) branden dat een sto‐
ring in het LKAS aangeeft. Laat het
systeem in dat geval nakijken door een
professionele werkplaats. Kia raadt aan
om een officiële Kia-dealer/servicepart‐
ner te bezoeken.
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Het systeem wordt uitgeschakeld wan‐
neer:
• U kunt van rijstrook wisselen met de

richtingaanwijzer.
- De richtingaanwijzer gebruiken om

van rijstrook te wisselen.

- Als u van rijstrook wisselt zonder
de richtingaanwijzer aan te zetten,
neemt het systeem de besturing
mogelijk over.

• Het LKA-systeem kan overschakelen
op stuurbekrachtiging wanneer de
auto dichtbij het midden van de rijst‐
rook rijdt nadat het systeem is aan‐
gezet of van rijstrook is gewisseld.
Het LKA-systeem kan het sturen niet
bekrachtigen als het voertuig voort‐
durend te dichtbij de rijstrookmarke‐
ring rijdt voordat hij overschakelt op
de stuurbekrachtiging.

• De bediening van de ESC (elektroni‐
sche stabiliteitsregeling) of de VSM
(voertuigstabiliteitsregeling) zijn ge‐
activeerd.

• De besturing wordt niet ondersteund
wanneer u met hoge snelheid een
scherpe bocht neemt.

• Het sturen wordt niet bekrachtigd
wanneer de auto langzamer rijdt dan
55 km/h en sneller dan 200 km/h .

• De besturing wordt niet ondersteund
wanneer u snel van rijstrook wisselt.

• De besturing wordt niet ondersteund
wanneer u plotseling remt.

• Het sturen wordt niet bekrachtigd
wanneer de rijstrook zeer breed of
smal is.

• Het sturen wordt niet bekrachtigd
wanneer slechts aan één kant van de
rijstrook een markering wordt gesig‐
naleerd.

• Er zijn meer dan twee rijstrookmar‐
keringen, zoals bij een bouwterrein.

• De kromming van een bocht is te
flauw.

• Wanneer u plotseling aan het stuur
draait, wordt het LKA-systeem tijde‐
lijk uitgeschakeld.

• Als u op een steile helling of heuvel
rijdt.

Aandacht van de bestuurder
In onderstaande gevallen dient de be‐
stuurder voorzichtigheid te betrachten,
omdat het systeem de rijstrookmarke‐
ring niet goed herkent:

Wanneer de rijstrook en de weg in
slechte staat zijn
• Het is moeilijk om de rijstrookmarke‐

ring of de rand van de weg te onder‐
scheiden omdat deze onder een laag
stof of zand zit.

• De kleur van de rijstrookmarkering
lastig te onderscheiden is ten opzich‐
te van het wegdek.

• Er iets is wat op een rijstrookmarke‐
ring lijkt.

• De rijstrookmarkering of rand van de
weg is onduidelijk of beschadigd.

• Het aantal rijstroken toe-/afneemt of
de rijstrookmarkeringen elkaar krui‐
sen (zoals wanneer u door een tolsta‐
tion rijdt of over een samengevoeg‐
de/gesplitste rijstrook).

• Er meer dan twee rijstrookmarkerin‐
gen zijn.

• De rijstrookmarkering zeer breed of
smal is.

• De rijstrookmarkering of rand van de
weg is als gevolg van sneeuw, regen,
verkleuring, een plas of andere oorza‐
ken niet zichtbaar.
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• Er valt een schaduw over de rijst‐
rookmarkering of rand van de weg
vanwege een middenberm, vangrail,
geluidsschermen of iets anders.

• Wanneer de rijstrookmarkeringen in‐
gewikkeld zijn of een andere struc‐
tuur de markeringen vervangt, zoals
bij wegwerkzaamheden.

• Er staan markeringen voor over‐
steekplaatsen of andere symbolen op
de weg.

• De rijstrook houdt plotseling op, zoals
bij een kruising.

• De rijstrookmarkering of rand van de
weg in een tunnel zit onder een laag
vuil of olie enzovoort.

• De rijstrook erg breed of erg smal is.

Wanneer een externe factor een rol
speelt
• De lichtsterkte verandert wanneer u

een tunnel in- of uitrijdt of onder een
brug door rijdt.

• De koplampen staan niet aan of u
bent in een tunnel, of er is weinig
licht.

• Er is een vangrail op de weg.

• Licht reflecteert in het water op het
wegdek, zoals straatverlichting, zon‐
licht of de koplampen van tegemoet‐
komend verkeer.

• Wanneer er fel licht schijnt vanuit te‐
gengestelde richting.

• Het wegdek is niet vlak.

• De afstand tot de voorligger is erg
klein of de voorligger onttrekt de
rijstrookmarkering of de rand van de
weg aan het zicht.

• U rijdt met de auto op een steile hel‐
ling of door een bocht.

• De auto trilt hevig.

• De temperatuur bij de binnenspiegel
is zeer hoog door direct zonlicht en‐
zovoort.

Wanneer het zicht vooruit slecht is
• De lens of voorruit is bedekt met

vreemde materialen.

• De sensor kan de rijstrook niet signa‐
leren door mist, zware regenval of
sneeuwbuien.

• De voorruit beslagen is door vochtige
lucht in de auto.

• U zet iets op het dashboard o.i.d.

WAARSCHUWING

Het LKA-systeem is een systeem
dat voorkomt dat de auto de rijst‐
rook verlaat. Maar de bestuurder
mag niet alleen vertrouwen op het
system en altijd het nodige doen om
veilig te rijden.

Wanneer er zich een probleem voor‐
doet met het systeem, moet u het vol‐
gende doen:
• Zet de auto uit en vervolgens weer

aan en schakel het systeem in.

• Controleer of het contact in stand ON
staat.

• Controleer of het systeem wordt be‐
invloed door het weer (mist, zware
regenval, enz.).

• Controleer of de lens van de camera
vuil is.

Laat als het probleem niet opgelost is,
het systeem nakijken door een profes‐
sionele werkplaats. Kia raadt aan om
een officiële Kia-dealer/servicepartner
te bezoeken.
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BLIND-SPOT COLLISION WARNING (BCW; BOTSINGSWAARSCHUWING BLINDE HOEK) (INDIEN
VAN TOEPASSING)

Systemomschrijving
Het BCW-systeem (botsingswaarschu‐
wing blinde hoek) maakt gebruik van
radarsensors in de achterbumper om te
controleren op een naderend voertuig
in het blinde-hoekgebied van de be‐
stuurder en om de bestuurder hiervoor
te waarschuwen.
1) Blinde-hoekgebied

Er wordt een waarschuwing gegeven
wanneer voertuigen in de blinde hoeken
worden gedetecteerd.
Het bereik van de blinde-hoekdetectie
varieert afhankelijk van de voertuig‐
snelheid.

Merk op dat als uw voertuig veel sneller
rijdt dan de voertuigen om u heen, er
geen waarschuwing zal worden gege‐
ven.
2) Naderen met hoge snelheid

Het BCW-systeem waarschuwt u als
een voertuig in een naastgelegen rij‐
baan met hoge snelheid nadert. Als de
bestuurder de richtingaanwijzer inscha‐
kelt wanneer het systeem een tege‐
moetkomend voertuig detecteert,
waarschuwt het systeem met een
hoorbaar alarm.

WAARSCHUWING

• Het BCW-systeem dient als aan‐
vullend systeem om u te helpen.
Vertrouw niet uitsluitend op het
systeem.
Let altijd op tijdens het rijden, voor
uw eigen veiligheid.

• Let altijd op de wegomstandighe‐
den tijdens het rijden en wees at‐
tent op onverwachte situaties,
zelfs wanneer het BCW-systeem
actief is.

• Het BCW-systeem is geen vervan‐
ging van goed en veilig rijgedrag.
Rijd altijd veilig en wees voorzichtig
wanneer u van rijstrook verandert
of de auto achteruit rijdt. Het
BCW-systeem detecteert mogelijk
niet ieder object dat zich naast de
auto bevindt.

Systeem instellen en activeren
Systeeminstelling
• De bestuurder kan het systeem acti‐

veren door de toets POWER (start) in
stand ON te plaatsen.
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• Als u op de BCW-toets drukt, dooft
het controlelampje op de toets en
schakelt het systeem uit.

• Als u op de BCW-toets drukt terwijl
het systeem geannuleerd wordt, licht
de toets op en wordt het systeem
geactiveerd. In dat geval keert het
systeem terug naar de stand waarin
het stond voordat de auto werd uit‐
geschakeld. Als het systeem eerst
wordt ingeschakeld en de motor uit-
en daarna weer aangezet wordt ter‐
wijl het systeem actief is, brandt er
gedurende 3 seconden een waarschu‐
wingslampje in de buitenspiegel.

• Als de toets POWER (start) wordt
uitgeschakeld en daarna weer wordt
ingeschakeld, blijft het systeem in de
vorige toestand.

Het waarschuwingsgeluid van het
Blind-Spot Collision Warning-
systeem (botsingswaarschuwing
blinde hoek) instellen
De bestuurder kan het waarschuwings‐
geluid van de Blind-Spot Collision War‐
ning (botsingswaarschuwing blinde
hoek) selecteren in de ‘User settings'
(gebruikersinstellingen) op het lcd-
scherm door “User settings (gebrui‐
kersinstellingen)  Driver assistance
(bestuurdershulp)  BCW sound (Blind-
Spot Collision Warning) (BCW-geluid
(botsingswaarschuwing blinde hoek))”
te kiezen

Voorwaarden voor gebruik
Het systeem is gereed voor gebruik en
er wordt voldaan aan de volgende voor‐
waarden:
 
Het systeem wordt in de volgende ge‐
vallen geactiveerd:
- Het systeem is ingeschakeld.

- De rijsnelheid is hoger dan 30 km/h

- Er achteropkomend verkeer is.

WAARSCHUWING

• Houd de wegomstandigheden tij‐
dens het rijden altijd in de gaten,
zelfs wanneer het Blind-Spot Colli‐
sion Warning-systeem in werking
is. Zo bent u voorbereid op onver‐
wachte situaties.

• Het Blind Spot Collision Warning-
systeem is een aanvullend sys‐
teem om u te ondersteunen. Ver‐
trouw niet uitsluitend op het sys‐
teem. Let altijd op tijdens het rij‐
den, voor uw eigen veiligheid.

• Het Blind Spot Collision Warning-
systeem is geen vervanging van
goed en veilig rijgedrag. Rijd altijd
veilig en wees voorzichtig wanneer
u van rijstrook verandert of de au‐
to achteruit rijdt. Het Blind Spot
Collision Warning-systeem detec‐
teert mogelijk niet ieder object dat
zich naast de auto bevindt.
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Waarschuwingsmelding en
bediening systeem
Blind-Spot Collision Warning-
systeem (BCW;
botsingswaarschuwing blinde hoek)

Eerste alarm

Als er een auto wordt gedetecteerd
binnen de grenzen die door het sys‐
teem zijn gesteld, zal er een waarschu‐
wingslampje gaan branden in de buiten‐
spiegel.

Wanneer het gedetecteerde voertuig
zich niet langer binnen het blinde-hoek‐
gebied bevindt, zal de waarschuwing
worden uitgeschakeld afhankelijk van
de rijomstandigheden van het voertuig.

Tweede alarm

[A]: Waarschuwingsgeluid
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In het volgende geval wordt een waar‐
schuwingszoemer geactiveerd om de
bestuurder te alarmeren:

1. Bij het eerste alarm (het waarschu‐
wingslampje in de buitenspiegel
gaat branden) EN

2. De richtingaanwijzer wordt inge‐
schakeld (aan dezelfde zijde als
waar het voertuig is gedetecteerd).

Wanneer dit alarm wordt geactiveerd,
gaat het waarschuwingslampje in de
buitenspiegel ook knipperen. Ook klinkt
de waarschuwingszoemer.
Als u de richtingaanwijzer uitzet, wordt
het tweede alarm gedeactiveerd.
Wanneer het gedetecteerde voertuig
zich niet langer binnen het blinde-hoek‐
gebied bevindt, zal de waarschuwing
worden uitgeschakeld afhankelijk van
de rijomstandigheden van het voertuig.

WAARSCHUWING

• Het waarschuwingslampje in de
buitenspiegel gaat branden wan‐
neer er door het systeem achter‐
opkomend verkeer wordt gedetec‐
teerd.
Vertrouw niet alleen op het waar‐
schuwingslampje maar houd ook
de omgeving rond de auto goed in
de gaten, om aanrijdingen te voor‐
komen.

• Rijd altijd veilig, ook als de auto is
uitgerust met een Blind-Spot Colli‐
sion Warning-systeem. Vertrouw
niet alleen op het systeem maar
kijk goed om u heen voordat u van
rijbaan wisselt of achteruit rijdt.

• Het systeem waarschuwt de be‐
stuurder mogelijk niet in alle geval‐
len, dus houd uw omgeving tijdens
het rijden altijd goed in de gaten.

LET OP

• De bestuurder moet het voertuig
altijd uiterst voorzichtig bedienen,
ongeacht of het waarschuwings‐
lampje op de buitenspiegel brandt
en of er alarm afgaat.

• Als u in de auto luid muziek af‐
speelt, is het geluidssignaal van
het Blind-Spot Collision Warning-
systeem mogelijk niet hoorbaar.

• Mogelijk klinkt de waarschuwing
van het Blind-Spot Collision War‐
ning-systeem niet wanneer er an‐
dere waarschuwingsgeluiden van
het systeem klinken.
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Detectiesensor

De hoekradars achteraan zijn de senso‐
ren aan de binnenzijde van de achter‐
bumper die de zijkanten/achterkant in
de gaten houden. Houd de achterbum‐
per schoon, zodat het systeem goed
blijft werken.

LET OP

• Het systeem werkt mogelijk niet
goed als de bumper beschadigd is
of de achterbumper is vervangen
of gerepareerd.

• Het sensorbereik varieert enigs‐
zins naargelang de breedte van de
weg. Wanneer de weg smal is, sig‐
naleert het systeem mogelijk ook
auto's op de andere rijbaan.

• Het systeem wordt mogelijk uitge‐
schakeld ten gevolge van elektro‐
magnetische golven.

• Zorg ervoor dat de sensor en de
omgeving van de sensor altijd
schoon is.

• Haal de camera NOOIT zomaar uit
elkaar en geef geen klap op de
sensor.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Oefen geen overmatige kracht uit
op de radarsensor of afdekkap van
de sensor. Als de sensor met
kracht uit de goed uitgelijnde posi‐
tie wordt bewogen, werkt het sys‐
teem mogelijk niet correct.
In dit geval zal er mogelijk geen
waarschuwingsmelding worden
weergegeven. Breng uw voertuig
naar een professionele werkplaats
en laat het systeem nakijken. Kia
raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te bezoeken.

• Plaats geen vreemde voorwerpen
zoals een bumpersticker of een
bumperbescherming in de buurt
van de radarsensor en breng geen
verf aan rond de sensor. Dit kan
een goede detectie door de sensor
verstoren.

• Breng NOOIT accessoires of stic‐
kers of getint glas op de voorruit
aan.

• Let er heel goed op dat de came‐
rasensor niet in het water komt.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Plaats NOOIT reflecterende voor‐
werpen (bijv. wit papier, spiegels)
op het dashboard. Reflecterend
licht kan een storing in het sys‐
teem veroorzaken.

Waarschuwingsmelding

• Deze waarschuwingsmelding kan in
de volgende gevallen worden weerge‐
geven:
- Een of beide sensoren op de ach‐

terbumper worden geblokkeerd
door vuil, sneeuw of een vreemd
voorwerp.

- Als u door landelijk gebied rijdt
waar de sensor langere tijd geen
andere voertuigen detecteert.

- Bij slechte weersomstandigheden,
zoals hevige sneeuwval of regen.

Als een van deze situaties zich voor‐
doet, dooft het lampje in de BCW-toets
en wordt het systeem automatisch uit‐
geschakeld.

Zet het BCW-systeem (indien van toe‐
passing) uit wanneer u met een aan‐
hangwagen of fietsendrager rijdt.
- Druk op de BCW-toets (het controle‐

lampje op de toets dooft)

- Deactiveer het RCCW-systeem door
het deselecteren van
"User Settings (gebruikersinstellin‐
gen)  Driver assistance (bestuur‐
dershulp)  Blind-Spot Safety (veilig‐
heid blinde hoek)  Rear Cross-Traf‐
fic Safety (veiligheid kruisend ver‐
keer)".
Wanneer u het BCW-systeem ge‐
bruikt, moet u de aanhanger of dra‐
ger verwijderen

 

Wanneer de waarschuwingsmelding dat
het BCW-systeem is geannuleerd op
het instrumentenpaneel wordt weerge‐
geven, moet u controleren dat er op de
achterbumper geen vuil of sneeuw zit
op de plek waar de sensor zich bevindt.
Verwijder vuil, sneeuw of vreemd ma‐
teriaal dat de radarsensoren kan hinde‐
ren.
Nadat vuil of stof is verwijderd en er
ongeveer 10 minuten met het voertuig
is gereden, zou het BCW-systeem nor‐
maal moeten functioneren.
Als het systeem nog steeds niet nor‐
maal werkt, raadt Kia u aan uw auto te
laten controleren door een officiële Kia-
dealer/servicepartner.
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Als er een probleem is met het BCW-
systeem, wordt er een waarschuwings‐
melding weergegeven en dooft het
lampje in de schakelaar. Het systeem
wordt automatisch uitgeschakeld.
Laat het systeem in dat geval nakijken
door een professionele werkplaats. Kia
raadt aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken.

Beperkingen van het systeem
In de onderstaande situaties moet de
bestuurder voorzichtig zijn, omdat het
systeem in bepaalde omstandigheden
mogelijk geen andere voertuigen of
voorwerpen detecteert.
• Er hangt een aanhanger of fietsen‐

drager achter de auto.

• Het voertuig rijdt in slechte weers‐
omstandigheden, zoals zware regen‐
val of sneeuw.

• De sensor is vervuild door regen,
sneeuw, modder enz.

• De achterbumper waarin de sensor
zich bevindt, is afgedekt met vreem‐
de voorwerpen zoals een sticker,
bumperbescherming, een fietsendra‐
ger enz.

• De achterbumper is beschadigd of de
sensor bevindt zich niet meer op de
oorspronkelijk ingestelde positie.

• De voertuighoogte wordt verhoogd of
verlaagd door een zware last in een
kofferruimte met elektrische achter‐
klep, abnormale bandenspanning enz.

• Als de temperatuur van de achter‐
bumper hoog is.

• Als de sensoren geblokkeerd worden
door andere voertuigen, muren of
parkeerpalen.

• Het voertuig rijdt over een bochtige
weg.

• Het voertuig rijdt voorbij een slag‐
boom.

• Het wegdek (of de grond eromheen)
bevat ongewone metalen (bijv. door
de aanleg van een tunnel).

• Het voertuig rijdt naast een vast ob‐
ject, zoals een vangrail.

• Tijdens het op- en afrijden van steile
wegen, waarbij de hoogte van de
rijstrook verschilt.

• Als u over een smalle weg rijdt waar
gras of bomen overheen hangen.

• Als u door landelijk gebied rijdt waar
de sensor langere tijd geen andere
voertuigen of constructies detec‐
teert.

• Als u over een natte weg rijdt.

• Als u over een weg rijdt met een dub‐
bellaagse vangrail of muur erlangs.

• Er is een groot voertuig in de buurt,
zoals een bus of vrachtwagen.

• Als het andere voertuig erg dicht na‐
dert.

• Als het andere voertuig aan een hoge
snelheid voorbijrijdt.

• Tijdens het wisselen van rijstrook.

• Als twee voertuigen naast elkaar
starten en versnellen.

• Als het voertuig op de naastgelegen
rijstrook twee rijstroken verder weg
rijdt OF als het voertuig twee rijstro‐
ken dichterbij komt tot op de naast‐
gelegen rijstrook.
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• Er is een (motor)fiets in de buurt.

• Er bevindt zich een platte oplegger in
de buurt.

• Als zich kleine voorwerpen in het de‐
tectiegebied bevinden, zoals een win‐
kelkarretje of kinderwagen.

• Als er een laag voertuig in de buurt is,
zoals een sportwagen.

• Het rempedaal intrappen.

• De ESC (elektronische stabiliteitsre‐
geling) wordt geactiveerd.

• De ESC (elektronische stabiliteitsre‐
geling) werkt niet.

• De bandenspanning is laag of één van
de banden is beschadigd.

• De rem werkt niet goed.

• Het voertuig verandert abrupt van
richting.

• Het voertuig wisselt scherp van rijst‐
rook.

• Het voertuig komt met een schok tot
stilstand.

• De temperatuur rond het voertuig is
extreem laag.

• Het voertuig trilt hevig tijdens het rij‐
den over een hobbelige weg, ongelijk‐
matige weg of betonplaten.

• Het voertuig rijdt over een onder‐
grond die glibberig is door The snee‐
uw, plassen of ijs.

• Het Lane Departure Warning-sys‐
teem of Lane Keeping Assist-sys‐
teem werkt niet normaal.
Zie “Lane Keeping Assist-systeem
(LKA, Hulp bij rijbaan aanhouden)” op
bladzijde 6-68 voor meer informatie.

- Rijden in bochten
BCW-systemen werken mogelijk niet
goed wanneer u over een bochtige
weg rijdt. Onder bepaalde omstandig‐
heden detecteert het systeem moge‐
lijk het voertuig in de aangrenzende
rijstrook niet.
Rij steeds met aandacht voor de weg
en de rijomstandigheden.

BCW-systemen werken mogelijk niet
goed wanneer u over een bochtige
weg rijdt. Onder bepaalde omstandig‐
heden herkent het systeem mogelijk
een voertuig in dezelfde rijstrook
niet.
Rij steeds met aandacht voor de weg
en de rijomstandigheden.
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- Rijden waar rijstroken samenvoegen/
splitsen
Het BCW-systeem werkt mogelijk
niet goed op plekken waar de rijstro‐
ken samenvoegen/splitsen. Onder be‐
paalde omstandigheden detecteert
het systeem mogelijk het voertuig in
de aangrenzende rijstrook niet.
Rij steeds met aandacht voor de weg
en de rijomstandigheden.

- Op een helling rijden
De BCW-systemen werken mogelijk
niet goed wanneer u op een helling
rijdt. Onder bepaalde omstandighe‐
den detecteert het systeem mogelijk
het voertuig in de aangrenzende rijst‐
rook niet.
Ook is het mogelijk dat het systeem
onder bepaalde omstandigheden de
grond of constructies verkeerd her‐
kent.
Rij steeds met aandacht voor de weg
en de rijomstandigheden.

- Rijden waar de rijstroken op verschil‐
lende hoogten lopen
Mogelijk werken de BCW-systemen
niet goed op plekken waar de rijstro‐
ken op verschillende hoogten lopen.
In bepaalde gevallen is het mogelijk
dat het systeem een voertuig niet
detecteert op een weg waar rijstro‐
ken op verschillende hoogten lopen
(invoegstrook uit een tunnel, ongelijk‐
vloerse kruisingen, enz.)
Rij steeds met aandacht voor de weg
en de rijomstandigheden.
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- [A]: geluidsscherm, [B]: vangrail
Rijden waar een constructie langs de
weg staat
De BCW-systemen werken mogelijk
niet goed op plekken waar zich een
constructie langs de weg bevindt.
In bepaalde gevallen is het mogelijk
dat het systeem de constructies (ge‐
luidsschermen, vangrail, dubbele van‐
grail, middenberm, verkeerspaal,
straatlantaarn, verkeersbord, tunnel‐
wand, enz.) langs de weg niet goed
herkent.
Rij steeds met aandacht voor de weg
en de rijomstandigheden.
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HANDMATIGE SNELHEIDSLIMIETREGELING (MSLA) (INDIEN VAN TOEPASSING)

U kunt de snelheidslimiet instellen wan‐
neer u niet harder dan een bepaalde
snelheid wilt rijden.
Als u harder rijdt dan de ingestelde
snelheidslimiet, zal de ingestelde snel‐
heidslimiet gaan knipperen en de zoe‐
mer klinken tot u de rijsnelheid verlaagt
tot maximaal de snelheidslimiet.

OPMERKING

Als de handmatige snelheidslimietre‐
geling is ingeschakeld, kan de cruise
control niet worden geactiveerd.

Een snelheidslimiet instellen:

1. Druk tweemaal op de toets CRUISE
& SPEED LIMIT MODE ( ) (cruise &
snelheidsbegrenzer) op het stuur‐
wiel om het systeem in te schake‐
len.

Het controlelampje snelheidslimiet
gaat branden.

2. Beweeg de schakelaar omlaag
(naar SET-).
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3. Beweeg de schakelaar omhoog
(naar RES+) of omlaag (naar SET-)
en laat hem los bij de gewenste
snelheid. Beweeg de schakelaar
omhoog (naar RES+) of omlaag
(naar SET-) en houd hem in die
stand vast. De snelheid wordt met
5 km/h verhoogd of verlaagd.
Beweeg de schakelaar omhoog
(naar RES+) of omlaag (naar SET-)
en laat hem vervolgens onmiddellijk
los. De snelheid wordt met 1 km/h
verhoogd of verlaagd.

De ingestelde snelheidslimiet wordt op
het instrumentenpaneel weergegeven.

De ingestelde snelheidslimiet wordt
weergegeven.
Om harder dan de ingestelde snelheids‐
limiet te rijden, moet u het gaspedaal
hard indrukken (meer dan ongeveer
80%) totdat de kickdown in werking
treedt met een klikkend geluid. De inge‐
stelde snelheidslimiet zal dan gaan
knipperen en zoemer klinkt tot u de rij‐
snelheid verlaagt tot maximaal de snel‐
heidslimiet.

OPMERKING

• Als u het gaspedaal minder dan
ongeveer 50 % intrapt, zal de in‐
gestelde snelheidslimiet geacti‐
veerd blijven en de auto niet ver‐
snellen.

• Het klikkende geluid dat wordt
veroorzaakt door de kickdown als
u het gaspedaal helemaal intrapt
is normaal.

De handmatige
snelheidslimietregeling
uitschakelen, kunt u op een van
de volgende manieren doen:

• Druk op de CRUISE & SPEED LIMIT
MODE (cruise & snelheidsbegrenzer).

• Zet het contact uit.

Als u de annuleertoets O eenmaal in‐
drukt, annuleert u de ingestelde snel‐
heidslimiet; het systeem blijft echter
ingeschakeld. Als u de snelheidslimiet
opnieuw wilt instellen, beweeg dan de
schakelaar omhoog (naar RES+) of om‐
laag (naar SET-) tot de gewenste snel‐
heid is bereikt.
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LET OP

Bij een probleem in de handmatige
snelheidsbegrenzer gaat het contro‐
lelampje “---” knipperen.
Laat het systeem in dat geval nakij‐
ken door een professionele werk‐
plaats. Kia raadt aan om een officiële
Kia-dealer/servicepartner te bezoe‐
ken.
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SLIMME SNELHEIDSLIMIETWAARSCHUWING (ILSW) (INDIEN VAN TOEPASSING)

Het systeem informeert de bestuurder
over snelheidslimieten en inhaalverbo‐
den via het instrumentenpaneel en het
navigatiescherm. ISLW signaleert ver‐
keersborden met behulp van een came‐
rasysteem bovenin de voorruit.
ISLW gebruikt ook de informatie van
het navigatiesysteem om informatie
over snelheidslimieten weer te geven.

WAARSCHUWING

• De slimme snelheidslimietwaar‐
schuwing is slechts een hulpmiddel
en is niet altijd in staat om snel‐
heidslimieten en inhaalverboden
correct weer te geven.

• De bestuurder is er altijd verant‐
woordelijk voor de maximumsnel‐
heid niet te overschrijden.

• Plaats geen accessoires of stickers
op de voorruit ter hoogte van de
binnenspiegel.

• Het systeem signaleert verkeers‐
borden met behulp van een came‐
ra en geeft op basis daarvan snel‐
heidslimietinformatie weer. Als
verkeersborden moeilijk te signale‐
ren zijn, werkt het systeem dus
mogelijk niet goed.
Raadpleeg “Aandacht van de be‐
stuurder” op bladzijde 6-91.

• Verwijder geen onderdelen van de
CAMERA en vermijd blootstelling
aan schokken.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Plaats geen voorwerpen op het
dashboard die licht reflecteren,
zoals spiegels, wit papier, enz. Het
systeem werkt mogelijk niet goed
wanneer zonlicht wordt gereflec‐
teerd.

• Het systeem is niet in alle landen
beschikbaar.

ISLW inschakelen/uitschakelen
• Instelmethode ISLW:

Cluster "User Settings (gebruikersin‐
stellingen)  Driver Assistance (be‐
stuurdershulp)  Speed Limit War‐
ning (snelheidslimietwaarschuwing)"

• De informatie over snelheidslimieten
en inhaalverboden wordt met symbo‐
len weergegeven op het instrumen‐
tenpaneel als u de ISLW hebt inge‐
schakeld via de gebruikersinstellingen
van het instrumentenpaneel.

• Als de ISLW is ingeschakeld in de navi‐
gatie-instellingen, wordt de informa‐
tie ook op het navigatiescherm weer‐
gegeven.
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Werking

• Als een verkeersbord dat relevant is
voor uw auto wordt gepasseerd,
geeft het systeem de informatie over
de snelheidslimieten en inhaalverbo‐
den weer voor de bestuurder.

• Als de bestuurder het contact aanzet,
geeft het systeem de informatie over
de snelheidslimieten weer die was
opgeslagen voordat het contact uit
werd gezet.

• Soms worden verschillende snelheids‐
limieten voor dezelfde weg weerge‐
geven. De weergegeven informatie
hangt af van de situatie, omdat ver‐
keersborden met een extra bord (bij‐
voorbeeld regen, pijl...) ook worden
gedetecteerd en vergeleken met aan‐
vullende gegevens uit het interieur
(bijv. bediening ruitenwissers, rich‐
tingaanwijzer...).

• In de volgende gevallen kan het sys‐
teem informatie over snelheidslimie‐
ten updaten zonder dat er borden
met snelheidslimieten zichtbaar zijn.
- Als u links of rechts afslaat of een

U-bocht neemt.

- Als de weg verandert (bijv. van
snelweg naar provinciale weg...)

- Als u een stad of dorp binnenrijdt
of verlaat.

OPMERKING

Als er een verschil is tussen de een‐
heid van de snelheidslimiet in het in‐
strumentenpaneel en het navigatie‐
systeem, controleer dan de instelling
van de eenheid voor de snelheid in
het navigatiesysteem.

Weergave

• Als het systeem geen betrouwbare
snelheidslimiet heeft, wordt het vol‐
gende symbool zowel op het instru‐
mentenpaneel als op het navigatie‐
scherm weergegeven.

• Als het systeem een inhaalverbods‐
bord signaleert, wordt een inhaalver‐
bod weergegeven op zowel het in‐
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strumentenpaneel als het navigatie‐
scherm.

• Nadat een bord "einde snelheidsli‐
miet" is gepasseerd, gebruikt de ISLW
informatie van het navigatiesysteem
om de bestuurder te informeren over
eventueel daarna geldende snelheids‐
limieten.

• Voor sommige delen van snelwegen
in Duitsland gelden geen snelheidsli‐
mieten. In dat geval toont de ISLW
een verkeersbord "einde snelheidsli‐
miet" zolang geen ander snelheidsli‐
mietbord wordt gepasseerd.

Waarschuwingsmelding

De melding wordt weergegeven als het
gezichtsveld van de camera door voor‐
werpen bedekt is. Het systeem stopt
totdat het gezichtsveld normaal is.
Controleer de voorruit rond het ge‐
zichtsveld van de camera.

Als het systeem niet normaal werkt
nadat het gezichtsveld van de camera
vrij is gemaakt, moet u het systeem la‐
ten nakijken door een professionele
werkplaats. Kia raadt aan om een offi‐
ciële Kia-dealer/servicepartner te be‐
zoeken.

Wanneer ISLW niet goed werkt, wordt
de waarschuwingsmelding gedurende
enkele seconden weergegeven. Nadat
de melding is verdwenen, gaat het
hoofdwaarschuwingslampje branden.
Laat het systeem in dat geval nakijken
door een professionele werkplaats.
Kia raadt aan om een officiële Kia-dea‐
ler/servicepartner te bezoeken.
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In de volgende situaties werkt het sys‐
teem mogelijk niet volledig en geeft het
mogelijk niet de juiste informatie weer.
• Verkeersborden staan in een scherpe

bocht.

• Verkeersborden op een onlogische
plaats. (bijv. gedraaid, achter een
voorwerp, beschadigd, ...)

• Verkeersborden die door een andere
auto worden afgedekt.

• Kapotte LED-verkeersborden.

• Slecht weer, zoals sneeuw, regen,
mist.

• Lichtweerkaatsing rond en/of op een
verkeersbord.

• Onvoldoende verlichting van de ver‐
keersborden 's nachts.

• Helder licht rond verkeersborden.

• Vuil, ijs of rijp op de voorruit in het
gebied van de camera.

• Het gezichtsveld van de camera is be‐
dekt door objecten, zoals een sticker,
papier of bladeren.

• Als u zeer dicht achter uw voorgan‐
ger rijdt.

• Als er een storing in het navigatiesys‐
teem is.

• Als u een bus of vrachtwagen met
een snelheidssticker passeert.

• Als u zich op een plaats bevindt waar
het navigatiesysteem geen dekking
biedt.

• Als het navigatiesysteem niet met de
laatste kaartversie is bijgewerkt.

Aandacht van de bestuurder
In onderstaande gevallen dient de be‐
stuurder voorzichtigheid te betrachten,
omdat het systeem mogelijk geen on‐
dersteuning biedt en niet goed werkt.
• Plak of bevestig niets op de voorruit

vóór de camera, omdat dit de effecti‐
viteit kan beïnvloeden of ervoor kan
zorgen dat een systeem dat afhanke‐
lijk is van de camera niet meer werkt.

• Zorg ervoor dat het gedeelte van de
voorruit achter de binnenspiegel
schoon blijft.

• Plaats geen reflecterende materialen,
zoals wit papier of een spiegel, op het
dashboard.

• Stel de gebieden rond de camera-unit
niet bloot aan schokken en beschadig
ze niet.

• Raak de cameralens niet aan en ver‐
wijder de schroef op de camera-unit
niet.

• Het systeem werkt niet in alle situ‐
aties maar is voornamelijk ontworpen
als extra hulpmiddel.

• Het systeem helpt de bestuurder,
maar vervangt het menselijk oog niet.

• De bestuurder is altijd eindverant‐
woordelijk voor veilig rijden en het
volgen van de verkeersregels en -
wetten.
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WAARSCHUWINGSSYSTEEM VOOR DE AANDACHT VAN DE BESTUURDER (DAW) (INDIEN VAN
TOEPASSING)
Het DAW-systeem (waarschuwingssys‐
teem voor de aandacht van de bestuur‐
der) dient om de bestuurder te waar‐
schuwen wanneer zich gevaarlijke ver‐
keerssituaties voordoen indien wordt
gedetecteerd dat de bestuurder ver‐
moeid is of onoplettend rijdt.

Waarschuwingssysteem voor de
aandacht van de bestuurder
Systeeminstelling
• Het waarschuwingssysteem voor de

aandacht van de bestuurder staat uit
wanneer uw voertuig uit de fabriek
komt.

• Om het waarschuwingssysteem voor
de aandacht van de bestuurder aan
te zetten, schakelt u het voertuig in
en selecteert u 'User Settings (ge‐
bruikersinstellingen)  Driver Assis‐
tance (bestuurdershulp)  DAW (Dri‐
ver Attention Warning) (waarschu‐
wing voor de aandacht van de be‐
stuurder)  High sensitivity/Normal
sensitivity/Off (hoge gevoeligheid/
normale gevoeligheid/uit)' op het lcd-
scherm.

• De bestuurder kan de modus van het
waarschuwingssysteem voor de aan‐
dacht van de bestuurder kiezen.
- Uit: het waarschuwingssysteem

voor de aandacht van de bestuur‐
der is uitgeschakeld.

- Normale gevoeligheid: het waar‐
schuwingssysteem voor de aan‐
dacht van de bestuurder waar‐
schuwt de bestuurder vanwege
het bereiken van het vermoei‐
dheidsniveau of onoplettend rijg‐
edrag.

- Hoge gevoeligheid: het waarschu‐
wingssysteem voor de aandacht
van de bestuurder waarschuwt de
bestuurder eerder dan in de nor‐
male modus vanwege het bereiken
van het vermoeidheidsniveau of
onoplettend rijgedrag.

• De instelling van het waarschuwings‐
systeem voor de aandacht van de be‐
stuurder blijft hetzelfde als u de auto
opnieuw start.

Weergave van het aandachtsniveau
van de bestuurder

• De bestuurder kan via het LCD-
scherm zijn rijomstandigheden in de
gaten houden.
- Selecteer op het LCD-scherm 'Ge‐

bruikersinstellingenmodus en dan
Rijondersteuning. (Voor meer in‐
formatie, zie “Lcd-display (indien
van toepassing)” op bladzijde
5-63.)

• Het aandachtsniveau van de bestuur‐
der wordt weergegeven op een
schaal van 1 tot 5. Hoe lager het ni‐
veau, hoe minder oplettend de be‐
stuurder is.
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• Het niveau daalt wanneer de be‐
stuurder gedurende een bepaalde tijd
geen pauze inlast.

• Het niveau stijgt wanneer de be‐
stuurder gedurende een bepaalde tijd
aandachtig rijdt.

• Wanneer de bestuurder het systeem
aanzet tijdens het rijden, verschijnt er
‘Last Break time’ ("Laatste pauze") en
het bijpassende aandachtsniveau.

Neem even pauze

• Het bericht "Consider taking a break"
(Overweeg een pauze) verschijnt op
het LCD-scherm en er klinken waar‐
schuwingssignalen om de bestuurder
aan te raden pauze te nemen, wan‐

neer het aandachtsniveau van de be‐
stuurder onder 1 komt.

• Het waarschuwingssysteem voor de
aandacht van de bestuurder raadt de
bestuurder geen pauze aan als hij
korter rijdt dan 10 minuten.

Het systeem resetten
• De laatste pauze is ingesteld op

00:00 en het aandachtsniveau van de
bestuurder op 5 (zeer aandachtig)
wanneer de bestuurder het waar‐
schuwingssysteem voor de aandacht
van de bestuurder reset.

• Het waarschuwingssysteem voor de
aandacht van de bestuurder wordt in
de volgende situaties gereset.
- De auto is uitgeschakeld.

- De bestuurder maakt de veilig‐
heidsgordel los en opent het be‐
stuurdersportier.

- Staat langer dan 10 minuten stil.

• Het waarschuwingssysteem voor de
aandacht van de bestuurder wordt
weer actief zodra de bestuurder het
rijden hervat.

Systeem stand-by

Het waarschuwingssysteem voor de
aandacht van de bestuurder is klaar
voor gebruik en toont in de volgende si‐
tuaties het scherm 'Standby' (stand-
by).
- De camerasensor signaleert de rijst‐

roken niet goed.

- De rijsnelheid blijft lager dan 60 km/h
of hoger dan 180 km/h.
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Storing in het systeem

Wanneer de waarschuwingsmelding
"Check Driver Attention Warning (DAW)
system" (Waarschuwingssysteem voor
de aandacht van de bestuurder (DAW)
controleren) verschijnt, werkt het sys‐
teem niet goed. Laat het systeem in
dat geval nakijken door een professio‐
nele werkplaats. Kia raadt aan om een
officiële Kia-dealer/servicepartner te
bezoeken.

WAARSCHUWING

• Het waarschuwingssysteem voor
de aandacht van de bestuurder is
geen vervanging voor veilig rijg‐
edrag, maar dient slechts als hulp‐
middel. De bestuurder is verant‐
woordelijk om altijd voorzichtig te
rijden om beter voorbereid te zijn
op onverwachte en plotselinge si‐
tuaties. Blijf te allen tijde letten op
de toestand van de weg.

• Mogelijk wordt er op grond van het
rijgedrag van de bestuurder zelfs
een pauze aangeraden als de be‐
stuurder helemaal niet vermoeid
is.

• Een bestuurder die moe is, moet
een pauze nemen, ook als het
waarschuwingssysteem voor de
aandacht van de bestuurder geen
pauze adviseert.

OPMERKING

Het waarschuwingssysteem voor de
aandacht van de bestuurder maakt
gebruik van de camerasensor op de
(Vervolg)

(Vervolg)

voorruit. Doe het volgende om de
camerasensor in goede staat te
houden:
- Haal de camera niet uit elkaar voor

montage op getinte ruiten of om
coatings en accessoires te bevesti‐
gen. Als u een camera uit elkaar
haalt en weer in elkaar zet, moet u
het systeem laten nakijken door
een professionele werkplaats. Kia
raadt u aan om naar een officiële
Kia-dealer/servicepartner te gaan
en te laten controleren of het sys‐
teem moet worden gekalibreerd.

- Plaats geen reflecterende voor‐
werpen (bijv. wit papier, spiegels)
op het dashboard. Reflecterend
licht kan een storing in het waar‐
schuwingssysteem voor de aan‐
dacht van de bestuurder veroorza‐
ken.

- Let er heel goed op dat de came‐
rasensor niet in het water komt.

- Haal de camera niet zomaar uit
elkaar en geef er geen klap op.

(Vervolg)
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(Vervolg)

- Als u in de auto luid muziek af‐
speelt, kan het geluidssignaal van
het waarschuwingssysteem voor
de aandacht van de bestuurder af‐
gaan.

LET OP

Mogelijk werkt het waarschuwings‐
systeem voor de aandacht van de
bestuurder in de volgende situaties
niet goed:
• De rijstrooksignalering werkt min‐

der goed. (Zie “Lane Keeping Assist
(LKA, hulp bij rijbaan aanhouden)”
op bladzijde 6-68 voor meer infor‐
matie.)

• U rijdt wild of trekt plotseling aan
het stuur om een obstakel te ont‐
wijken (bijv. wegwerkzaamheden,
andere voertuigen, gevallen voor‐
werpen, hobbelige weg).

(Vervolg)

(Vervolg)

• Het voertuig rijdt niet goed meer
vooruit (mogelijk vanwege grote
verschillen in de bandenspanning,
ongelijk versleten banden, toe‐
spoor-/uitspooruitlijning).

• Het systeem zal gedurende circa
15 seconden niet werken wanneer
het voertuig opnieuw wordt ge‐
start of bij het initialiseren van de
voorcamera door rebooten, enz.

• Opzettelijk regelmatig plotseling
van rijbaan wisselen.

• Het voertuig rijdt over een bochti‐
ge weg.

• Het voertuig rijdt over een hobbeli‐
ge weg.

• Het voertuig rijdt door een gebied
met veel wind.

• Het voertuig wordt bestuurd door
de volgende rijassistentiesyste‐
men:
- Lane Keeping Assist-systeem

- Forward Collision-Avoidance As‐
sist (FCA, Ondersteuning bot‐
singsvermijding voorzijde)

- Smart Cruise Control-systeem
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CRUISE CONTROL (CC)

1. Controlelampje cruise

2. Controlelampje set

Het cruise control-systeem stelt u in
staat een bepaalde rijsnelheid te pro‐
grammeren die de auto vervolgens
aanhoudt, zonder dat u het gaspedaal
hoeft in te trappen.
Dit systeem is ontworpen om bij een
snelheid van meer dan ongeveer
30 km/h in werking te treden.

WAARSCHUWING

• Als de cruise control ingeschakeld
blijft (controlelampje cruise in het
instrumentenpaneel blijft bran‐
den), kan de cruise control moge‐
lijk onbedoeld worden geactiveerd.
Zet het systeem uit wanneer de
cruise control niet gebruikt wordt
om te voorkomen dat u onbedoeld
een snelheid instelt.

• Gebruik het cruise control-sys‐
teem alleen indien de verkeers‐
drukte en de weersomstandighe‐
den dat toelaten.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Gebruik de cruise control nooit
wanneer niet veilig met een con‐
stante snelheid gereden kan wor‐
den, bijvoorbeeld bij filerijden, op
gladde wegen (door regen, ijs of
sneeuw), bochtige wegen of op
bergwegen met een hellingsper‐
centage van meer dan 6%.

• Houd bij het gebruik van het cruise
control-systeem de rijomstandig‐
heden extra in acht.

• Let op bij het gebruik van het crui‐
se control-systeem bij het afrijden
van hellingen, omdat de rijsnelheid
kan toenemen.

OPMERKING

• Tijdens de normale werking van de
cruise control zal deze na onge‐
veer 3 seconden in werking treden
wanneer de toets SET wordt inge‐
drukt of opnieuw wordt ingedrukt
nadat geremd is. Deze vertraging
is normaal.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Om de cruise control te activeren
moet u het rempedaal ten minste
één keer intrappen nadat u het
contact in stand ON hebt gezet of
de auto hebt gestart. Dit is om te
controleren of de rempedaalscha‐
kelaar, die van belang is bij het uit‐
schakelen van de cruise control,
normaal werkt.

Cruise control-schakelaar

• CANCEL/O: Schakelt de cruise control
uit.

• CRUISE / : Schakelt de cruise control
in of uit.

• RES+: Cruise control hervatten of
snelheid verhogen.

• SET-: Cruise control instellen of snel‐
heid verlagen.

Snelheid cruise control instellen:

1. Druk op de toets CRUISE /  op het
stuurwiel om het systeem in te
schakelen. Het controlelampje
CRUISE gaat branden.

2. Accelereer naar de gewenste snel‐
heid, die hoger moet zijn dan onge‐
veer 30 km/h.

3. Beweeg de schakelaar omlaag
(naar SET-) en laat hem los bij de
gewenste snelheid. Het controle‐
lampje SET zal gaan branden. Laat
op dat moment ook het gaspedaal
los. De gewenste snelheid wordt nu
automatisch aangehouden.

Op steile hellingen kan de snelheid
van de auto tijdelijk iets hoger of
lager worden.
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Ingestelde rijsnelheid verhogen:

Volg één van de volgende procedures:
• Beweeg de schakelaar omhoog (naar

RES+) en houd hem in die stand vast.
De auto zal accelereren. Laat de hen‐
del los op het moment dat de gewen‐
ste snelheid is bereikt.

• Beweeg de schakelaar omhoog (naar
RES+) en laat hem vervolgens onmid‐
dellijk los. Iedere keer dat u de scha‐
kelaar omhoog beweegt (naar RES+),
wordt de snelheid met 2 km/h ver‐
hoogd.

Rijsnelheid verlagen:

Volg één van de volgende procedures:
• Beweeg de schakelaar omlaag (naar

SET-) en houd hem in die stand vast.
De auto gaat geleidelijk langzamer rij‐
den. Laat de schakelaar los op het
moment dat de gewenste snelheid is
bereikt.

• Beweeg de schakelaar omlaag (naar
SET-) en laat hem vervolgens onmid‐
dellijk los. De rijsnelheid neemt tel‐
kens met 2 km/h af als u de schake‐
laar op deze manier (naar SET-) be‐
weegt.

Tijdelijk sneller rijden met
ingeschakelde cruisecontrol :
Trap het gaspedaal in als u tijdelijk snel‐
ler wilt gaan rijden terwijl de cruise con‐
trol is ingeschakeld. De cruise control
wordt niet uitgeschakeld en de rijsnel‐
heid die oorspronkelijk was ingesteld
blijft behouden.
Laat het gaspedaal los om weer terug
te keren naar de oorspronkelijke rijsnel‐
heid.

De cruise control wordt op één
van de volgende manieren
onderbroken:

• Trap het rempedaal in.
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• Druk op de toets CANCEL/O op het
stuurwiel.

• Ga ongeveer 20 km/h langzamer rij‐
den dan de snelheid die in het geheu‐
gen staat.

• Ga langzamer dan ongeveer 25 km/h
rijden.

Door deze handelingen wordt de werk‐
ing van de cruise control onderbroken
(het controlelampje SET op het instru‐
mentenpaneel gaat uit), maar wordt
het systeem niet uitgeschakeld. Druk
op de schakelaar RES+ op het stuurwiel
om de werking van de cruise control te
hervatten. De cruise control keert terug
naar de eerder door u ingestelde snel‐
heid.

Terugkeren naar ingestelde
rijsnelheid bij een hogere
snelheid dan ongeveer 30 km/h

De meest recente snelheid wordt auto‐
matisch hervat wanneer de toets RES+
wordt ingedrukt. Dit kan alleen als de
ingestelde rijsnelheid niet onderbroken
is met de toets CRUISE/  en het sys‐
teem nog steeds geactiveerd is.
De ingestelde snelheid wordt echter
niet hervat als de auto met een snel‐
heid van minder dan ongeveer 30 km/h
rijdt.

Schakel de cruise control op één
van de volgende manieren uit:
• Druk op de toets CRUISE/  (het con‐

trolelampje CRUISE gaat uit.)

• Als uw auto is uitgerust met een
snelheidsbegrenzer, druk dan twee‐
maal op de toets CRUISE/ . (Het
controlelampje CRUISE gaat uit.)

• Zet het contact uit.

In deze beide gevallen wordt het sys‐
teem uitgeschakeld. Herhaal de stap‐
pen onder “Rijsnelheid instellen” op
bladzijde 6-97 om de cruise control op‐
nieuw in te schakelen.
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SMART CRUISE CONTROL (SCC) (INDIEN VAN TOEPASSING)

1. Controlelampje cruise (  CRUISE)

2. Ingestelde snelheid

3. Tussenafstand

Het Smart Cruise Control-systeem stelt
u in staat een constante snelheid en af‐
stand tot uw voorligger te programme‐
ren, zonder dat u het gaspedaal of het
rempedaal hoeft in te trappen.
Ga naar de modus Rijassistentie om het
SCC-scherm weer te geven op het lcd-
display ( ). Voor meer informatie, zie
“Lcd-display (indien van toepassing)” op
bladzijde 5-63.

WAARSCHUWING

Lees voor uw eigen veiligheid het in‐
structieboekje voordat u het Smart
Cruise Control-systeem gebruikt.

OPMERKING

Om de Smart Cruise Control te acti‐
veren moet u het rempedaal ten
minste één keer intrappen nadat u
het contact in stand ON hebt gezet
of de auto hebt gestart. Dit is om te
controleren of de rempedaalschake‐
laar, die van belang is bij het uitscha‐
kelen van de Smart Cruise Control,
normaal werkt.

Schakelaar Smart cruise control
/CRUISE: Schakelt de cruise control in

of uit.
RES+ : Cruise control hervatten of snel‐
heid verhogen
SET- : Cruise control instellen of snel‐
heid verlagen.

 : Stelt de tussenafstand in.
O/CANCEL: Schakelt de cruise control
uit.

Snelheid Smart Cruise Control
instellen:

1. Druk op de toets /CRUISE om het
systeem in te schakelen. Het con‐
trolelampje CRUISE in het instru‐
mentenpaneel gaat branden.

2. Accelereer naar de gewenste snel‐
heid.
De snelheid van de Smart Cruise
Control kan als volgt worden inge‐
steld:
• 10 km/h ~ 160 km/h : als er geen

voorligger is

• 0 km/h ~ 160 km/h : als er wel
een voorligger is
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3. Beweeg de schakelaar omlaag
(naar SET-) en laat hem los bij de
gewenste snelheid. De ingestelde
snelheid en de tussenafstand op
het LCD-display gaan branden.

4. Laat het gaspedaal los. De gewen‐
ste snelheid wordt nu automatisch
aangehouden.

Als er een voorligger is, kan de snelheid
afnemen om de afstand tot de voorlig‐
ger te handhaven.
Op steile hellingen kan de snelheid van
de auto tijdelijk iets hoger of lager wor‐
den.
De rijsnelheid kan bergop dalen en
bergaf toenemen.

De snelheid wordt ingesteld op 30 km/h
wanneer er een voertuig voor u rijdt en
uw snelheid 0~30 km/h is.
De snelheid wordt ook ingesteld op
30 km/h wanneer er geen voertuigen
voor u rijden en uw snelheid
10~30 km/h is.

Omstandigheden waarin het SCC-sys‐
teem niet werkt
• Het bestuurdersportier is open.

• De auto wordt geschakeld naar stand
N (neutraal) / R (achteruit) / P (par‐
keren).

• De parkeerrem is geactiveerd.

• De rijsnelheid ligt niet binnen het op‐
gegeven SCC-bereik.

• De ESC (elektronische stabiliteitsre‐
geling), TCS (anti-doorslipregeling) of
ABS is actief.

• De ESC (elektronische stabiliteitsre‐
geling), TCS (anti-doorslipregeling) of
ABS is uitgeschakeld.

• De sensorafdekking is sterk vervuild.

• De werking van de motor is abnor‐
maal.

• Het Forward Collision-Avoidance As‐
sist-systeem (ondersteuning bot‐
singsvermijding voorzijde) is inge‐
schakeld.

• Het toerental van de motor is in het
rode gebied.

• De sensorgegevens van de radar aan
de voorzijde liggen buiten het bereik.
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Ingestelde snelheid van het Smart
Cruise Control-systeem verhogen:

Volg één van de volgende procedures:
• Beweeg de schakelaar omhoog (naar

RES+) en houd hem in die stand vast.
De ingestelde snelheid wordt met
10 km/h verhoogd. Laat de schake‐
laar los op het moment dat de ge‐
wenste snelheid is bereikt.

• Beweeg de schakelaar omhoog (naar
RES+) en laat hem vervolgens onmid‐
dellijk los. Iedere keer dat u de scha‐
kelaar omhoog beweegt (naar RES+),
wordt de snelheid met 1,0 km/h ver‐
hoogd.

• U kunt snelheden tot 160 km/h in‐
stellen.

LET OP

Controleer de rijomstandigheden
voordat u de schakelaar gebruikt. De
rijsnelheid gaat snel omhoog wan‐
neer u de schakelaar omhoog duwt
en vasthoudt.

Ingestelde snelheid van het Smart
Cruise Control-systeem verlagen:

Volg één van de volgende procedures:

• Beweeg de schakelaar omlaag (naar
SET-) en houd hem in die stand vast.
De ingestelde snelheid wordt met
10 km/h verlaagd. Laat de schakelaar
los op het moment dat de gewenste
snelheid is bereikt.

• Beweeg de schakelaar omlaag (naar
SET-) en laat hem vervolgens onmid‐
dellijk los. De rijsnelheid neemt tel‐
kens met 1,0 km/h af als u de scha‐
kelaar op deze manier (naar SET-)
beweegt.

• U kunt snelheden tot 30 km/h instel‐
len.

Tijdelijk accelereren met
ingeschakeld Smart Cruise Control-
systeem:
Trap het gaspedaal in als u tijdelijk snel‐
ler wilt gaan rijden terwijl de cruise con‐
trol is ingeschakeld. De cruise control
wordt niet uitgeschakeld en de rijsnel‐
heid die oorspronkelijk was ingesteld
blijft behouden.
Laat het gaspedaal los om weer terug
te keren naar de oorspronkelijke rijsnel‐
heid.
Als u de schakelaar omlaag beweegt
(naar SET-) bij een hogere snelheid,
wordt de rijsnelheid opnieuw ingesteld.
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OPMERKING

Wees voorzichtig als u tijdelijk sneller
gaat rijden omdat de snelheid dan
niet automatisch wordt geregeld,
zelfs als er een voertuig vóór u rijdt.

Het Smart Cruise Control-systeem
wordt tijdelijk uitgeschakeld
wanneer:

Actief uitschakelen:
Het Smart Cruise Control-systeem
wordt tijdelijk uitgeschakeld wanneer u
het rempedaal intrapt of op de toets O/
CANCEL drukt. Trap het rempedaal in
en druk tegelijkertijd op de toets O/
CANCEL terwijl het voertuig stilstaat.
De ingestelde snelheid en de tussenaf‐
stand verdwijnen van het instrumen‐
tenpaneel en het controlelampje CRUI‐
SE blijft branden.

Automatisch uitschakelen:
Het SCC-systeem wordt automatisch
uitgeschakeld in de volgende situaties:
• Het bestuurdersportier openen.

• De selectieknop in stand N (neutraal),
R (achteruit) of P (parkeren) zetten.

• De EPB (elektronische parkeerrem) is
actief.

• De rijsnelheid hoger is dan 170 km/h

• ESC, ABS of tractiecontrole is actief.

• ESC is uitgeschakeld.

• De sensor of het beschermkapje is
vuil of bedekt met een substantie.

• Het gaspedaal wordt lange tijd conti‐
nu ingetrapt.

• De rijsnelheid bevindt zich in een ge‐
vaarlijk bereik.

• Er zit een storing in het SCC-sys‐
teem.

• Wanneer de remsysteemregelfunctie
gebruikt wordt voor de Forward Colli‐
sion-Avoidance Assist (FCA)

• Het voertuig staat langer dan 5 minu‐
ten stil.

• Gedurende lange tijd stopt u en rijdt u
herhaaldelijk verder.

• Wanneer de parkeerrem in werking is.

• Er zijn problemen met de auto.

Al deze omstandigheden hebben tot
gevolg dat het Smart Cruise Control-
systeem wordt uitgeschakeld. (De inge‐
stelde snelheid en de tussenafstand op
het lcd-display gaan uit.) Wanneer de
Smart Cruise Control automatisch
wordt uitgeschakeld, wordt de Smart
Cruise Control niet hervat, ook al wordt
de schakelaar naar RES+ of SET- bewo‐
gen.
In een situatie waarin de Smart Cruise
Control automatisch geannuleerd wordt
wanneer het voertuig stopt, wordt de
EPB geactiveerd en de parkeerrem ver‐
grendeld.
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LET OP

Als het Smart Cruise Control-sys‐
teem wordt uitgeschakeld door een
andere oorzaak dan de hierboven ge‐
noemde, moet u het systeem laten
controleren door een professionele
werkplaats. Kia raadt aan om een
officiële Kia-dealer/servicepartner te
bezoeken.

LET OP

Als het systeem automatisch wordt
uitgeschakeld, hoort u een waar‐
schuwingszoemer en verschijnt er
gedurende enkele seconden een me‐
dedeling.
Pas actief uw rijsnelheid aan door
het rempedaal of het gaspedaal in te
trappen in overeenstemming met de
weg- en rijomstandigheden.
Controleer altijd de verkeerssituatie.
Laat u niet leiden door de waarschu‐
wingszoemer.

Ingestelde snelheid hervatten:

De laatste ingestelde snelheid wordt
automatisch hervat wanneer de scha‐
kelaar omhoog wordt gedrukt (naar
RES+). Dit kan alleen als de ingestelde
rijsnelheid niet onderbroken is met de
toets O/CRUISE en het systeem nog
steeds actief is.
Wanneer u de schakelaar omhoog be‐
weegt (naar RES+), wordt de laatst in‐
gestelde snelheid hervat. Als de rijsnel‐
heid echter daalt tot onder 10 km/h ,
wordt het weer actief wanneer zich
een voertuig vóór uw auto bevindt.
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OPMERKING

Om het risico op een ongeval te be‐
perken moet u altijd controleren of
de wegomstandigheden een veilig
gebruik van de Smart Cruise Control
toelaten voordat u het systeem op‐
nieuw inschakelt met de RES+-scha‐
kelaar.

Het Smart Cruise Control-systeem
uitschakelen:

Druk op de toets /CRUISE. (Het con‐
trolelampje CRUISE op het instrumen‐
tenpaneel gaat uit).

Wanneer u de Smart Cruise Control niet
nodig hebt, drukt u op de schakelaar

/CRUISE om het systeem uit te scha‐
kelen.

OPMERKING

De stand wijzigt zoals hieronder
aangegeven wanneer op de toets

/CRUISE wordt gedrukt.

WAARSCHUWING

Neem de volgende voorzorgsmaatre‐
gelen:
(Vervolg)

(Vervolg)

• Als het Smart Cruise Control-sys‐
teem ingeschakeld blijft (indicator
CRUISE in het instrumentenpaneel
blijft branden), kan het Smart
Cruise Control-systeem mogelijk
onbedoeld worden geactiveerd. Zet
het systeem uit (waarschuwings‐
lampje CRUISE uit) wanneer het
Smart Cruise Control-systeem niet
gebruikt wordt.

• Verlaat het voertuig niet wanneer
dit tot stilstand is gebracht door
het SCC-systeem. Indien het nood‐
zakelijk is om het voertuig te ver‐
laten, schakel dan het SCC-sys‐
teem uit, zet de selectieknop op P
(parkeren), trek de parkeerrem
aan en schakel de motor uit terwijl
u het rempedaal intrapt.

• Gebruik het SCC-systeem alleen bij
goede weg- en verkeersomstan‐
digheden. Gebruik het SCC-sys‐
teem niet in de volgende situaties,
omdat er een groot risico op onge‐
lukken is.
- Verkeersknooppunt of tolpoort

(Vervolg)

  

6-105

6

M
et uw

 auto rijden



(Vervolg)

- Weg omgeven door abnormaal
veel staalconstructies (metro‐
constructie, stalen tunnel enz.)

- Parkeerterrein

- Rijstroken naast vangrails

- Glad wegdek door regen, ijs of
sneeuw

- Weg met scherpe bochten

- Steile hellingen

- Winderige wegen

- Onverharde wegen

- Wegen in aanbouw

- Ribbelstrook

- Bij het rijden in de nabijheid van
vangrails

- Wanneer het voertuigdetectie‐
vermogen is verminderd door
aanpassingen aan het voertuig
die resulteren in een hoogtever‐
schil tussen de voorzijde en ach‐
terzijde van het voertuig

(Vervolg)

(Vervolg)

- Wanneer u beperkt zicht hebt
(mogelijk vanwege slecht weer,
zoals mist, regen of een zand‐
storm)

• Let bij het gebruik van het Smart
Cruise Control-systeem extra goed
op de rijomstandigheden.

• Het Smart Cruise Control-systeem
is geen vervanging voor een veilig
rijgedrag. Het is de verantwoorde‐
lijkheid van de bestuurder om altijd
de rijsnelheid en de afstand tot de
voorligger in de gaten te houden.

• Wees bij het heuvelaf rijden voor‐
zichtig met het gebruik van het
SCC-systeem.

• Het Smart Cruise Control-systeem
mag niet worden gebruikt wan‐
neer de auto wordt gesleept om
eventuele schade te voorkomen.

• Stel de rijsnelheid altijd lager in
dan de snelheidslimiet in uw land.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Onverwachte situaties kunnen tot
ongevallen leiden. Let tijdens het
rijden voortdurend op de wegom‐
standigheden, ook wanneer u het
smart cruise control-systeem ge‐
bruikt.

SCC-reactie instellen
U kunt de gevoeligheid instellen van de
rijsnelheid bij het met een ingestelde
afstand volgen van de voorligger. Ga
naar User Settings Mode (Driver Assis‐
tance) [Modus gebruikersinstellingen
(Bestuurdershulp)] en selecteer SCC
Reaction (SCC-reactie). U kunt uit een
van de drie fasen kiezen.
• Traag:

De volgsnelheid om de ingestelde af‐
stand tot de voorligger te behouden
is lager dan de normale snelheid.

• Normaal:
De volgsnelheid om de ingestelde af‐
stand tot de voorligger te behouden
is normaal.

• Snel:
De volgsnelheid om de ingestelde af‐
stand tot de voorligger te behouden
is hoger dan de normale snelheid.
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OPMERKING

De laatst geselecteerde modus blijft
in het systeem opgeslagen.

Tussenafstand instellen
Tussenafstand instellen:

Met deze functie kunt u een bepaalde
afstand tot uw voorligger programme‐
ren, zonder dat u het gaspedaal of het
rempedaal hoeft in te trappen.
De tussenafstand wordt automatisch
geactiveerd wanneer het Smart Cruise
Control-systeem is ingeschakeld.

Selecteer de geschikte afstand over‐
eenkomstig de wegomstandigheden en
de rijsnelheid.
Elke keer wanneer u op de toets drukt,
wordt de tussenafstand als volgt gewij‐
zigd:

Als u bijvoorbeeld 90 km/h rijdt, zijn de
tussenafstanden:
Afstand 4 - ca. 52,5 m
Afstand 3 - ca. 40 m
Afstand 2 - ca. 32,5 m
Afstand 1 - ca. 25 m

OPMERKING

De afstand wordt ingesteld op de
laatst ingestelde afstand wanneer
het systeem voor het eerst na het
starten van de auto wordt gebruikt.

Als de rijbaan voor u vrij is:

de voertuigsnelheid blijft op de inge‐
stelde snelheid.
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Als zich een voorligger in uw
rijstrook bevindt:

• De auto houdt de ingestelde snelheid
aan wanneer de rijstrook vóór de au‐
to vrij is.

• De auto gaat sneller of langzamer rij‐
den om de geselecteerde afstand te
blijven aanhouden wanneer zich op de
rijstrook een auto vóór uw auto be‐
vindt. (Op het LCD-display ziet u al‐
leen een auto vóór uw auto wanneer
er zich ook daadwerkelijk een auto
vóór u bevindt.)

• Wanneer de voorligger sneller gaat
rijden, trekt uw auto tot de geselec‐
teerde snelheid op en houdt daarna
een constante rijsnelheid aan.

• Als u de richtingaanwijzer aan de be‐
stuurderszijde inschakelt terwijl er
zich een voertuig voor u bevindt, kan
uw auto tijdelijk accelereren om u te
helpen bij het wisselen van rijstrook.
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Botsingswaarschuwing

Als er een groot risico op een botsing is
als gevolg van een plotseling remmende
voorligger of een te geringe veiligheids‐
afstand tot de voorligger tijdens het rij‐
den met SCC, zodat het nodig is dat de
bestuurder de remmen of het stuur be‐
dient, gaat de afstandsaanduiding tot
de voorligger op het instrumentenpa‐
neel knipperen en klinkt er een bot‐
singswaarschuwing.
In dat geval moet u onmiddellijk snel‐
heid minderen.

LET OP

• Zelfs als u de waarschuwingsmel‐
ding niet ziet en de waarschu‐
wingszoemer niet hoort, moet u
altijd op de rijomstandigheden let‐
ten om te voorkomen dat een ge‐
vaarlijke situatie optreedt.

• Het luid afspelen van muziek in de
auto kan ervoor zorgen dat de in‐
zittenden de waarschuwingsgelui‐
den van het systeem niet horen.

• Als de auto de ingestelde afstand
niet voldoende kan aanhouden,
klinkt er een waarschuwingsgeluid
en knippert er een waarschuwing
op het instrumentenpaneel. Als er
een waarschuwingsgeluid klinkt,
moet u de verkeerssituatie in de
nabije omgeving controleren en in‐
dien nodig de snelheid regelen
door het rempedaal in te trappen.
Let altijd op wanneer er sprake is
van gevaar, zelfs als er geen waar‐
schuwingsgeluid klinkt

WAARSCHUWING

• Als de snelheid van de voorligger
gelijk is aan of hoger is dan de
snelheid van uw voertuig, waar‐
schuwt het systeem u mogelijk
niet indien u de ingestelde afstand
niet voldoende aanhoudt. Let altijd
op wanneer er sprake is van ge‐
vaar, zelfs als er geen waarschu‐
wingsgeluid klinkt.

• Als de snelheid van de voorligger
te laag is, waarschuwt het sys‐
teem u mogelijk niet indien u de in‐
gestelde afstand niet voldoende
aanhoudt. Let altijd op wanneer er
sprake is van gevaar, zelfs als er
geen waarschuwingsgeluid klinkt.

• Als u een SCC-snelheid hebt inge‐
steld en het gaspedaal indrukt,
waarschuwt het systeem u moge‐
lijk niet indien u de ingestelde af‐
stand niet voldoende aanhoudt.
Let altijd op wanneer er sprake is
van gevaar, zelfs als er geen waar‐
schuwingsgeluid klinkt.
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LET OP

Als de voorligger (rijsnelheid minder
dan 30 km/h) een baan opschuift,
klinkt de waarschuwingszoemer en
verschijnt een melding. Pas actief de
rijsnelheid aan door het rempedaal in
te trappen al naar gelang de weg- en
rijomstandigheden.

Filerijden

Gebruik de schakelaar of het pedaal om
te accelereren
• Als u in een file rijdt, stopt uw auto

als uw voorligger stopt. En als uw
voorligger weer gaat rijden, gaat uw
auto ook rijden. Als de auto echter
langer dan 3 seconden stilstaat, moet
u het gaspedaal intrappen of de scha‐
kelaar omhoog duwen (naar RES+/
SET-) om te gaan rijden

• Als u tegen de Smart Cruise Control-
schakelaar (RES+ of SET-) duwt ter‐
wijl de Auto Hold en Smart Cruise
Control actief zijn, wordt de Auto Hold
uitgeschakeld, ongeacht of u het gas‐
pedaal bedient, en begint de auto te
rijden. Het AUTO HOLD-controlelamp‐
je verandert van groen in wit.

Detectiesensor
(frontzichtcamera / radar
voorzijde)
Frontzichtcamera

De frontzichtcamera is een sensor voor
het detecteren van rijstroken en voor‐
liggers.
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Als de sensor bedekt is met vuil, snee‐
uw of andere vreemde materie, zullen
de detectieprestaties van de sensor
achteruitgaan en zal het SCC-systeem
tijdelijk worden uitgeschakeld. Het zal
pas weer goed werken nadat het is
schoongemaakt.
Houd het gebied vóór de sensor altijd
schoon.
Zie “Lane Keeping Assist (LKA, hulp bij
rijbaan aanhouden)” op bladzijde 6-68
voor meer informatie over de front‐
zichtcamera.

Radar voorzijde

De radar aan de voorzijde detecteert de
afstand tot een voorligger

Als de sensor of sensorafdekking be‐
dekt is met vuil, sneeuw of andere
vreemde materie, zullen de detectie‐
prestaties van de sensor achteruitgaan
en zal het SCC-systeem tijdelijk worden
uitgeschakeld. Het zal pas weer goed
werken nadat het is schoongemaakt.
Houd het gebied vóór de sensor altijd
schoon.

Waarschuwingsmelding

Wanneer de sensorafdekking bedekt is
met vuil, sneeuw of stof, is het mogelijk
dat het Smart Cruise Control-systeem
tijdelijk niet meer werkt. Als dit het ge‐
val is, verschijnt er een waarschuwings‐
melding op het lcd-scherm. Verwijder
alle vuil, sneeuw of stof en reinig de af‐
dekking van de radarsensor voordat u
het Smart Cruise Control-systeem ge‐
bruikt. Als de rader ernstig verontrei‐
nigd is of na het starten van de motor
objecten niet worden gesignaleerd (bijv.
op open terrein), wordt het Smart Crui‐
se Control-systeem mogelijk niet goed
ingeschakeld.
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Melding storing in Smart Cruise
Control-systeem

De melding wordt weergegeven wan‐
neer de constante-afstandsregeling
niet normaal werkt.
Laat het systeem in dat geval nakijken
door een professionele werkplaats. Kia
raadt aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken.

LET OP

• Monteer geen accessoires in de
buurt van de sensor en vervang de
bumper niet zelf. Hierdoor kan de
werking van de sensor verstoord
raken.

• Houd de sensor en de bumper al‐
tijd schoon.

• Was de auto met een zachte doek
om te voorkomen dat de be‐
schermkap van de sensor bescha‐
digd raakt.

• Beschadig de sensor of de omge‐
ving van de sensor niet door er op
te slaan. Als de sensor iets uit po‐
sitie raakt, zal het Smart Cruise
Control-systeem niet goed wer‐
ken, zonder dat dit door een waar‐
schuwing of controlelampje op het
instrumentenpaneel wordt aange‐
geven. Laat het systeem in dat ge‐
val nakijken door een professionele
werkplaats. Kia raadt aan om een
officiële Kia-dealer/servicepartner
te bezoeken.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Gebruik alleen originele Kia be‐
schermkapjes voor de sensor van
uw auto. Beschilder de bescherm‐
kap van de sensor niet.

• Als de voorbumper beschadigd
raakt in het gebied rond de radar‐
sensor is het mogelijk dat het SCC-
systeem niet goed werkt.

• Tint de ruit niet en plak geen stic‐
kers, accessoires rond de binnen‐
spiegel op de plek van de camera.

• Voorkom dat het bevestigingspunt
van de vooruitrijcamera nat wordt.

• Plaats geen reflecterende voor‐
werpen (wit papier of spiegels,
enz.) op het dashboard.
Anders kan het FCA-systeem on‐
nodig actief worden vanwege
weerkaatsend zonlicht.

• Haal niet zomaar onderdelen van
de frontzichtcamera af en geef er
geen klap op.
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Naar cruise control-modus
overgaan:

De bestuurder kan er als volgt voor kie‐
zen alleen de cruise control-modus te
gebruiken (snelheidsregeling):

1. Zet het Smart Cruise Control-sys‐
teem aan (het cruise control con‐
trolelampje brandt maar het sys‐
teem wordt niet geactiveerd).

2. Druk gedurende meer dan
2 seconden op de tussenafstands‐
chakelaar.

3. Kies tussen 'Smart Cruise Control
(SCC) modus' en 'Cruise Control (CC)
modus'.

Wanneer het systeem geannuleerd
wordt met de CRUISE-toets of de CRUI‐
SE-toets gebruikt wordt nadat de auto
is ingeschakeld, wordt de Smart Cruise
Control-modus actief.

WAARSCHUWING

Wanneer de cruise control is inge‐
schakeld, moet u zelf de afstand tot
voorliggers regelen, aangezien het
systeem niet automatisch afremt
voor andere auto's.

Beperkingen van het systeem
Het Smart Cruise Control-systeem
heeft als gevolg van weg- en verkeers‐
omstandigheden beperkingen bij het
detecteren van de afstand tot de voor‐
ligger.

In bochten

• Bewegende auto's op uw rijstrook
worden in bochten mogelijk niet door
het Smart Cruise Control-systeem
herkend. Uw auto accelereert dan
wellicht naar de ingestelde snelheid.
Ook remt de auto snel af wanneer de
voorligger plotseling wordt herkend.
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• Selecteer de geschikte ingestelde
snelheid op bochtige wegen en pas
actief uw rijsnelheid aan door het
gaspedaal of rempedaal in te trappen
overeenkomstig de weg- en rijom‐
standigheden.

• Uw rijsnelheid wordt mogelijk ver‐
laagd als gevolg van een auto op de
aangrenzende rijstrook. Pas de rij‐
snelheid aan door het rempedaal in te
trappen overeenkomstig de weg- en
rijomstandigheden. Trap het gaspe‐
daal in en selecteer de geschikte in‐
gestelde snelheid. Controleer of de
wegomstandigheden een veilige be‐
diening van de Smart Cruise Control
mogelijk maken.

Op hellingen

• Op hellingen worden bewegende au‐
to's op uw rijstrook mogelijk niet door
het Smart Cruise Control-systeem
herkend. Uw auto accelereert dan
mogelijk naar de ingestelde snelheid.
Ook remt de auto snel af wanneer de
voorligger plotseling wordt herkend.

• Selecteer de geschikte ingestelde
snelheid op hellingen en pas actief uw
rijsnelheid aan door het gaspedaal of
rempedaal in te trappen overeenkom‐
stig de weg- en rijomstandigheden.

Rijstrook wisselen

• Voertuigen die vanop een andere
rijstrook naar uw rijstrook komen,
kunnen niet herkend worden door de
sensor tot ze binnen het bereik van
de sensor komen.

• Wanneer een voertuig plotseling op
uw rijstrook komt rijden, kan het zijn
dat de sensor het niet onmiddellijk
aangeeft. Rij steeds met aandacht
voor het verkeer, de weg en de rijom‐
standigheden.
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• Wanneer het voertuig dat op uw rijst‐
rook komt trager rijdt dan u, kan uw
snelheid verminderen om voldoende
afstand te houden tussen u en het
voorliggende voertuig.

• Wanneer het voertuig dat op uw rijst‐
rook komt sneller rijdt dan u, kan uw
snelheid tot de geselecteerde snel‐
heid verhogen.

• Uw voertuig kan versnellen wanneer
het voertuig voor u wegrijdt.

• Rijd voorzichtig als u de verwittiging
krijgt dat het voertuig voor u niet
herkend wordt.

Voertuigen herkennen

Soms kunnen voorliggers door de sen‐
sor niet worden herkend:
- Smalle voertuigen zoals motorfietsen

of fietsen

- Voertuigen die aan de zijkant van de
rijstrook rijden

- Langzaam rijdende voertuigen of
voertuigen die plotseling afremmen

- Stilstaande voertuigen

- Voertuigen met een klein achterpro‐
fiel zoals aanhangers zonder lading

Een voorligger kan in de volgende situ‐
aties door de sensoren niet juist wor‐
den herkend:
- Als het voertuig naar achteren over‐

helt door een te zware lading in de
bagageruimte

- In een bocht

- Als u aan de zijkant van de rijstrook
rijdt

- Bij het rijden op smalle weggetjes of
in bochten

Pas de rijsnelheid aan door het rempe‐
daal in te trappen overeenkomstig de
weg- en rijomstandigheden.

• Als voertuigen stil staan en het voer‐
tuig voor u van rijstrook wisselt,
moet u oppassen als uw auto gaat rij‐
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den omdat een stilstaande voorligger
mogelijk niet herkend wordt.

In dit geval moet u een veilige remaf‐
stand houden en indien nodig het rem‐
pedaal intrappen om snelheid te minde‐
ren om een veilige afstand te bewaren.

• Kijk altijd uit voor voetgangers als uw
auto een vaste afstand tot uw voor‐
ligger aanhoudt.

• Wees altijd voorzichtig bij voertuigen
die hoger zijn of die ladingen vervoe‐
ren die achter uit het voertuig steken.

WAARSCHUWING

• Het Smart Cruise Control-systeem
biedt geen garantie dat de auto in
alle noodsituaties stopt.
Wanneer een noodstop noodzake‐
lijk is, moet u het rempedaal in‐
trappen.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Houd een veilige afstand aan over‐
eenkomstig de wegomstandighe‐
den en de rijsnelheid. Als de tus‐
senafstand tijdens het rijden met
hoge snelheden te klein wordt, kan
een ernstige aanrijding het gevolg
zijn.

• Het Smart Cruise Control-systeem
kan een stilstaande auto, voetgan‐
gers of een tegemoetkomende au‐
to niet herkennen. Wees voorzich‐
tig en kijk altijd vooruit om te
voorkomen dat zich onverwachte
en plotselinge situaties voordoen.

• Wanneer de auto op een steile hel‐
ling rijdt of een aanhanger trekt,
heeft het SCC-systeem er mogelijk
moeite mee de juiste afstand of
snelheid vast te houden.

• Wanneer andere auto's vóór u re‐
gelmatig van rijstrook wisselen,
werkt het Smart Cruise Control-
systeem mogelijk niet goed. Wees
voorzichtig en kijk altijd vooruit om
te voorkomen dat zich onverwach‐
te en plotselinge situaties voor‐
doen.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Het Smart Cruise Control-systeem
is geen vervanging voor een veilig
rijgedrag, maar dient slechts als
hulpmiddel. Het is de verantwoor‐
delijkheid van de bestuurder om
altijd de rijsnelheid en de afstand
tot de voorligger in de gaten te
houden.

• Let altijd op de geselecteerde snel‐
heid en de tussenafstand.

• Zorg dat u voldoende remafstand
heeft en rem indien nodig af door
het rempedaal in te trappen.

• Let altijd goed op de rijomstandig‐
heden en regel uw rijsnelheid, aan‐
gezien het Smart Cruise Control-
systeem ingewikkelde rijsituaties
mogelijk niet herkent.

• Lees, voor een veilige bediening, de
instructies in deze handleiding
vóór gebruik aandachtig door en
volg ze nauwgezet op.

• Wanneer een ander waarschu‐
wingsgeluid wordt afgegeven, bij‐
voorbeeld omdat de veiligheidsgor‐
del niet is vastgemaakt, maakt het
SCC-systeem mogelijk geen waar‐
schuwingsgeluid.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Wanneer er wordt gereden met de
ingestelde SCC-snelheid, is het
mogelijk dat een voorliggend ge‐
parkeerd voertuig niet wordt ge‐
detecteerd. Wees voorzichtig met
het vertrouwen op de SCC-functie
in een dergelijk geval, omdat u mo‐
gelijk een risico op een botsing
loopt.

• Schakel het SCC-systeem uit tij‐
dens het slepen.

• Als het voertuig voor u verdwijnt
tijdens het rijden en aanhouden
van de ingestelde afstand, kan de
auto accelereren totdat de inge‐
stelde snelheid is bereikt. Pas op
voor een mogelijk gevaarlijke situ‐
atie.

• Pas op voor mogelijk gevaarlijke si‐
tuaties bij het rijden op een glad
wegdek.

• Pas op voor gevaarlijke situaties
wanneer u voertuigen in de naast‐
gelegen rijstrook snel inhaalt.

LET OP

Het SCC kan tijdelijk niet werken
door elektrische storing.

Leading Vehicle Departure Alert
(waarschuwing vertrek
voorliggend voertuig) (Smart
Cruise Control-systeem
aanwezig) (indien van
toepassing)
De functie Leading Vehicle Departure
Alert (waarschuwing vertrek voorlig‐
gend voertuig) waarschuwt de bestuur‐
der dat het voorliggende voertuig weg‐
rijdt wanneer hij stilstaat en het Smart
Cruise Control -systeem actief is.
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Functie-instelling en
gebruiksvoorwaarden

Functie-instelling
Wanneer de auto is ingeschakeld, gaat
het Leading Vehicle Departure Alert-
systeem aan en staat het klaar voor
activering wanneer 'User settings (ge‐
bruikersinstellingen)  Driver Assistan‐
ce (bestuurdershulp)  Leading Vehicle
Departure Alert' op het instrumenten‐
paneel is geselecteerd. De functie stopt
zodra de instelling uitgeschakeld is.
Wanneer de auto echter uit en daarna
weer aan wordt gezet, blijft de functie
in de vorige toestand.

Voorwaarden voor gebruik

Zolang de Smart Cruise Control actief
is, stopt uw voertuig achter het voorlig‐
gende voertuig zodra dat stopt. De
melding verschijnt binnen 3 seconden
na het stoppen op het instrumentenpa‐
neel en het systeem gaat naar de
stand-bystand.

Functie-activering

Als de bestuurder een bepaalde tijd
lang niets doet nadat het voorliggende
voertuig wegrijdt, verschijnt de melding
op het instrumentenpaneel.
Het voertuig rijdt automatisch weg als
u het gaspedaal intrapt of de [RES +] of
[SET -]-schakelaar activeert wanneer
er een voertuig vóór u rijdt.
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De Smart Cruise Control wordt uitge‐
schakeld als u het gaspedaal intrapt of
de [RES +] of [SET -]-schakelaar acti‐
veert wanneer er geen voertuig vóór u
rijdt.

WAARSCHUWING

Kijk voordat u wegrijdt altijd voor de
auto en naar de staat van de weg.
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LANE FOLLOWING ASSIST (LFA) (INDIEN VAN TOEPASSING)

Het Lane Following Assist-systeem is
ontworpen om het voertuig in het mid‐
den van de gekozen rijstrook te houden
met behulp van een frontzichtcamera
op de voorruit. Het kan alleen actief
worden in combinatie met de Smart
Cruise Control en helpt de bestuurder
daarom bij zijn taak om de zijwaartse
beweging van het voertuig onder con‐
trole te houden.
* LFA staat Lane Following Assist.

WAARSCHUWING

• De bestuurder is zelf verantwoor‐
delijk voor het veilig bedienen van
het stuur.

• Draai niet haastig aan het stuur‐
wiel indien het LFA actief is.

• Het LFA-systeem ondersteunt de
bediening van het stuur zodat het
voertuig in het midden van de
rijstrook kan blijven. Het LFA-sys‐
teem heeft niet altijd automatisch
de controle over het stuur en
daarom mag de bestuurder het
stuur tijdens het rijden niet losla‐
ten.

• Zorg er bij gebruik van het LFA-
systeem altijd voor dat u zich be‐
wust bent van uw omgeving en
omstandigheden van de weg die
het LFA-systeem belemmeren of
uitschakelen.

LET OP

- Plaats geen getint glas, stickers of
accessoires op de voorruit rond de
plek waar de frontzichtcamera bij
de binnenspiegel zit.

- Door het verwijderen of terug‐
plaatsen van de frontzichtcamera
om getint glas, stickers of acces‐
soires te plaatsen, kan het nodig
zijn om het LFA-systeem grondig
na te kijken en aan te passen. In
dat geval raadt Kia u aan uw auto
te laten controleren door een offi‐
ciële Kia-dealer/servicepartner.

- Inspectie of aanpassingen zijn mo‐
gelijk nodig wanneer u onderdelen
vervangt die bij de voorruit of
frontzichtcamera of het stuur ho‐
ren. Laat het systeem nakijken
door een professionele werkplaats.
Kia raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te bezoeken.

(Vervolg)
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(Vervolg)

- Afhankelijk van uw omgeving en de
staat van weg is het mogelijk dat
het LFA-systeem de rijstrook niet
herkent en niet meer werkt. Daar‐
om moet u extra voorzichtig zijn
wanneer u rijdt met het LFA-sys‐
teem aan.

- Kijk na in welke gevallen het LFA-
systeem niet werkt en waarop de
bestuurder moet letten voordat u
het gebruikt.

- Plaats geen reflecterende mate‐
rialen, zoals wit papier of een spie‐
gel, op het dashboard. Schittering
van het zonlicht kan ervoor zorgen
dat het LFA-systeem niet werkt.

- Teveel geluid van het geluidssys‐
teem kan het waarschuwingssig‐
naal van het LFA-systeem over‐
stemmen.

- Als u tijdens het rijden het stuur
loslaat, krijgt u een waarschuwing
en wordt de stuurbekrachtiging
uitgeschakeld. Leg uw handen
weer op het stuur, dan wordt de
stuurbekrachtiging weer geacti‐
veerd.

(Vervolg)

(Vervolg)

- Bij rijden met hoge snelheid kan de
stuurbekrachtiging minder sterk
worden en het voertuig buiten zijn
rijstrook belanden. U moet dan ex‐
tra voorzichtig zijn en zich aan de
snelheidslimiet houden.

- Als u een voorwerp aan het stuur
bevestigt, kan dit de stuurbe‐
krachtiging verslechteren.

- Als u een voorwerp aan het stuur
bevestigt, kan dit de werking van
het losse-handenalarm verslechte‐
ren.

Werking LFA-systeem
De volgende twee stappen zijn nodig
om de Lane Following Assist te gebrui‐
ken:

1. het LFA-systeem moet ingescha‐
keld zijn, en

2. SCC-systeem moet worden geacti‐
veerd

Met de toets POWER (start) in stand
[ON], kiest of verandert u de instelling
in "User setting (gebruikersinstelling) 
Driver assistance (bestuurdershulp) 
Lane Following Assist".

Selecteer het LFA-systeem in de ge‐
bruikersinstellingen van het instrumen‐
tenpaneel.
 
De status van het LFA-systeem wordt
door het systeem onthouden en hoeft
daarom niet bij elke rit opnieuw te wor‐
den ingeschakeld.

1. Druk op de toets /CRUISE om het
systeem in te schakelen. Het con‐
trolelampje CRUISE in het instru‐
mentenpaneel gaat branden.

2. Accelereer naar de gewenste snel‐
heid.
De snelheid van de Smart Cruise
Control kan als volgt worden inge‐
steld:
• 10 km/h ~ 160 km/h : als er geen

voorligger is
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• 0 km/h ~ 160 km/h : als er wel
een voorligger is

3. Beweeg de schakelaar omlaag
(naar SET-) en laat hem los bij de
gewenste snelheid. De ingestelde
snelheid en de tussenafstand op
het LCD-display gaan branden.

4. Laat het gaspedaal los. De gewen‐
ste snelheid wordt nu automatisch
aangehouden.

Zodra het systeem in werking treedt,
gaat het controlelampje ( ) op het in‐
strumentenpaneel branden.
Het controlelampje brandt naargelang
de systeemstatus in de volgende kleu‐
ren.
Groen: actief

Wit: stand-by
 
Zie “Smart Cruise Control (SCC)” op
bladzijde 6-100 voor meer SCC-instel‐
lingen en informatie.

Het LFA-systeem activeren
Als het voertuig zich binnen de rijstrook
bevindt en beide rijstroken worden door
het systeem herkend en de bestuurder
maakt geen scherpe stuurbewegingen,
dan gaat het LFA-systeem over naar de
stuurbekrachtigingsmodus. Het contro‐
lelampje wordt groen en het systeem
ondersteunt het sturen om het voer‐
tuig in zijn rijstrook te houden.
Wanneer de controle over het stuur tij‐
delijk uitstaat, knippert het controle‐
lampje in het groen en wordt het wit.
Wanneer beide rijstroken niet worden
herkend door het systeem, regelt het
systeem het stuurwiel in beperkte ma‐
te, of er nu een voorligger is of niet.

WAARSCHUWING

Het LFA-systeem zorgt ervoor dat
het voertuig op zijn rijstrook blijft.
Het LFA-systeem garandeert niet
(Vervolg)

(Vervolg)

100% veiligheid. Neem beslissingen
op de weg op grond van de omstan‐
digheden en denk altijd om de veilig‐
heid. Vertrouw nooit volledig op uw
LFA-systeem.

Waarschuwing

Als u tijdens het rijden het stuur loslaat
terwijl het LFA-systeem het sturen on‐
dersteunt, wordt de losse-handen‐
waarschuwing geactiveerd.
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LET OP

Als de bestuurder het stuur loslaat,
zelfs als de losse-handenwaarschu‐
wing actief is, wordt de stuurbe‐
krachtiging tijdelijk automatisch uit‐
geschakeld.
Als u uw handen weer op het stuur
legt terwijl LFA-systeem uitstaat,
wordt de stuurbekrachtiging weer
geactiveerd.
• De losse-handenwaarschuwing

kan door de staat van de weg wor‐
den vertraagd. Houd uw handen
daarom altijd op het stuurwiel tij‐
dens het rijden.

• Houd het stuur stevig vast. Anders
kan het LFA-systeem ten onrechte
oordelen dat de bestuurder het
stuur los heeft gelaten en een los‐
se-handenwaarschuwing geven.

Storing in het LFA-systeem

Als deze waarschuwingsmelding ver‐
schijnt (die na een bepaalde tijd weer
verdwijnt), is er een probleem met het
LFA-systeem. Laat het systeem in dat
geval nakijken door een professionele
werkplaats. Kia raadt aan om een offi‐
ciële Kia-dealer/servicepartner te be‐
zoeken.

LET OP

• De bestuurder is zelf verantwoor‐
delijk voor het bedienen van het
stuur.

• Zolang het LFA-systeem aanstaat,
kan de bestuurder het voertuig
besturen door zelf aan het stuur
te draaien.

• We raden bestuurders aan om het
LFA-systeem uit te zetten en in de
volgende gevallen het stuur zelf te
bedienen
- bij slecht weer

- onder slechte wegomstandighe‐
den

- wanneer het nodig is om vaak
aan het stuur te draaien

- wanneer u een ander voertuig
of een aanhanger trekt

• Als het LFA-systeem het sturen
ondersteunt, kan het sturen zwaar
of licht voelen.

Beperkingen van het systeem
• Als de bestuurder de richtingaanwij‐

zer of de noodverlichting aanzet om
van rijstrook te wisselen
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- Bedien de richtingaanwijzer voor‐
dat u van rijstrook wisselt

- Als u van rijstrook wisselt zonder
de richtaanwijzer te bedienen, kan
het zijn dat het stuur tegenwerkt.

• Zodra het LFA-systeem wordt aan‐
gezet of u van rijstrook wisselt, moet
het voertuig zich in het midden van
de weg bevinden naar de stuurbe‐
krachtigingsmodus te gaan. Als de
bestuurder in zijn rijstrook blijft rij‐
den, zal het LFA-systeem het sturen
niet ondersteunen.

• Wanneer de ESC of VSM wordt geac‐
tiveerd, zal het systeem het sturen
niet ondersteunen.

• Wanneer u met hoge snelheid over
een bochtige weg rijdt, werkt de
stuurbekrachtigingsmodus mogelijk
niet.

• Wanneer u met een hogere snelheid
rijdt dan 170 km/h, werkt de stuur‐
bekrachtigingsmodus mogelijk niet.

• Wanneer u plotseling aan het stuur
draait, kan het systeem tijdelijk wor‐
den uitgeschakeld.

• Als u haastig van rijstrook wisselt,
ondersteunt het systeem het sturen
niet.

• Als het voertuig plotseling stopt,
wordt het sturen niet ondersteund.

• Als de rijstrook te smal of te breed is,
wordt het sturen niet ondersteund.

• Als het systeem niet in staat is om
een voorligger en de rijstroken te
herkennen, wordt het sturen niet on‐
dersteund.

• Als de draaicirkel te klein is voor de
bocht

Opmerkingen voor de bestuurder
Als de rijstrookherkenning voor het
LFA-systeem moeilijk of beperkt is
zoals hieronder beschreven, moet de
bestuurder misschien extra opletten
omdat het niet goed werkt of onnodig
in werking treedt.
• Wegen of rijstrookmarkeringen ver‐

keren in slechte staat
- Wanneer de rijstrook vuil of on‐

zichtbaar is

- Wanneer de bestuurder de rijst‐
rook niet kan zien vanwege regen,
sneeuw, stof, zand, olie, plassen,
enz.

- Wanneer de wegen worden aange‐
legd of de kleuren van de rijstrook
niet opvallen

- Als er dichtbij de rijstrook een an‐
dere signalering is dan de rijstrook
zelf of een markering die sterk op
de rijstrook lijkt

- Wanneer de rijstrook niet duidelijk
is of beschadigd

- Als de weg in de schaduw ligt van
elementen langs de weg, zoals
middenbermen, vangrails, geluids‐
wallen of bomen

- Als het aantal rijstroken afneemt
of als de rijstroken dichter bij elk‐
aar gaan lopen (toegang tot tol‐
poorten, samenkomende wegen,
enz.)

- Wanneer er twee of meer rijst‐
rookmarkeringen zijn, zoals langs
een bouwterrein, een speciale rijst‐
rook, enz.

- Wanneer de rijstrook druk is, zoals
langs een bouwterrein of de rijst‐
rook vervangen wordt door andere
constructies

- Als er een wegmarkering is zoals
een zigzagstrook, oversteekplaats
of mijlpalen langs de weg

- Wanneer een rijstrook plotseling
zichtbaar wordt of verdwijnt bij
een kruising

Met uw auto rijden   

6-124



• De extern omgeving die het systeem
beïnvloedt
- Als de lichtsterkte plotseling ver‐

andert, zoals wanneer u een tun‐
nel in- of uitrijdt of onder een brug
door rijdt

- Als de koplampen van het voertuig
's avonds of in een tunnel niet
worden gebruikt, of de koplampen
te weinig licht geven.

- Als er begrenzende constructies
zijn, zoals tolhuisjes en stoepran‐
den

- Als rijstroken moeilijk te onder‐
scheiden zijn door weerkaatsing op
het natte wegdek van zonlicht,
straatverlichting of tegemoetko‐
mend verkeer.

- Wanneer de achterverlichting in de
rijrichting sterk wordt weerkaatst

- Wanneer u in links of rechts van
een busstrook of over de bus‐
strook rijdt

- Als er onvoldoende afstand is tus‐
sen de auto vóór u of als de rijst‐
rook door de auto vóór u niet te
zien is

- Wanneer het wisselen van rijstrook
lang duurt, zoals in een scherpe
bocht of een lang doorlopende
bocht

- Wanneer u over een snelheids‐
drempel of een plotselinge helling
omhoog/omlaag of naar links/recht
rijdt

- Als het voertuig hevig schudt

- Wanneer de temperatuur bij de
binnenspiegel zeer hoog is door di‐
rect zonlicht

• Wanneer de frontzichtcamera slecht
zicht heeft
- Als de voorruit van het voertuig en

de cameralens vol zitten met stof,
vingerafdrukken of glastint.

- Als camera slecht zicht heeft door
slecht weer zoals mist, zware re‐
gen, zware sneeuw.

- Als nog vocht op de voorruit zit.

- Wanneer u voorwerpen op het
dashboard zet, enz.
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REAR CROSS-TRAFFIC COLLISION WARNING (RCCW; BOTSINGSWAARSCHUWING KRUISEND
VERKEER ACHTERAAN) (INDIEN VAN TOEPASSING)

Systemomschrijving
Rear Cross-Traffic Collision
Warning-systeem
(botsingswaarschuwing kruisend
verkeer achteraan)

Het Rear Cross-Traffic Collision War‐
ning-systeem (botsingswaarschuwing
kruisend verkeer achteraan) contro‐
leert met radarsensoren of er sprake is
van naderend kruisend verkeer aan de
linker- en rechterkant van het voertuig
wanneer het voertuig achteruit rijdt.

Het bereik van de blinde-hoekdetectie
varieert afhankelijk van de snelheid van
het naderende voertuig.

WAARSCHUWING

• Let altijd op de wegomstandighe‐
den tijdens het rijden en wees at‐
tent op onverwachte situaties,
zelfs wanneer het RCCW-systeem
in werking is.

• Het RCCW-systeem dient als aan‐
vullend systeem om u te helpen.
Vertrouw niet uitsluitend op de
systemen. Let altijd op tijdens het
rijden, voor uw eigen veiligheid.

• Het RCCW-systeem is geen ver‐
vanging van goed en veilig rijg‐
edrag. Rijd altijd veilig en wees
voorzichtig wanneer u de auto
achteruit rijdt.

Systeem instellen en activeren
Systeeminstelling
• De bestuurder kan het systeem acti‐

veren door de toets POWER (start) in
stand ON te plaatsen en door 'User
Settings (gebruikersinstellingen) 
Driver assistance (bestuurdershulp)

 Rear Cross-Traffic Safety (veilig‐
heid kruisend verkeer)' te selecteren.
Het RCCW wordt ingeschakeld of ge‐
activeerd.

• Wanneer u het voertuig uitzet en
daarna weer aanzet, zijn de syste‐
men altijd klaar om geactiveerd te
worden.

• Als het systeem eerst wordt inge‐
schakeld en het voertuig uit- en
daarna weer aangezet wordt, brandt
er gedurende 3 seconden een waar‐
schuwingslampje in de buitenspiegel.

Voorwaarden voor gebruik
Het systeem wordt ingeschakeld wan‐
neer de rijsnelheid lager is dan 10 km/h
en de selectieknop staat op R (achter‐
uit).
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• Het systeem wordt niet geactiveerd
als de rijsnelheid hoger is dan
10 km/h. Het systeem wordt weer
geactiveerd als de rijsnelheid lager is
dan 8 km/u .

 
Het detectiebereik van het systeem is
ongeveer 0,5~20 m. Een naderend voer‐
tuig zal worden gedetecteerd indien de
rijsnelheid 8 km/u ~ 36 km/u is.
Merk op dat het detectiebereik kan ver‐
schillen afhankelijk van bepaalde om‐
standigheden. Wees altijd voorzichtig
en let goed op uw omgeving wanneer u
achteruit rijdt met uw voertuig.

Waarschuwingsmelding en
bediening systeem
Rear Cross-Traffic Collision
Warning-systeem
(botsingswaarschuwing kruisend
verkeer achteraan)

Als het voertuig dat door de sensoren
wordt gedetecteerd uw voertuig van
links/rechts nadert, klinkt er een waar‐
schuwingszoemer, gaat het waarschu‐
wingslampje in de buitenspiegel knippe‐
ren en wordt er een melding weergege‐
ven op het lcd-scherm.
De waarschuwing stopt zodra:
- Het voertuig dat links/rechts van uw

voertuig rijdt niet meer in het detec‐
tiebereik is.

- Het voertuig vlak achter uw voertuig
is.

- Het voertuig niet naar u toe rijdt.

- De snelheid waarmee het voertuig
nadert, afneemt.

LET OP

• Wanneer aan de werkingsvoor‐
waarde voor de RCCW wordt vol‐
daan, krijgt u de waarschuwing ie‐
dere keer dat een voertuig de zij‐
kant of achterzijde van uw stil‐
staande (rijsnelheid 0 km/h) auto
nadert.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• De waarschuwing of rem van het
systeem werkt mogelijk niet goed
als de linker- of rechterzijde van
de achterbumper van uw voertuig
geblokkeerd wordt door een voer‐
tuig of obstakel.

• De bestuurder moet het voertuig
altijd uiterst voorzichtig bedienen,
ongeacht of het waarschuwings‐
lampje op de buitenspiegel brandt
en of er alarm afgaat.

• Als u in de auto luid muziek af‐
speelt, kan het zijn dat de inzitten‐
den de waarschuwingsgeluiden
van het systeem niet horen.

• Als er al een ander waarschu‐
wingsgeluid klinkt, zoals de Waar‐
schuwingszoemer veiligheidsgor‐
del, is het mogelijk dat de RCCW-
waarschuwing niet klinkt.

WAARSCHUWING

• Rij altijd veilig, ook indien het voer‐
tuig uitgerust is met een Rear
Cross-Traffic Collision Warning-
systeem (botsingswaarschuwing
kruisend verkeer achteraan). Ver‐
trouw niet alleen op het systeem
maar kijk goed om u heen wanneer
u achteruit rijdt.

• De bestuurder is zelf verantwoor‐
delijk voor goed remmen.

• Wees altijd heel voorzichtig als u
rijdt. Het Rear Cross-Traffic Collisi‐
on Warning-systeem (botsings‐
waarschuwing kruisend verkeer
achteraan) werkt mogelijk niet
goed of onnodig, afhankelijk van
verkeers- en rijomstandigheden.

Detectiesensor

De achterradars bevinden zich aan de
binnenzijde van de achterbumper die de
zijkanten/achterkant in de gaten hou‐
den.
Houd de achterbumper schoon, zodat
het systeem goed blijft werken.

Met uw auto rijden   

6-128



LET OP

• Het systeem werkt mogelijk niet
goed als de bumper beschadigd is
of de achterbumper is vervangen
of gerepareerd.

• Het systeem wordt mogelijk uitge‐
schakeld ten gevolge van elektro‐
magnetische golven.

• Zorg ervoor dat de sensors altijd
schoon zijn.

• Haal de camera NOOIT zomaar uit
elkaar en geef geen klap op de
sensor.

• Oefen geen overmatige kracht uit
op de radarsensor of afdekkap van
de sensor. Als de sensor met
kracht uit de goed uitgelijnde posi‐
tie wordt bewogen, werkt het sys‐
teem mogelijk niet correct. In dit
geval zal er mogelijk geen waar‐
schuwingsmelding worden weer‐
gegeven.
Breng uw voertuig naar een pro‐
fessionele werkplaats en laat het
systeem nakijken. Kia raadt aan
om een officiële Kia-dealer/servi‐
cepartner te bezoeken.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Plaats geen vreemde voorwerpen
zoals een bumpersticker of een
bumperbescherming in de buurt
van de radarsensor en breng geen
verf aan rond de sensor. Dit kan
een goede detectie door de sensor
verstoren.

• Deze waarschuwingsmelding kan in
de volgende gevallen worden weerge‐
geven:
- Een of beide sensoren op de ach‐

terbumper worden geblokkeerd
door vuil, sneeuw of een vreemd
voorwerp.

- Als u door landelijk gebied rijdt
waar de sensor langere tijd geen
andere voertuigen detecteert.

- Bij slechte weersomstandigheden,
zoals hevige sneeuwval of regen.

Er hangt een aanhanger of fietsendra‐
ger achter de auto. (Om het BCW-sys‐
teem te gebruiken, moet u de aanhan‐
ger of fietsendrager van uw voertuig
verwijderen.)
Als een van deze situaties zich voor‐
doet, dooft het lampje in de BCW-toets
en wordt het systeem automatisch uit‐
geschakeld.
Wanneer de waarschuwingsmelding dat
het BCW is uitgeschakeld op het instru‐
mentenpaneel wordt weergegeven,
moet u controleren dat er op de ach‐
terbumper geen vuil of sneeuw zit op
de plek waar de sensor zich bevindt.
Verwijder vuil, sneeuw of vreemd ma‐
teriaal dat de radarsensoren kan hinde‐
ren.
Nadat vuil of stof is verwijderd en er
ongeveer 10 minuten met het voertuig
is gereden, zou het BCW-systeem nor‐
maal moeten functioneren.
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Als het systeem ook na het verwijderen
van het vuil, de aanhanger, drager of
andere apparatuur niet normaal werkt,
laat het systeem dan controleren door
een professionele werkplaats. Kia raadt
aan om een officiële Kia-dealer/service‐
partner te bezoeken.

Als er een probleem is met het BCW-
systeem, wordt er een waarschuwings‐
melding weergegeven en dooft het
lampje in de schakelaar. Het systeem
wordt automatisch uitgeschakeld.
Laat het systeem in dat geval nakijken
door een professionele werkplaats. Kia
raadt aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken.

Gevallen waarbij het systeem niet
mag worden gebruikt
De bestuurder kan mogelijk niet via de
buitenspiegel worden gewaarschuwd
wanneer:
- De buitenspiegelkast beschadigd of

met stof bedekt is.

- De ruit met stof bedekt is.

- De ruiten sterk getint zijn

- De spiegel met vuil, sneeuw of stof is
bedekt.

Beperkingen van het systeem
In de onderstaande situaties moet de
bestuurder voorzichtig zijn, omdat het
systeem in bepaalde omstandigheden
mogelijk geen andere voertuigen of
voorwerpen detecteert.
• Er hangt een aanhanger of fietsen‐

drager achter de auto.

• Het voertuig rijdt in slechte weers‐
omstandigheden, zoals zware regen‐
val of sneeuw.

• De sensor is vervuild door regen,
sneeuw, modder enz.

• De achterbumper waarin de sensor
zich bevindt, is afgedekt met vreem‐
de voorwerpen zoals een sticker,
bumperbescherming, een fietsendra‐
ger enz.

• De achterbumper is beschadigd of de
sensor bevindt zich niet meer op de
oorspronkelijk ingestelde positie.

• De voertuighoogte wordt verhoogd of
verlaagd door een zware last in de
kofferruimte, abnormale banden‐
spanning enz.

• Als de temperatuur van de achter‐
bumper hoog is.

• Als de sensoren geblokkeerd worden
door andere voertuigen, muren of
parkeerpalen.

• Het voertuig rijdt over een bochtige
weg.

• Het wegdek (of de grond eromheen)
bevat ongewone metalen (bijv. door
de aanleg van een tunnel).

• Het voertuig rijdt naast een vast ob‐
ject, zoals een vangrail.

• Tijdens het op- en afrijden van steile
wegen, waarbij de hoogte van de
rijstrook verschilt.

• Als u over een smalle weg rijdt waar
gras of bomen overheen hangen.
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• Als u door landelijk gebied rijdt waar
de sensor langere tijd geen andere
voertuigen detecteert.

• Als u over een natte weg rijdt.

• Als u over een weg rijdt met een dub‐
bellaagse vangrail of muur erlangs.

• Er is een groot voertuig in de buurt,
zoals een bus of vrachtwagen.

• Als het andere voertuig erg dicht na‐
dert.

• Als het andere voertuig aan een hoge
snelheid voorbijrijdt.

• Tijdens het wisselen van rijstrook.

• Als twee voertuigen naast elkaar
starten en versnellen.

• Als het voertuig op de naastgelegen
rijstrook twee rijstroken verder weg
rijdt OF als het voertuig twee rijstro‐
ken dichterbij komt tot op de naast‐
gelegen rijstrook.

• Er is een (motor)fiets in de buurt.

• Er bevindt zich een platte oplegger in
de buurt.

• Als zich kleine voorwerpen in het de‐
tectiegebied bevinden, zoals een win‐
kelkarretje of kinderwagen.

• Als er een laag voertuig in de buurt is,
zoals een sportwagen.

• Het rempedaal intrappen.

• De ESC (elektronische stabiliteitsre‐
geling) wordt geactiveerd.

• De ESC (elektronische stabiliteitsre‐
geling) werkt niet.

• De bandenspanning is laag of één van
de banden is beschadigd.

• De rem werkt niet goed.

• Het voertuig komt met een schok tot
stilstand.

• De temperatuur rond het voertuig is
extreem laag.

• Het voertuig trilt hevig tijdens het rij‐
den over een hobbelige weg, ongelijk‐
matige weg of betonplaten.

• Het voertuig rijdt over een onder‐
grond die glibberig is door sneeuw,
plassen of ijs.

[A]: Constructie

- Rijden in de buurt van een ander
voertuig of constructie
Het systeem werkt mogelijk niet
goed in de buurt van een ander voer‐
tuig of een constructie.
In bepaalde gevallen detecteert het
systeem mogelijk het voertuig dat
van achteren nadert, niet en werkt de
waarschuwing of rem niet goed.
Houd tijdens het rijden altijd de om‐
geving in de gaten.
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- Wanneer het voertuig zich ergens be‐
vindt waar het moeilijk parkeren is
Mogelijk werkt het systeem niet goed
wanneer het voertuig zich ergens be‐
vindt waar het moeilijk parkeren is
In bepaalde gevallen is het mogelijk
dat het systeem niet precies in staat
is om het botsingsrisico in te schat‐
ten voor de voertuigen die aan het
parkeren zijn of dichtbij uw voertuig
wegrijden (bijv. een voertuig dat
naast het uwe een plek verlaat een
voertuig dat achter het uwe parkeert
of wegrijdt, een voertuig dat het uwe
nadert terwijl het een bocht maakt,
enz.)
In dit geval werkt de waarschuwing
of rem mogelijk niet goed.

[A]: Voertuig

- Wanneer het voertuig schuin wordt
geparkeerd
Mogelijk werkt het systeem niet goed
wanneer het voertuig schuin wordt
geparkeerd.
In bepaalde gevallen is het mogelijk
dat wanneer het schuin geparkeerde
voertuig de parkeerplek verlaat, het
systeem het voertuig dat van links-
of rechtsachter uw voertuig nadert,
niet goede detecteert. In dit geval
werkt de waarschuwing of rem mo‐
gelijk niet goed.
Houd tijdens het rijden altijd de om‐
geving in de gaten.

- Wanneer het voertuig op/dichtbij een
helling staat
Mogelijk werkt het systeem niet goed
wanneer het voertuig op/dichtbij een
helling staat.
In bepaalde gevallen detecteert het
systeem mogelijk het voertuig dat
van links-/rechtsachter nadert, niet
en werkt de waarschuwing of rem
niet goed.
Houd tijdens het rijden altijd de om‐
geving in de gaten.
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[A]: Constructie, [B]: Muur

- Een parkeerplek inrijden waarbij zich
een constructie bevindt
Mogelijk werkt het systeem niet goed
wanneer het voertuig een parkeer‐
plek inrijdt waarbij zich achter of
naast uw voertuig een constructie
bevindt.
In bepaalde gevallen is het mogelijk
dat het systeem bij het achteruitrij‐
den het voertuig dat voor u langs be‐
weegt, niet detecteert. In dit geval
werkt de waarschuwing of rem mo‐
gelijk niet goed.
Houd tijdens het rijden altijd de par‐
keerplek in de gaten.

- Wanneer het voertuig achteruit
wordt geparkeerd
Als het voertuig achteruit wordt ge‐
parkeerd en de sensor een ander
voertuig detecteert in het deel van de
parkeerplek achter u, kan het sys‐
teem waaerschuwen of de rem be‐
dienen. Houd tijdens het rijden altijd
de parkeerplek in de gaten.
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RIJDEN ONDER SPECIALE RIJOMSTANDIGHEDEN

Rijden onder gevaarlijke
omstandigheden
Neem de volgende raadgevingen in acht
als ten gevolge van zware regenval,
sneeuw, ijzel, modder of zand het rijden
bemoeilijkt wordt:
• Rijd voorzichtig en bewaar extra af‐

stand tot het overige verkeer.

• Vermijd abrupt remmen of sturen.

• Rem 'pompend' als uw auto niet met
ABS is uitgerust.

WAARSCHUWING

n ABS
Rem niet 'pompend' als uw auto met
ABS is uitgerust.

• Probeer weg te rijden in de tweede
versnelling als de auto vastzit in
sneeuw, modder of zand. Geef voor‐
zichtig gas om te voorkomen dat de
wielen doorslippen.

• Gebruik zand, pekel, sneeuwkettingen
of ander anti-slipmateriaal onder de
aangedreven wielen als de auto vast
is komen zitten in ijs, sneeuw of mod‐
der.

Voorkomen dat de auto over de
kop slaat
Dit type personenauto, dat geschikt is
voor meerdere doeleinden, wordt een
Sports Utility Vehicle (SUV) genoemd.
Een SUV heeft een grotere bodemvrij‐
heid en een kleinere spoorbreedte. Dit
maakt inzetbaarheid op vele terreinen
mogelijk. Door het specifieke ontwerp
ligt het zwaartepunt hoger dan bij nor‐
male auto's. Een voordeel van de grote‐
re bodemvrijheid is dat u een beter
overzicht over de weg hebt. Hierdoor
kunt u beter anticiperen. SUV's zijn niet
ontworpen voor dezelfde bochtsnelhe‐
den als gewone personenauto's. Van‐
wege dit risico, raden wij de bestuurder
en passagiers sterk aan om hun veilig‐
heidsgordel vast te maken. De kans dat
een persoon die zijn of haar veiligheids‐
gordel niet draagt verongelukt als de
auto over de kop slaat, is aanmerkelijk
groter dan bij een persoon die wel zijn
of haar veiligheidsgordel draagt. Er zijn
stappen die een bestuurder kan nemen
om de kans op over de kop slaan te ver‐
kleinen. Voorkom indien mogelijk scher‐
pe bochten en abrupte stuurbewegin‐
gen, vervoer nooit zware ladingen op
het roof rack en breng geen wijzigingen
aan uw auto aan.

WAARSCHUWING

n Over de kop slaan
Een onjuiste bediening van de auto
kan ertoe leiden dat u de macht over
het stuur kwijtraakt of dat de auto
over de kop slaat.
• Een utility vehicle slaat significant

eerder over de kop dan een ander
type auto.

• Door het specifieke ontwerp (gro‐
tere bodemvrijheid, kleinere spoor‐
breedte, enz.) ligt het zwaartepunt
hoger dan bij gewone personenau‐
to's.

• Een SUV is niet ontworpen om met
dezelfde snelheid als conventionele
auto's bochten te nemen.

• Neem geen scherpe bochten en
voer geen abrupte stuurbewegin‐
gen uit.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• De kans dat een persoon die zijn of
haar veiligheidsgordel niet draagt
verongelukt als de auto over de
kop slaat, is aanmerkelijk groter
dan bij een persoon die wel zijn of
haar veiligheidsgordel draagt. Zorg
ervoor dat alle inzittenden hun vei‐
ligheidsgordel goed dragen.

WAARSCHUWING

Uw auto is voorzien van banden die
ontworpen zijn voor veilige rij- en
stuureigenschappen. Gebruik geen
banden en wielen met een andere
maat of van een ander type dan de
banden en wielen die oorspronkelijk
op de auto zaten. Dit kan de veilig‐
heid en prestaties van uw auto na‐
delig beïnvloeden, wat kan leiden tot
ernstig letsel doordat de auto onbe‐
stuurbaar wordt of over de kop
slaat. Zorg er bij het vervangen van
de banden en wielen voor dat alle
vier banden en wielen dezelfde wiel‐
maat, dezelfde bandenmaat, dezelf‐
de profieldikte en hetzelfde draag‐
(Vervolg)

(Vervolg)

vermogen hebben. Gebruik ook altijd
wielen en banden van hetzelfde
merk. Als u de auto voor terreinrij‐
den toch voorziet van een niet door
Kia aanbevolen banden- en wielen‐
combinatie, dient u deze banden- en
wielencombinatie niet te gebruiken
voor het rijden op de snelweg.

Auto lostrekken door heen en
weer te schommelen
Draai eerst het stuurwiel een aantal
keren naar rechts en naar links om de
voorwielen vrij te maken wanneer de
auto vastzit in sneeuw, zand of modder
en de auto heen en weer moet worden
geschommeld om hem los te trekken.
Schakel vervolgens afwisselend stand R
(achteruit) en één van de vooruitver‐
snellingen in. Laat de auto niet met een
te hoog toerental lopen en laat de wie‐
len niet te lang doorslippen. Als de auto
na enkele pogingen nog vastzit, dient u
de auto los te laten trekken om over‐
verhitting van de auto en beschadiging
van de reductieoverbrenging te voorko‐
men.

LET OP

Het langdurig heen en weer schom‐
melen van de auto kan oververhit‐
ting van de auto en beschadiging van
de reductieoverbrenging en van de
banden veroorzaken.

WAARSCHUWING

n Slippende wielen
Laat de wielen niet doorslippen,
vooral niet met snelheden van meer
dan 56 km/h. Het met hoge snelheid
door laten slippen van de wielen
wanneer de auto stilstaat kan over‐
verhitting van de banden veroorza‐
ken, waardoor deze kunnen bescha‐
digen en voorbijgangers kunnen ver‐
wonden.

OPMERKING

De voertuigstabiliteitsregeling moet
in stand OFF wordt gezet voordat u
de auto probeert heen en weer te
schommelen.
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WAARSCHUWING

Als u met u auto vast komt te zitten
in de sneeuw, modder, zand, enz.,
kunt u proberen de auto weer los te
krijgen door afwisselend voor- en
achteruit te rijden. Doe dat echter
niet als er mensen of voorwerpen in
de directe nabijheid van de auto
staan. Tijdens het heen en weer
schommelen kan de auto plotseling
naar voren of naar achteren bewe‐
gen als de aangedreven wielen weer
grip krijgen, waardoor personen let‐
sel kunnen oplopen of schade kan
ontstaan.

Vloeiend nemen van bochten
Pas uw snelheid zo aan dat u in bochten
niet hoeft te remmen of te schakelen,
vooral op een nat wegdek. Het beste is
in de bocht iets op te trekken. Als u de‐
ze adviezen opvolgt blijft de bandenslij‐
tage tot een minimum beperkt.

Rijden in het donker
Omdat rijden in het donker meer geva‐
ren met zich meebrengt dan rijden bij
daglicht, volgen hier enkele belangrijke
tips om te onthouden:

• Rijd langzamer en houd meer afstand
tot uw voorliggers omdat het zicht in
het donker beperkter is, vooral in ge‐
bieden waar geen straatverlichting is.

• Stel uw spiegels bij om schittering
door de koplampen van andere auto's
te beperken.

• Houd uw koplampen schoon en, indien
uw auto niet is uitgerust met auto‐
matische koplampverstelling, op de
juiste wijze afgesteld. Vuile of ver‐
keerd afgestelde koplampen beper‐
ken het zicht in het donker.

• Kijk niet rechtstreeks in de koplam‐
pen van tegenliggers. U kunt daar‐
door tijdelijk verblind raken en het
duurt enkele seconden voordat uw
ogen weer aan de duisternis gewend
zijn.

Rijden in de regen
Regen en natte wegen kunnen het rij‐
den gevaarlijk maken, vooral wanneer u
er niet op bedacht bent. Hier volgt een
aantal aandachtspunten voor het rijden
in de regen:
• Door hevige regenval zal het zicht be‐

perkt worden en de remafstand gro‐
ter worden. Matig daarom uw snel‐
heid.

• Zorg ervoor dat uw ruitenwissers in
goede staat verkeren. Vervang de rui‐
tenwisserbladen als ze strepen ach‐
terlaten of bepaalde stukken over‐
slaan.

• Wanneer de banden niet in een goede
staat verkeren, kunnen de wielen bij
een noodstop op een nat wegdek
gaan slippen, waardoor een ongeluk
kan ontstaan. Zorg ervoor dat de
banden in goede staat verkeren.

• Schakel uw verlichting in zodat ande‐
ren u beter kunnen zien.

• Te snel door grote waterplassen rij‐
den kan uw remmen aantasten. Als u
door plassen moet rijden, probeer dit
dan langzaam te doen.

• Trap het rempedaal tijdens het rijden
licht in totdat de remmen weer nor‐
maal werken wanneer u vermoedt
dat uw remmen nat geworden zijn.

Doorwaden van water
Vermijd het doorwaden van water ten‐
zij u er zeker van bent dat het water
niet hoger komt dan de onderzijde van
de wielnaven. Rijd altijd langzaam bij
het doorwaden van water. Bewaar vol‐
doende remafstand omdat het remver‐
mogen verminderd kan zijn.
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Droog de remmen door na het doorwa‐
den bij lage snelheid het rempedaal een
aantal malen voorzichtig in te trappen.

Off-road rijden
Rijd voorzichtig bij het off-road rijden
omdat uw auto beschadigd kan worden
door stenen of boomwortels. Verken de
off-roadcondities voordat u met uw
auto het terrein in gaat.

Rijden op de snelweg
Banden
Verhoog de bandenspanning tot de
voorgeschreven waarde. Een te lage
bandenspanning kan leiden tot overver‐
hitting van de banden en tot schade
aan de banden.
Laat de banden van uw auto tijdig ver‐
vangen; versleten banden hebben min‐
der grip en raken sneller lek.

OPMERKING

Overschrijd nooit de maximale ban‐
denspanning die op de band is aan‐
gegeven.

WAARSCHUWING

• Banden met een te hoge of een te
lage spanning hebben een negatie‐
ve invloed op het rijgedrag en kun‐
nen ervoor zorgen dat u de macht
over de auto verliest, waardoor
een aanrijding met (dodelijk) letsel
het gevolg kan zijn. Controleer
voordat u gaat rijden altijd eerst
de bandenspanning. Zie “Banden
en wielen” op bladzijde 9-08 voor
de juiste bandenspanning.

• Het rijden met banden zonder of
met onvoldoende profiel is gevaar‐
lijk. Versleten banden kunnen er‐
toe leiden dat u de controle over
uw auto verliest, waardoor (dode‐
lijk) letsel kan ontstaan. Versleten
banden moeten zo spoedig moge‐
lijk worden vervangen. Controleer
het profiel van uw banden altijd
voordat u gaat rijden. Zie “Banden
en wielen” op bladzijde 9-08 voor
meer informatie en profiellimieten.
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RIJDEN IN DE WINTER

De slechtere weersomstandigheden in
de winter leiden tot meer slijtage en
andere problemen. Volg onderstaande
aanwijzingen om de problemen tijdens
het rijden in de winter tot een minimum
te beperken:

Sneeuw en ijs
Om met uw auto op een besneeuwd
wegdek te kunnen rijden, kan het nood‐
zakelijk zijn gebruik te maken van win‐
terbanden of sneeuwkettingen onder
uw auto te monteren. Kies winterban‐
den van dezelfde maat en hetzelfde ty‐
pe als de oorspronkelijk onder de auto
gemonteerde banden. Het niet in acht
nemen van dit advies kan de veiligheid
en de rijeigenschappen van uw voertuig
nadelig beïnvloeden. Verder zijn hoge
snelheden, plotseling remmen en het
nemen van scherpe bochten potentieel
gevaarlijke situaties.
Probeer bij het afremmen zoveel moge‐
lijk op de motor af te remmen. Door
plotseling te remmen op een met snee‐
uw of ijs bedekte weg kan de auto in
een slip raken. Bewaar voldoende af‐
stand tot uw voorligger. Trap verder
het rempedaal met beleid in. Het mon‐
teren van sneeuwkettingen zorgt wel
voor een betere grip maar kan niet
voorkomen dat de auto in een slip
raakt.

OPMERKING

Het gebruik van sneeuwkettingen is
in sommige landen niet toegestaan.
Controleer voor u sneeuwkettingen
monteert of het gebruik daarvan
toegestaan is.

Winterbanden
Denk er bij het installeren van winter‐
banden om dat ze dezelfde maat heb‐
ben als de originele banden en gebruik
banden die in deze handleiding worden
aanbevolen. Als u andere banden ge‐
bruikt dan zijn aanbevolen, kunt u tij‐
dens het rijden vreemde geluiden ho‐
ren. Het maximale gewicht dat banden
kunnen dragen, varieert per voertuig.
Gebruik daarom altijd banden van de
juiste maat. Monteer winterbanden op
alle vier de wielen, voor een optimale
wegligging onder alle weersomstandig‐
heden. Houd er rekening mee dat de
grip op een droog wegdek met winter‐
banden iets lager is dan met de origine‐
le banden. Rijd ook voorzichtig als de
weg vrij is. Raadpleeg uw bandenleve‐
rancier voor de maximum snelheid van
de banden.
 

 
 
 
 
 
❈ Aanbevolen banden

215/55 R17

Nexen (WINGUARD SPORT2)

Hankook (WINTER I’CEPT IZ)

WAARSCHUWING

n Bandenmaat winterbanden
De maat en het type van de winter‐
banden moeten gelijk zijn aan die
van de standaard gemonteerde ban‐
den. Anders kan de veiligheid en het
rijgedrag van uw auto negatief beïn‐
vloed worden.

Monteer geen banden met spikes zon‐
der eerst na te gaan of het gebruik
hiervan wettelijk is toegestaan.
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Sneeuwkettingen

Omdat de wangen van een radiaalband
vrij dun zijn, kunnen ze door sommige
typen sneeuwkettingen beschadigd ra‐
ken. Daarom wordt aanbevolen om win‐
terbanden te gebruiken in plaats van
sneeuwkettingen. Monteer geen snee‐
uwkettingen op auto’s met lichtmeta‐
len velgen, omdat de velgen daardoor
beschadigd kunnen raken. Als er snee‐
uwkettingen moeten worden gebruikt,
gebruik dan AutoSock (stoffen sneeuw‐
ketting). Schade aan uw auto die het
gevolg is van het gebruik van onge‐
schikte sneeuwkettingen valt niet on‐
der de fabrieksgarantie van uw auto.

Breng sneeuwkettingen alleen aan rond
de voorwielen.

LET OP

Controleer nadat u ongeveer
0,5 - 1 km hebt gereden of de ket‐
tingen nog goed zitten. Span de ket‐
tingen of monteer ze opnieuw als ze
los zitten.

Aanbrengen van sneeuwkettingen
Volg voor het plaatsen van de AutoSock
(stoffen sneeuwketting) de aanwijzin‐
gen van de fabrikant en breng deze zo
strak mogelijk aan. Matig uw snelheid
(minder dan 30 km/h ) als u met snee‐
uwkettingen rijdt.
Als u de kettingen tegen de carrosserie
of het chassis hoort slaan, stop dan
meteen en trek de kettingen aan. Als ze
daarna nog tegen de auto slaan, matig
uw snelheid dan totdat dit niet meer
gebeurt. Verwijder de kettingen zodra u
weer op een schone weg rijdt.

WAARSCHUWING

n Monteren van sneeuwkettin‐
gen

Parkeer de auto op een vlakke on‐
dergrond en uit de buurt van het
overige verkeer voor het monteren
van de sneeuwkettingen. Zet de
alarmknipperlichten aan en plaats in‐
dien mogelijk een gevarendriehoek
achter de auto. Zet de transmissie in
stand P (parkeren), activeer de par‐
keerrem en schakel de auto uit alvo‐
rens sneeuwkettingen te monteren.

WAARSCHUWING

n Sneeuwkettingen
• Het rijgedrag van de auto kan door

het gebruik van kettingen negatief
beïnvloed worden.

• Rijd nooit sneller dan 30 km/h of
sneller dan de door de fabrikant
aanbevolen snelheid. Houd de laag‐
ste snelheid aan.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Rijd voorzichtig en vermijd onef‐
fenheden, gaten, scherpe bochten
en andere situaties waardoor de
auto plotseling zou kunnen uitve‐
ren.

• Vermijd het maken van scherpe
bochten en het remmen met ge‐
blokkeerde wielen.

LET OP

• Kettingen die een verkeerde maat
hebben of niet goed gemonteerd
zijn, kunnen de remleidingen, wie‐
lophanging, carrosserie, en wielen
van uw auto beschadigen.

• Stop onmiddellijk en span de ket‐
tingen aan zodra u ze tegen de au‐
to hoort tikken.

Gebruik hoogwaardige
ethyleenglycol koelvloeistof
Uw auto wordt afgeleverd met een
koelsysteem dat gevuld is met hoog‐
waardige ethyleenglycol koelvloeistof.
Alleen dit type koelvloeistof helpt cor‐
rosie in het koelsysteem te voorkomen,
smeert de waterpomp afdoende en
voorkomt bevriezing van het koelsys‐
teem. Vervang de koelvloeistof perio‐
diek en vul deze op de juiste manier bij.
Zie hiervoor het onderhoudsschema in
“Koelsysteem” op bladzijde 8-17. Laat
voor de winter controleren of de koel‐
vloeistof voldoende bescherming tegen
bevriezing biedt voor de te verwachten
winterse temperaturen.

Controleer de accu en de
accukabels
In de winter heeft de accu het extra
zwaar. Voer een visuele inspectie van
de accu en kabels uit, zoals beschreven
in “Voor een optimale werking van de
accu” op bladzijde 8-25. Laat laadni‐
veau van uw accu nakijken door een
professionele werkplaats. Kia raadt aan
om een officiële Kia-dealer/servicepart‐
ner te bezoeken.

Controleer de bougies en het
ontstekingssysteem
Controleer de bougies zoals beschreven
staat in hoofdstuk 8 en vervang ze in‐
dien nodig. Controleer ook de bedrading
en de onderdelen van het ontstekings‐
systeem op scheuren, slijtage en ande‐
re vormen van beschadiging.

Voorkom bevriezing van de
sloten
Spuit een goedgekeurde slotontdooier
of glycerine in het sleutelgat om be‐
vriezing van de sloten te voorkomen.
Verwijder het ijs van een bevroren slot
door het in te spuiten met een goedge‐
keurde slotontdooier. Een inwendig be‐
vroren slot kunt u proberen te ontdooi‐
en met behulp van een verwarmde
sleutel. Zorg ervoor dat u zich niet
brandt aan de verwarmde sleutel.
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Gebruik goedgekeurde
ruitensproeiervloeistof
Vul het ruitensproeierreservoir met rui‐
tensproeierantivries volgens de aanwij‐
zingen op de verpakking om bevriezing
van het ruitensproeiersysteem te voor‐
komen. Ruitensproeierantivries is ver‐
krijgbaar bij een officiële Kia-dealer/
servicepartner en de meeste automa‐
terialenzaken. Gebruik geen koelvloei‐
stof of andere middelen omdat deze de
lak kunnen beschadigen.

Voorkom vastvriezen van de
parkeerrem
Onder bepaalde omstandigheden kan
de parkeerrem in geactiveerde toe‐
stand vastvriezen. De kans daarop is
het grootst als er rond de achterrem‐
men sprake is van een opeenhoping van
sneeuw of ijs of als de remmen nat zijn.
Als de kans bestaat dat de parkeerrem
vast gaat vriezen, gebruik hem dan al‐
leen maar tijdelijk tijdens het in stand P
zetten van de selectieknop en blokkeer
de achterwielen zodat de auto niet kan
gaan rollen. Deactiveer daarna de par‐
keerrem.

Voorkom dat ijs en sneeuw zich
ophopen aan de onderzijde van
de auto
In sommige gevallen kunnen sneeuw en
ijs zich ophopen onder de schermen en
de bewegingen van de stuurinrichting
belemmeren. Controleer regelmatig of
de voorwielen en de onderdelen van de
stuurinrichting vrij kunnen bewegen als
u in omstandigheden rijdt waarin op‐
eenhoping van sneeuw of ijs het geval
zou kunnen zijn.

Neem de benodigde uitrusting
voor noodgevallen mee
Afhankelijk van de weersomstandighe‐
den kan het nodig zijn de juiste voor‐
zorgsmaatregelen te treffen en bepaal‐
de zaken mee te nemen. Onder deze
zaken vallen sneeuwkettingen, een
sleepkabel of -ketting, een zaklantaarn,
noodfakkels, zand, een schep, hulp‐
startkabels, een ruitenkrabber, hand‐
schoenen, een kleed, een overall, een
deken enz.

  

6-141

6

M
et uw

 auto rijden



VOERTUIGGEWICHT

In dit deel vindt u informatie over de
juiste manier van beladen van uw auto
en/of aanhanger, zodat u ervoor kunt
zorgen dat u het maximaal toelaatbaar
totaalgewicht, met of zonder aanhan‐
ger, niet overschrijdt. Een juiste manier
van beladen zorgt ervoor dat de pres‐
taties van de auto zo min mogelijk in
negatieve zin beïnvloed worden. Zorg
ervoor dat u, voordat u uw auto gaat
beladen, weet wat de volgende termen
betekenen, zodat u uw auto, met of
zonder aanhanger, op de juiste manier
kunt beladen. De informatie vindt u bij
de specificaties en op het typeplaatje:

Rijklaar gewicht
Dit is het gewicht van de auto inclusief
de complete standaarduitrusting. Dit
gewicht is zonder passagiers, lading en
extra uitrusting.

Leeggewicht
Dit is het gewicht van de auto bij afle‐
vering plus het gewicht van de achteraf
gemonteerde uitrusting.

Belading
Dit getal heeft betrekking op al het ge‐
wicht dat opgeteld wordt bij het rijklaar
gewicht, dus het gewicht van de lading
en de extra uitrusting.

GAV (maximale asbelasting)
Dit is het totaalgewicht op elke as (voor
en achter) - opgebouwd uit het rijklaar
gewicht en de totale belasting.

GAVR (maximale toelaatbare
asbelasting)
Dit is de maximale toegestane belasting
op een enkele as (voor of achter). Deze
cijfers staan op het typeplaatje.
De totale belasting op een as mag de
GAWR nooit overschrijden.

GVW (maximaal toelaatbaar
totaalgewicht)
Dit is het rijklaar gewicht plus het ge‐
wicht van de lading en van de passa‐
giers.

GVWR (maximale massa
voertuig)
Dit is het maximaal toelaatbaar gewicht
van de volledig belaste auto (inclusief
opties, uitrusting, passagiers en lading).
De maximale massa van voertuig
(GVWR) staat op het typeplaatje.

Overbeladen

WAARSCHUWING

n Voertuiggewicht
De maximale asbelasting (GAWR) en
de maximale massa van het voertuig
(GVWR) staan vermeld op het type‐
plaatje bevestigd aan het bestuur‐
dersportier (of voorpassagierspor‐
tier). Het overschrijden van deze
waardes kan een ongeval of schade
aan de auto veroorzaken. U kunt het
gewicht van uw lading berekenen
door de voorwerpen (en personen)
vooraf te wegen. Wees voorzichtig
uw auto niet te overbeladen.
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WAARSCHUWINGSSIGNALEN

Schakelaar van de
alarmknipperlichten

De alarmknipperlichten dienen ervoor
om de overige weggebruikers te waar‐
schuwen om extra voorzichtig te zijn bij
het naderen, inhalen of passeren van
uw auto.
Ze moeten worden gebruikt in noodsi‐
tuaties of als de auto aan de kant van
de weg tot stilstand is gekomen.
Druk de schakelaar van de alarmknip‐
perlichten in met de toets POWER
(start) in een willekeurige stand. De
schakelaar alarmknipperlichten bevindt
zich in het dashboard. Met de schake‐
laar zet u alle knipperlichten aan.

• De alarmknipperlichten werken, on‐
geacht of de motor draait of niet.

• De richtingaanwijzers werken niet
wanneer de alarmknipperlichten inge‐
schakeld zijn.

• Wees voorzichtig bij het gebruiken
van de alarmknipperlichten wanneer
de auto gesleept wordt.
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WAT TE DOEN BIJ EEN NOODGEVAL TIJDENS HET RIJDEN

Als de auto afslaat tijdens het
rijden
• Laat de auto geleidelijk uitrollen en

blijf daarbij rechtuit rijden. Probeer de
auto op een veilige plaats naast de
weg tot stilstand te brengen.

• Schakel uw alarmknipperlichten in.

• Probeer nogmaals de auto te starten.
Neem contact op met een officiële
Kia-dealer of een hulpdienst als de
motor niet gestart kan worden.

Als de auto afslaat op een
kruising of splitsing
Schakel naar stand N (neutraal) als de
auto afslaat op een kruising of splitsing,
als dit veilig gedaan kan worden, en
duw de auto naar een veilige plek.

Als u tijdens het rijden een lekke
band krijgt
Als u tijdens het rijden een lekke band
krijgt:

• Laat het gaspedaal los en verminder
vaart terwijl u rechtuit blijft rijden.
Trap niet onmiddellijk op de rem om
de auto vaart te laten verminderen,
maar gebruik de paddle shifter (lin‐
kerhendel) om de regeneratieve rem‐
regeling te vergroten. Probeer ook
niet van de weg af te rijden. Hierdoor
kunt u de macht over het stuur ver‐
liezen, waardoor er een ongeluk ge‐
beurt. Rem voorzichtig zodra de snel‐
heid zo laag is dat u dat veilig kunt
doen en zet de auto aan de kant van
de weg. Zet de auto zoveel mogelijk
aan de kant van de weg en parkeer
op een stevige, vlakke ondergrond.
Parkeer niet in de middenberm als u
op een snelweg rijdt met gescheiden
rijbanen.

• Wanneer de auto is gestopt, drukt u
op de knop van de alarmknipperlich‐
ten, schakelt u naar P (parkeren),
trekt u de parkeerrem aan en zet u
de toets POWER (start) in stand OFF.

• Laat alle passagiers uitstappen. Laat
iedereen uitstappen aan die zijde van
de auto die van het langsrijdende ver‐
keer afgewend is.

• Volg de aanwijzingen die later in dit
hoofdstuk worden gegeven.
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ALS DE AUTO NIET WIL STARTEN

Controleer op de laadmeter dat
de EV-batterij niet bijna leeg is
• Controleer of de selectieknop in stand

P (parkeren) staat. De auto kan alleen
worden gestart wanneer de selec‐
tieknop op P (parkeren) staat.

• Controleer of de 12-Volt accuklem‐
men schoon zijn en goed vastzitten.

• Schakel de interieurverlichting in. Als
de interieurverlichting zwakker gaat
branden of uitgaat als u de startmo‐
tor bedient, is de accu bijna leeg.

Probeer de auto niet te starten door
hem te slepen of te duwen. Hierdoor
kunt u uw auto beschadigen. Zie de in‐
structies voor “Starten met een hulpac‐
cu” op bladzijde 7-05 die in dit hoofd‐
stuk worden gegeven.
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STARTEN IN NOODGEVALLEN

Starten met een hulpaccu

Sluit de kabels in de aangegeven volg‐
orde aan en neem ze in de omgekeerde
volgorde los.
Starten met een hulpaccu kan gevaar‐
lijk zijn als dit niet op de juiste manier
gebeurt. Volg daarom de procedures
voor het starten met een hulpaccu om
te voorkomen dat u letsel oploopt of de
auto en de accu beschadigd raken. Wij
adviseren u met klem om bij twijfel hulp
in te roepen van een expert.

LET OP

Maak alleen gebruik van een 12V-
hulpaccu. Door het gebruik van een
24 V-spanningsbron (twee seriege‐
schakelde 12V-accu's of een 24V-
snelstartapparaat) kunt u de start‐
motor, het ontstekingssysteem en
andere onderdelen van het elektrisch
systeem onherstelbaar beschadigen.

WAARSCHUWING

n Accu
Probeer nooit het elektrolytniveau in
de accu te controleren. Hierdoor kan
de accu scheuren of ontploffen,
waardoor ernstig letsel kan ont‐
staan.

WAARSCHUWING

n Accu
(Vervolg)

(Vervolg)

• Houd vonken en open vuur uit de
buurt van de accu. In de accu komt
waterstof vrij dat kan exploderen
wanneer het wordt blootgesteld
aan vlammen of vonken.
Als u deze instructies niet nauw‐
gezet opvolgt, kan dat leiden tot
ernstig letsel en schade aan uw
auto. Neem contact op met een
hulpdienst als u niet zeker weet
hoe u deze procedure moet volgen.
Accu's bevatten zwavelzuur. Dit is
giftig en zeer agressief. Draag al‐
tijd een beschermende bril wan‐
neer u de auto met een hulpaccu
probeert te starten en zorg ervoor
dat er geen zuur op uw lichaam, op
uw kleding of op uw voertuig te‐
rechtkomt.

• Probeer uw voertuig niet met een
hulpaccu te starten als de lege ac‐
cu bevroren is of het elektrolytpeil
laag is: de accu kan scheuren of
exploderen.

• Zorg dat de (+) en (-) startkabels
elkaar niet raken. Dat kan vonken
produceren.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• De accu kan scheuren of explode‐
ren als u een bevroren accu of een
accu met een laag elektrolytpeil
met een hulpaccu start.

• De ontstekingsschakelaar werkt
met hoogspanning. Raak deze on‐
derdelen NOOIT aan terwijl het
controlelampje "  " brandt of
wanneer de toets POWER (start)
in stand ON staat.

Startprocedure met behulp van een
hulpaccu

1. Controleer of de hulpaccu die u wilt
gebruiken een 12 V accu is en con‐
troleer als deze zich in een andere
auto bevindt of hij met de minpool
aan massa is aangesloten.

2. Als de hulpaccu zich in een andere
auto bevindt, mogen beide auto's
elkaar niet raken.

3. Schakel alle elektrische verbruikers
uit.

4. Sluit de startkabels aan in de volg‐
orde die in de afbeelding is aange‐
geven. Sluit eerst één klem van de
startkabel aan op de pluspool van
de lege accu (1) en de andere klem
van dezelfde kabel op de pluspool
van de hulpaccu (2).

Sluit vervolgens één klem van de ande‐
re kabel aan op de minpool van de hulp‐
accu (3) en de andere klem op een me‐
talen onderdeel uit de buurt van de ze‐
keringkast (4).
Zorg ervoor dat de startkabels uitslui‐
tend contact maken met de juiste accu‐
polen of de juiste massaverbinding.
Leun bij het aansluiten niet over de ac‐
cu.

LET OP

n Accukabels
Sluit de startkabel verbonden met de
minpool (-) van de hulpaccu niet aan
op de minpool (-) van de lege accu.
Hierdoor kan de ontladen accu over‐
verhit raken en scheuren, waardoor
er accuzuur lekt.
(Vervolg)

(Vervolg)

Zorg ervoor dat één klem van de ka‐
bel aangesloten is op de minpool van
de hulpaccu en de andere klem op
een metalen onderdeel uit de buurt
van de accu.

5. Start de auto met de hulpaccu en
laat deze met 2.000 omw/min
draaien. Start vervolgens de auto
met de lege accu.

Als de oorzaak van het ontladen van uw
accu niet duidelijk is, moet u het sys‐
teem laten nakijken door een professio‐
nele werkplaats. Kia raadt aan om een
officiële Kia-dealer/servicepartner te
bezoeken.

Aanduwen of aanslepen
Uw auto met reductieoverbrenging mag
niet worden aangeduwd.

WAARSCHUWING

Probeer nooit een auto door middel
van slepen te starten. Wanneer de
(Vervolg)
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(Vervolg)

auto start, kan deze plotseling naar
voren schieten en kan een aanrijding
veroorzaakt worden.
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CONTROLESYSTEEM LAGE BANDENSPANNING (TPMS) (INDIEN VAN TOEPASSING)

1. Waarschuwingslampje lage banden‐
spanning / controlelampje storing
TPMS

2. Indicatie positie lage bandenspan‐
ning (op LCD-display)

Controleer de bandenspanning
• U kunt de bandenspanning controle‐

ren via de assistentiemodus op het
instrumentenpaneel.
- Zie “Gebruikersinstellingen” op

bladzijde 5-53

• De bandenspanning wordt 1 tot 2 mi‐
nuten na het rijden weergegeven.

• Als de bandenspanning niet wordt
weergegeven als het voertuig tot stil‐
stand is gebracht, verschijnt het be‐
richt "Drive to display" (Rijd om weer
te geven). Controleer na het rijden de
bandenspanning.

• U kunt de eenheid voor de banden‐
spanning op het instrumentenpaneel
wijzigen via de Gebruikersinstellingen.
- psi, kPa, bar (zie “Gebruikersinstel‐

lingen” op bladzijde 5-53).

Controleer iedere maand bij koude ban‐
den of de bandenspanning van alle ban‐
den, inclusief het reservewiel (indien
van toepassing), overeenkomt met de
aanbevolen spanning op het voertuig‐
plaatje of het bandenspanningslabel.
(Als de bandenmaat van uw auto niet
overeenkomt met de bandenmaat op
het voertuigplaatje of het bandenspan‐
ningslabel, dient u de juiste spanning
voor deze banden te bepalen.)

Voor extra beveiliging is uw auto uitge‐
rust met een controlesysteem lage
bandenspanning (TPMS) dat ervoor
zorgt dat een waarschuwingslampje la‐
ge bandenspanning gaat branden wan‐
neer de bandenspanning van een of
meerdere band(en) aanmerkelijk te laag
is. Wanneer het waarschuwingslampje
lage bandenspanning brandt, dient u de
auto dus stil te zetten, de banden zo
snel mogelijk te controleren en ze op de
juiste spanning te brengen. Rijden op
banden waarvan de bandenspanning te
laag is, heeft oververhitte en mogelijk
beschadigde banden tot gevolg. Te lage
bandenspanning levert een hoger
brandstofverbruik op, verkort de le‐
vensduur van de banden en heeft mo‐
gelijk invloed op de rijeigenschappen
van de auto en de remweg.
Het TPMS dient niet ter vervanging van
onderhoud van de banden te worden
gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid
van de bestuurder dat de banden op de
juiste spanning zijn, ook al is de banden‐
spanning nog niet zo laag dat het waar‐
schuwingslampje gaat branden.
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Uw auto is tevens uitgerust met een
controlelampje storing TPMS dat aan‐
geeft wanneer het systeem niet goed
werkt. Het controlelampje storing
TPMS is gecombineerd met het waar‐
schuwingslampje lage bandenspanning.
Wanneer door het systeem een storing
wordt gedetecteerd, knippert het
waarschuwingslampje gedurende onge‐
veer een minuut en gaat daarna bran‐
den. Elke keer dat de auto wordt ge‐
start, blijft deze volgorde optreden, zo‐
lang de storing aanwezig is. Wanneer
het controlelampje storing TPMS blijft
branden nadat het gedurende ongeveer
1 minuut heeft geknipperd, kan het
systeem mogelijk niet naar behoren
een te lage bandenspanning vaststellen
of weergeven.
Storingen in het TPMS kunnen door
verschillende oorzaken ontstaan, waar‐
onder het plaatsen, vervangen of wis‐
selen van banden of wielen waardoor
het TPMS niet goed werkt. Controleer
na het vervangen van een of meerdere
band(en) of wiel(en) het controlelampje
storing TPMS om ervoor te zorgen dat
het TPMS goed werkt.

OPMERKING

Als een van de onderstaande situ‐
aties zich voordoet, moet u het sys‐
teem laten controleren door een of‐
ficiële Kia-dealer.
1. Het controlelampje lage banden‐

spanning/storing TPMS gaat niet
3 seconden branden wanneer de
toets POWER (start) in stand ON
wordt gezet of de auto is inge‐
schakeld (controlelampje 
brandt).

2. Het controlelampje storing
TPMS blijft branden nadat het
gedurende ongeveer 1 minuut
heeft geknipperd.

3. Het LCD-display lage banden‐
spanning blijft branden.

Waarschuwingslampje
lage bandenspanning

Wanneer de waarschuwingslampjes van
het controlesysteem lage bandenspan‐
ning branden en er een waarschu‐
wingsmelding op het LCD-scherm in het
instrumentenpaneel wordt weergege‐
ven, is de bandenspanning van een of
meerdere banden te laag. Het waar‐
schuwingslampje positie lage banden‐
spanning geeft aan welke band een te
lage bandenspanning heeft doordat het
bijbehorende lampje gaat branden.
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Wanneer een van deze waarschuwings‐
lampjes gaat branden, verminder dan
onmiddellijk snelheid, vermijd scherp
aansnijden van bochten en anticipeer
op een langere remweg. Zet de auto zo
snel mogelijk stil en controleer de ban‐
den. Breng de banden op de aanbevolen
spanning als ze koud zijn, zoals aange‐
geven op het voertuigplaatje of het
bandenspanningslabel op de middenstijl
aan bestuurderszijde. Zie “Banden en
wielen” op bladzijde 9-08. Gebruik de
TMK om de bandenspanning aan te
passen als u geen tankstation kunt be‐
reiken of als de band lek is.

LET OP

Mogelijk gaat het waarschuwings‐
lampje lage bandenspanning in de
winter of bij koud weer branden als
de banden bij warm weer op de aan‐
bevolen spanning zijn gebracht. Het
betekent niet dat uw TPMS defect
is, omdat de lagere temperatuur een
lagere bandenspanning tot gevolg
heeft.
Controleer de bandenspanning en
stel deze af wanneer u van een
warm gebied naar een koud gebied
of vice versa rijdt, of wanneer de
(Vervolg)

(Vervolg)

buitentemperatuur aanmerkelijk
toe- of afneemt.
• Wanneer u de banden verder op‐

pompt, wordt mogelijk niet vol‐
daan aan de voorwaarden waaron‐
der het waarschuwingslampje lage
bandenspanning dooft. Dit is om‐
dat een pomp een foutmarge
heeft. Het waarschuwingslampje
lage bandenspanning dooft als de
bandenspanning boven de aanbe‐
volen spanning komt.

WAARSCHUWING

n Schade door lage bandenspan‐
ning

Een te lage bandenspanning maakt
de auto instabiel en kan ervoor zor‐
gen dat u de controle over de auto
verliest en dat de remweg wordt
verlengd.
Doorrijden op banden met een te la‐
ge spanning kan oververhitte en de‐
fecte banden tot gevolg hebben.

Controlelampje storing
TPMS
(bandenspanningscont
rolesysteem)
Het controlelampje storing TPMS gaat
branden nadat het ongeveer 1 minuut
heeft geknipperd wanneer er een pro‐
bleem aanwezig is in het bandenspan‐
ningscontrolesysteem.
Laat in dat geval het systeem nakijken
door een professionele werkplaats om
achter de oorzaak van het probleem te
komen. Kia raadt aan om een officiële
Kia-dealer/servicepartner te bezoeken.

OPMERKING

In het geval van een storing in het
TPMS is het mogelijk dat het waar‐
schuwingslampje positie lage ban‐
denspanning niet gaat branden, ook
al is de spanning van een band te
laag.
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LET OP

• Het controlelampje storing TPMS
zal mogelijk gedurende ongeveer 1
minuut knipperen en vervolgens
blijven branden als de auto in de
buurt rijdt van elektrische kabels
of zenders zoals in de nabijheid
van politiebureaus, kantoren,
zendstations, militaire objecten,
luchthavens, zendmasten, enz. die
de normale werking van het con‐
trolesysteem lage bandenspanning
(TPMS) kunnen storen. Dit kan de
normale werking van het TPMS
(controlesysteem lage banden‐
spanning) storen.

• Het controlelampje storing TPMS
zal mogelijk gedurende 1 minuut
knipperen en vervolgens blijven
branden bij het gebruik van snee‐
uwkettingen of externe elektroni‐
sche apparatuur in de auto zoals
een laptop, een telefoonoplader,
een afstandsbediening, een navi‐
gatiesysteem, enz.
Dit kan de normale werking van
het TPMS (controlesysteem lage
bandenspanning) storen.

Een wiel met TPMS wisselen
Bij een lekke band gaan de waarschu‐
wingslampjes lage bandenspanning en
positie lage bandenspanning branden.
Laat het systeem in dat geval nakijken
door een professionele werkplaats. Kia
raadt aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken.

LET OP

We adviseren u een dichtmiddel te
gebruiken dat is goedgekeurd door
Kia.
Het bandenreparatiemiddel op de
bandenspanningssensor en het wiel
moet grondig worden verwijderd
wanneer u de band door een nieuw
exemplaar vervangt.

Ieder wiel is uitgerust met een banden‐
spanningssensor achter het ventiel in
het wiel. Gebruik wielen die speciaal ge‐
schikt zijn voor TPMS. Laat uw banden
onderhouden door een professionele
werkplaats. Kia raadt aan om een offi‐
ciële Kia-dealer/servicepartner te be‐
zoeken.

Mogelijk kunt u de bandenspanning niet
beoordelen door alleen naar de banden
te kijken. Gebruik altijd een banden‐
spanningsmeter van een goede kwali‐
teit om de bandenspanning te meten.
Een band die warm is (door het rijden),
heeft een hogere bandenspanning dan
een band die koud is (doordat deze ge‐
durende ten minste 3 uur heeft stilge‐
staan of niet meer dan1,6 km heeft ge‐
reden gedurende deze periode).
Laat de band afkoelen alvorens de ban‐
denspanning te meten. Zorg er altijd
voor dat de band koud is alvorens deze
op de aanbevolen spanning te brengen.
Een koude band houdt in dat de auto
gedurende 3 uur heeft stilgestaan of
niet meer dan 1,6 km heeft gereden
gedurende deze periode.

LET OP

We adviseren u gebruik te maken
van een dichtmiddel dat is goedge‐
keurd door Kia als uw auto is uitge‐
rust met een controlesysteem voor
een lage bandenspanning (TPMS).
Het vloeibare dichtmiddel kan de
bandenspanningssensoren beschadi‐
gen.
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WAARSCHUWING

n Controlesysteem lage banden‐
spanning (TPMS)

• Het TPMS waarschuwt niet voor
ernstige en plotselinge schade aan
de banden veroorzaakt door exter‐
ne factoren, zoals spijkers en der‐
gelijke.

• Als de auto instabiel aanvoelt, haal
dan onmiddellijk uw voet van het
gaspedaal, trap het rempedaal ge‐
leidelijk en met weinig kracht in en
breng uw auto op een veilige
plaats tot stilstand.

WAARSCHUWING

n TPMS beschermen
Het aanpassen, wijzigen of uitscha‐
kelen van onderdelen van het con‐
trolesysteem lage bandenspanning
(TPMS) verhindert mogelijk dat de
bestuurder door het systeem wordt
gewaarschuwd over een te lage ban‐
denspanning en/of storingen in het
TPMS. Door het aanpassen, wijzigen
of uitschakelen van onderdelen van
(Vervolg)

(Vervolg)

het TPMS vervalt mogelijk de garan‐
tie voor dat deel van de auto.

WAARSCHUWING

n voor Europa
• Voer geen wijzigingen door aan de

auto, deze kunnen de TPMS-func‐
tie beïnvloeden.

• Op de markt verkrijgbare wielen
zijn niet voorzien van een TPMS-
sensor.
Gebruik voor uw eigen veiligheid
vervangende onderdelen uit een
professionele werkplaats. Kia
raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te bezoeken.

• Als u op de markt verkrijgbare wie‐
len monteert, gebruik dan door
een officiële Kia-dealer goedge‐
keurde TPMS-sensoren.
Als uw auto niet is voorzien van al‐
le TPMS-sensoren of als het TPMS
niet correct werkt, kan uw auto bij
de APK worden afgekeurd.

(Vervolg)

(Vervolg)

❈ Alle gedurende de onderstaande
periode op de EUROPESE markt
verkochte auto's moeten zijn
voorzien van het TPMS.
- Nieuw model auto:

Vanaf 1 november 2012.

- Huidig model auto:
Vanaf 1 november 2014 (op
basis van voertuigregistra‐
ties).
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LEKKE BAND (MET BANDENREPARATIESET)

Lees voordat u de bandenreparatieset
gaat gebruiken eerst de instructies.

1. Compressor

2. Fles met dichtmiddel

De bandenreparatieset kan worden ge‐
bruikt om de band tijdelijk te repareren.
De band moet zo spoedig mogelijk door
een professionele werkplaats worden
gecontroleerd. Kia raadt aan om een
officiële Kia-dealer/servicepartner te
bezoeken.

LET OP

n Eén fles dichtmiddel per band
Als u twee of meer lekke banden
heeft, mag u de bandenreparatieset
niet gebruiken omdat het reservoir
met dichtmiddel in de bandenrepara‐
tieset maar voldoende is voor één
lekke band.

WAARSCHUWING

n Wang van de band
De bandenreparatieset mag niet
worden gebruikt om lekken in de
wangen van de band te repareren.
Dit kan leiden tot een ongeluk door‐
dat de band het plotseling begeeft.

WAARSCHUWING

n Tijdelijk repareren
Laat uw band zo spoedig mogelijk re‐
pareren. Mogelijk daalt de banden‐
spanning nadat de band is gerepa‐
reerd met de bandenreparatieset.

LET OP

• Zorg bij het vervangen of repare‐
ren van een band met afdichtings‐
middel dat u het afdichtingsmiddel
op de binnenzijde van de band ver‐
wijdert, ook van de bandenspan‐
ningssensor en het wiel. Als u het
afdichtingsmiddel niet verwijdert,
kan er lawaai en trilling ontstaan
en kan de bandenspanningssensor
beschadigd raken.

• We raden aan origineel Kia-af‐
dichtingsmiddel te gebruiken. Als u
een ander afdichtingsmiddel ge‐
bruikt, kun u de bandenspannings‐
sensor beschadigen.

• Als het TPMS-waarschuwings‐
lampje na gebruik van de TMK gaat
branden, moet u uw voertuig laten
nakijken door een professionele
werkplaats. Kia raadt aan om con‐
tact op te nemen een officiële Kia-
dealer/servicepartner.
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Inleiding

Met de bandenreparatieset blijft u mo‐
biel, ook na een lekke band.
Met behulp van de compressor en het
dichtmiddel kunnen de meest voorko‐
mende lekken in een personenauto‐
band, veroorzaakt door spijkers enz.,
effectief gedicht worden en kan de
band na reparatie weer op spanning
worden gebracht.
Als u zeker weet dat het lek gedicht is,
kunt u voorzichtig (maximaal 200 km)
met een maximumsnelheid van
80 km/h naar een bandenspecialist of
garagebedrijf rijden om de band te la‐
ten vervangen.

In sommige gevallen, bij grotere be‐
schadigingen aan het loopvlak of aan de
wangen van de band, kan het gebeuren
dat het lek niet afdoende gedicht kan
worden.
Een te lage bandenspanning heeft een
negatieve invloed op de prestaties van
de band.
U dient daarom abrupte stuurbewegin‐
gen of andere manoeuvres te mijden,
vooral als de auto zwaar beladen is of
als er een aanhanger wordt getrokken.
De bandenreparatieset (TMK) is niet
ontworpen of bedoeld voor een perma‐
nente reparatie van een band en mag
maar voor 1 band gebruikt worden.
Deze handleiding laat u stap voor stap
zien hoe u op een eenvoudige en be‐
trouwbare manier een lek kunt dichten.
Lees de paragraaf “Aanwijzingen voor
veilig gebruik van het TMK” op bladzijde
7-19.

WAARSCHUWING

Gebruik de TMK niet bij een band die
ernstig beschadigd is door het te
lang blijven rijden met de lekke band
(Vervolg)

(Vervolg)

of door het te lang blijven rijden met
een te lage bandenspanning.
Alleen lekken in het loopvlak van de
band kunnen met de TMK worden
gedicht.
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Onderdelen van de bandenreparatieset 1. Snelheidsbeperkingslabel

2. Fles met dichtmiddel en snelheids‐
beperkingslabel

3. Vulslang van fles met dichtmiddel
naar band

4. Stekkers en kabel voor directe aan‐
sluiting op de 12V-accessoireaan‐
sluiting

5. Houder voor de fles met dichtmid‐
del

6. Compressor

7. Aan/uit-schakelaar

8. Drukmeter voor de bandenspanning

9. Knop om de bandenspanning te
verlagen

De stekkers, voedingskabel en aansluit‐
slang kunnen worden opgeborgen in de
compressorbehuizing.

WAARSCHUWING

Lees voor gebruik van de bandenre‐
paratieset de instructies op de fles
met dichtmiddel.
(Vervolg)
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(Vervolg)

Verwijder het snelheidsbeperkingsla‐
bel van de fles met dichtmiddel en
breng dit op het stuurwiel aan.
Let op de uiterste gebruiksdatum op
de fles met dichtmiddel.

De TMK (bandenreparatieset)
gebruiken

1. Verwijder het snelheidsbeperkings‐
label (1) van de fles met dichtmid‐
del (2) en plak het op een goed
zichtbare plaats in het voertuig,
zoals het stuurwiel, om de bestuur‐
der eraan te herinneren niet te snel
te rijden.

Volg zorgvuldig de onderstaande
stappen.

2. Schud de fles met dichtmiddel
goed.

3. Sluit de vulslang (3) aan op de aan‐
sluiting van de fles met dichtmiddel
(A).
Sluit dan de aansluiting van de fles
met dichtmiddel aan op de com‐
pressor (B).

4. Zorg ervoor dat knop (9) op de
compressor niet wordt ingedrukt.
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5. Draai het ventieldopje van het ven‐
tiel van de lege band en schroef
vulslang (3) van de fles dichtmiddel
op het ventiel.

6. Plaats de fles dichtmiddel in de be‐
huizing (5) van de compressor, zo‐
dat de fles rechtop staat.

7. Zorg ervoor dat de compressor is
uitgeschakeld, stand 0.

LET OP

Sluit de vulslang van de fles met
dichtmiddel goed op de klep aan. An‐
ders kan het dichtmiddel achteruit
(Vervolg)

(Vervolg)

stromen, waardoor de vulslang ver‐
stopt kan raken.

OPMERKING

Als het dichtmiddel wordt ingespo‐
ten wanneer het ventiel van de band
en de vulslang met dichtmiddel niet
volledig op elkaar aangesloten zijn,
kan het dichtmiddel overstromen en
het ventiel verstoppen.

8. Sluit de compressor met behulp van
de kabel en stekkers aan op de
12V-accessoireaansluiting van de
auto.

9. Zet de toets POWER (start) in
stand ON en laat de compressor
gedurende 5~7 minuten lopen, zo‐
dat de band tot de aanbevolen kou‐
de spanning met dichtmiddel wordt
gevuld (zie “Banden en wielen” op
bladzijde 9-08). De bandenspan‐
ning van de band na het vullen is
niet van belang en zal later worden
gecontroleerd/gecorrigeerd.
Zorg dat u de band niet te hard op‐
pompt en blijf bij de band uit de
buurt terwijl u hem vult.
Gebruik de bandenreparatieset in
het belang van uw eigen veiligheid
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niet wanneer het wiel en de band
beschadigd zijn.

LET OP

n Bandenspanning
Ga niet rijden als de bandenspanning
lager is dan 250 kPa (2,5 bar). Dit
kan leiden tot een ongeluk doordat
de band het plotseling begeeft.

10. Schakel de compressor uit.

11. Verwijder de vulslang van de fles
met dichtmiddel en van het ventiel
van de band.

Plaats de bandenreparatieset TMK te‐
rug in het opbergvak in de auto.

WAARSCHUWING

n Koolmonoxide
Als de motor draait in een niet- of
onvoldoende geventileerde ruimte
(zoals in een gebouw), bestaat er
gevaar voor koolmonoxidevergifti‐
ging en verstikking.

Het dichtmiddel verdelen

12. Rijd direct ongeveer 7~10 km of on‐
geveer 10 minuten) om het dicht‐
middel in de band gelijkmatig te
verdelen.

LET OP

Rijd hierbij niet harder dan 60 km/h.
Rijd indien mogelijk niet langzamer
dan 20 km/h.
Als u tijdens het rijden ongewone
trillingen opmerkt, een abnormaal
rijgedrag ervaart of bijgeluiden
hoort, verlaag dan uw snelheid en
(Vervolg)

(Vervolg)

rijd voorzichtig verder tot u de auto
op een veilige plaats tot stilstand
kunt brengen. Schakel in dat geval
een hulpdienst in.
Wanneer u de bandenreparatieset
gebruikt, kunnen de bandenspan‐
ningssensoren en het wiel worden
bevuild met dichtmiddel. Verwijder
daarom het wiel en de bandenspan‐
ningssensors die bevuild zijn met
dichtmiddel en laat het voertuig na‐
kijken door een professionele werk‐
plaats. Kia raadt aan om een officiële
Kia-dealer/servicepartner te bezoe‐
ken.

Bandenspanning controleren
1. Stop na ongeveer 7~10 km (onge‐

veer 10 minuten) gereden te heb‐
ben op een geschikte plaats.

2. Sluit de vulslang (3) van de com‐
pressor rechtstreeks aan (aan de
zijde van de bevestigingsklem) en
sluit de vulslang (3) (overliggende
zijde) daarna aan op het ventiel van
de band.
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3. Sluit de compressor met behulp van
de kabel en stekkers aan op de
12V-accessoireaansluiting van de
auto.

4. Breng de banden op de aanbevolen
spanning als ze koud zijn, zoals aan‐
gegeven op het voertuigplaatje of
het bandenspanningslabel op de
middenstijl aan bestuurderszijde.
(Kijk in dit instructieboekje onder
“Banden en wielen” op bladzijde
9-08)
- De bandenspanning verhogen:

Schakel de compressor aan
(stand "I"). Schakel de compres‐
sor even uit om de huidige ban‐
denspanningsinstelling te con‐
troleren.

WAARSCHUWING

Laat de compressor niet langer dan
10 minuten achter elkaar draaien,
omdat deze anders oververhit kan
raken.

- Om de bandenspanning te verlagen:
druk op toets (9) op de compressor.

LET OP

Rijd opnieuw een stukje als de band
niet op spanning blijft. Raadpleeg
"Het dichtmiddel verdelen". Herhaal
dan de stappen 1 tot en met 4.
De TMK kan mogelijk niet gebruikt
worden bij beschadigingen groter
dan ongeveer 4 mm .
Neem contact op met een professio‐
nele werkplaats als het lek niet ge‐
dicht kan worden met de bandenre‐
paratieset. Kia raadt aan om een of‐
ficiële Kia-dealer/servicepartner te
bezoeken.

WAARSCHUWING

De bandenspanning moet ten minste
250 kPa (2,5 bar) bedragen. Rijd niet
verder als dat niet het geval is. Scha‐
kel in dat geval een hulpdienst in.

Aanwijzingen voor het veilig
gebruik van de
bandenreparatieset
• Breng uw auto tot stilstand op een

veilige plaats, zodat u bij het werken
met de TMK niet in de buurt bent van
voorbijrijdend verkeer. Plaats uw ge‐
varendriehoek op een opvallende
plaats om het overige verkeer te at‐
tenderen op uw auto.

• Activeer de parkeerrem, ook als de
auto tamelijk horizontaal staat, zodat
de auto niet in beweging kan komen.

• Gebruik de TMK uitsluitend voor het
dichten/op spanning brengen van
personenautobanden. Gebruik de
TMK niet voor motorfietsbanden,
fietsbanden of andere soorten ban‐
den.

• Verwijder geen vreemde voorwerpen,
zoals spijkers of schroeven, die in de
band zijn gedrongen.

• Lees voor gebruik van de TMK de vei‐
ligheidsvoorschriften op de fles met
het dichtmiddel!

• Houd de auto ingeschakeld (controle‐
lampje  brandt) als de auto buiten
staat. Anders kan het gebruik van de
compressor er uiteindelijk toe leiden
dat de accuspanning te ver daalt.
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• Laat de TMK niet onbeheerd achter.

• Laat de compressor niet langer dan
10 minuten achter elkaar draaien,
omdat deze anders oververhit kan ra‐
ken.

• Gebruik de TMK niet bij een buiten‐
temperatuur lager dan -30 °C .

• Gebruik de bandenreparatieset in het
belang van uw eigen veiligheid niet
wanneer het wiel en de band bescha‐
digd zijn.
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Technische specificaties bandenreparatieset

Systeemspanning 12 V gelijkspanning

Bedrijfsspanning 10 - 15 V gelijkspanning

Bedrijfsstroom MAX. 15 A ± 1 A (bij 12 V gelijkspanning)

Geschikt voor gebruik bij temperaturen van - 30 ~ + 70 °C

Max. werkdruk 6 bar

Afmetingen

Compressor 161 x 150 x 55,8 mm

Fles met dichtmiddel ø 85 x 104 mm

Gewicht compressor 665 ± 30 g

Inhoud dichtmiddel 300 ml

❈ Dichtmiddel en reserveonderdelen zijn verkrijgbaar bij een officiële dealer of bandenspecialist. Lege flessen met dichtmid‐
del kunnen in het huishoudelijke afval worden afgevoerd. Breng restanten dichtmiddel naar uw dealer of bandenspecialist
of voer ze af als klein chemisch afval.
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SLEPEN

Sleepbedrijf

Laat de auto bij voorkeur wegslepen
door een officiële Kia-dealer of een er‐
kend bergingsbedrijf. Om schade aan
uw auto te voorkomen, moeten de juis‐
te procedures voor slepen worden ge‐
volgd. Wij bevelen het gebruik van dol‐
lies (1) of een autoambulance aan.
 

Auto's met tweewielaandrijving mogen
gesleept worden met de achterwielen
op de grond (zonder dollies) en de voor‐
wielen van de grond.
Als een van de aangedreven wielen of
de wielophanging beschadigd is of als
de auto wordt gesleept met de voor‐
wielen op de grond, plaats dan een dolly
onder de voorwielen.
Als er geen dollies worden gebruikt,
moet de auto worden gesleept met de
voorwielen van de grond.

LET OP

• Sleep de auto nooit achteruit met
de voorwielen op de grond. Hier‐
door kan de auto beschadigd ra‐
ken.

• Sleep de auto nooit met een takel‐
wagen. Gebruik alleen een auto-
ambulance of een bril.

Slepen in noodgevallen zonder dollies:
1. Houd het rempedaal ingetrapt,

schakel naar stand N (neutraal) en
schakel de auto uit. De toets PO‐
WER (start) zal in stand ACC staan.

2. Zet de selectieknop in stand N
(neutraal).

3. Ontgrendel de parkeerrem.

LET OP

Als er niet naar stand N (neutraal)
wordt geschakeld, kan dit inwendige
schade in de auto tot gevolg hebben.
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Slepen met een triangel

Uw auto is er niet op gemaakt om met
een triangel (met vier wielen op de
grond) achter een camper te worden
gesleept. Om ernstige schade aan uw
auto te voorkomen, mag u uw auto niet
slepen met vier wielen op de grond.

Afneembaar sleepoog (indien
van toepassing)

1. Open de achterklep en verwijder
het sleepoog uit de gereedschaps‐
set.

2. Verwijder het afdekkapje in de
bumper door aan de bovenzijde
(vooraan) / onderzijde (achteraan)
van het afdekkapje te drukken.

3. Plaats het sleepoog door het
rechtsom te draaien totdat het vol‐
ledig vastzit.

4. Verwijder het sleepoog na gebruik
en plaats het afdekkapje.
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Slepen in een noodgeval

Laat de auto bij voorkeur wegslepen
door een officiële Kia-dealer of een er‐
kend bergingsbedrijf.

Als dit niet mogelijk is, mag de auto tij‐
delijk worden gesleept met een sleep‐
kabel of -ketting die aan het sleepoog
aan de voor- of achterzijde van de auto
is bevestigd. Wees voorzichtig bij het
slepen van de auto. Zorg dat een erva‐
ren bestuurder in de te slepen auto zit
om te sturen en de remmen te bedie‐
nen.
Op deze manier slepen mag alleen op
verharde wegen, over een korte af‐
stand en met lage snelheid. Bovendien
moeten de wielen, aandrijfassen, trans‐
missie, stuurinrichting en remmen in
orde zijn.
• Gebruik de sleepogen niet om een an‐

dere auto weg te slepen die vastzit in
de modder of iets dergelijks waar hij
niet op eigen kracht uit kan komen.

• Sleep geen auto’s die zwaarder zijn
dan de auto waarmee wordt ge‐
sleept.

• De bestuurders van beide auto’s die‐
nen goed met elkaar te communice‐
ren.

LET OP

- Bevestig een sleepkabel alleen
aan de sleepogen.

- Als de sleepkabel aan een ander
onderdeel van de auto wordt be‐
vestigd, kan dit leiden tot be‐
schadigingen.

- Gebruik alleen een sleepkabel of
-ketting die speciaal bedoeld is
voor het slepen van auto’s. Be‐
vestig de kabel of ketting goed
aan de sleepogen.

- Accelereer of decelereer lang‐
zaam en geleidelijk en houd de
sleepkabel onder spanning om
het voertuig weg te trekken of
te slepen, anders kunnen de
sleephaken en het voertuig
schade oplopen.

• Controleer voor het slepen of de
sleepogen niet gebroken of op een
andere manier beschadigd zijn.

• Bevestig de kabel of ketting goed aan
de sleepogen.

• Voorkom schokken tijdens het slepen.
Sleep met een gelijkmatige kracht.
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• Trek niet in de dwarsrichting of in
verticale richting aan het sleepoog.
Anders kan het sleepoog beschadigd
raken. Trek alleen in de lengterichting
van de auto.

WAARSCHUWING

Wees voorzichtig bij het slepen van
de auto.
- Probeer abrupt optrekken en

remmen, alsmede vreemde ma‐
noeuvres te voorkomen, zodat
de sleepkabel of -ketting en de
sleepogen niet te zwaar worden
belast. Anders kunnen ze breken,
waardoor ernstig letsel of scha‐
de kan ontstaan.

- Als er nauwelijks beweging in de
auto zit, ga dan niet onnodig
door met slepen. We adviseren u
contact op te nemen met een
officiële Kia-dealer of een des‐
kundig bergingsbedrijf voor hulp.

- Sleep de auto zo recht mogelijk
naar voren.

- Blijf op veilige afstand van de au‐
to tijdens het slepen.

• Gebruik een sleepkabel van maximaal
5 m. Bevestig een witte of rode doek
(ongeveer 30 cm lang) in het midden
van de sleepkabel zodat deze niet
over het hoofd wordt gezien.

• Rijd voorzichtig tijdens het slepen om
te voorkomen dat de sleepkabel slap
komt te hangen.

• Tijdens het slepen moet de bestuur‐
der in het gesleepte voertuig zitten
om te sturen en remmen en mogen
er geen andere passagiers in zitten.

Voorzorgsmaatregelen bij slepen in
een noodgeval
• Zet de toets POWER (start) in stand

ACC, zodat het stuurslot niet kan
worden ingeschakeld.

• Zet de selectieknop in stand N (neu‐
traal).

• Ontgrendel de parkeerrem.

• Vanwege de verminderde remwer‐
king, moet u harder op het rempedaal
trappen.

• Het sturen gaat zwaarder omdat de
stuurbekrachtiging niet werkt.

• Tijdens een afdaling kunnen de rem‐
men oververhit raken, waardoor de
remwerking afneemt. Stop in dat ge‐
val regelmatig om de remmen af te
laten koelen.

• Het voertuig moet gesleept worden
met een snelheid van maximaal
25 km/h binnen een afstand van
20 km.
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BIJ EEN ONGEVAL

WAARSCHUWING

• Raak voor uw eigen veiligheid geen
hoogspanningskabels, stekkers en
modules van het pakket aan.
Hoogspanningscomponenten zijn
oranje.

• In of buiten het voertuig kunnen
blootliggende kabels of draden
zichtbaar zijn. Raak de draden en
kabels nooit aan, anders kunt u
een elektrische schok krijgen, wat
tot ernstig of dodelijk letsel kan
leiden.

• Als er gas en elektrolyt uit uw
voertuig ontsnapt, is dit niet alleen
giftig maar ook licht ontvlambaar.
Mocht u zien dat dit gebeurt, open
dan de ramen en blijf dan op veilige
afstand van het voertuig en niet
op de weg.
Neem onmiddellijk contact op met
een professionele werkplaats en
laat ze weten dat het om een hy‐
bride voertuig gaat. Kia raadt aan
om contact op te nemen een offi‐
ciële Kia-dealer/servicepartner.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Zie “Slepen” op bladzijde 7-22 op
de voorgaande pagina's als uw au‐
to moet worden gesleept.

• Bewaar wanneer het voertuig ern‐
stig beschadigd is een veilige af‐
stand van minimaal 15 meter tus‐
sen uw voertuig en andere voer‐
tuigen/brandbare materialen.

WAARSCHUWING

Bij een kleinschalige brand moet u
een brandblusser (ABC, BC) gebrui‐
ken die bedoeld is voor elektrische
branden.
Als het onmogelijk is om de brand in
een vroegtijdig stadium te blussen,
moet u een veilige afstand tot het
voertuig bewaren en onmiddellijk de
plaatselijke brandweer bellen. Wijs de
brandweer er ook op dat het om een
hybride voertuig gaat.
Als het vuur overslaat naar de hoog‐
spanningsbatterij zijn grote hoeveel‐
heden water nodig om de brand te
blussen.
(Vervolg)

(Vervolg)

Het gebruik van een kleine hoeveel‐
heid water of van brandblussers die
niet zijn bedoeld voor elektrische
branden, kan leiden tot ernstig letsel
of de dood ten gevolge van elektri‐
sche schokken.

WAARSCHUWING

Als uw voertuig ondergedompeld is
geweest in water:
Wanner uw voertuig onder water ge‐
lopen is, kan een hoogspanningsbat‐
terij voor een elektrische schok zor‐
gen of in brand vliegen. Zet daarom
het hybride systeem UIT, pak de
sleutel en ga naar een veilige plek.
Probeer uw ondergelopen voertuig
nooit aan te raken. Neem onmiddel‐
lijk contact op met een professionele
werkplaats en laat ze weten dat het
om een hybride voertuig gaat. Kia
raadt aan om contact op te nemen
een officiële Kia-dealer/servicepart‐
ner.
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NOODUITRUSTING (INDIEN VAN TOEPASSING)

In het voertuig bevinden zich enkele
nooduitrustingen die u in geval van
nood van pas kunnen komen.

Brandblusser
Als er een kleine brand is uitgebroken
en u weet hoe een brandblusser werkt,
dan kunt u onderstaande stappen voor‐
zichtig volgen.

1. Trek aan de borgpen aan de boven‐
zijde van de brandblusser (deze
voorkomt dat de hendel per onge‐
luk wordt ingedrukt).

2. Richt de straalpijp op de basis van
de vlammen.

3. Houd ongeveer 2,50 m afstand van
de vuurhaard en knijp de hendel in
om te blussen. Als u de hendel los‐
laat, stopt het blussen.

4. Beweeg de straalpijp heen en weer
richting de basis van de vlammen.
Blijf de vuurhaard in de gaten hou‐
den, ook als de vlammen lijken te
zijn gedoofd. Het vuur kan opnieuw
oplaaien.

EHBO-set
De EHBO-set bevat onder andere een
verbandschaar, verband, pleisters enz.
zodat eerste hulp kan worden verleend
aan iemand die gewond is geraakt.

Gevarendriehoek
Plaats de gevarendriehoek op de weg
om achteropkomend verkeer te waar‐
schuwen, bijvoorbeeld wanneer u met
pech langs de kant van de weg staat.

Bandenspanningsmeter (indien
van toepassing)
De bandenspanning neemt ook onder
normale omstandigheden langzaam af,
zodat u af en toe lucht moet toevoe‐
gen. Dit duidt niet op een lek, maar is
een normaal verschijnsel. Controleer de
bandenspanning altijd bij koude banden,
omdat de bandenspanning bij een ho‐
gere temperatuur toeneemt.
U kunt de bandenspanning als volgt
controleren:

1. Draai de ventieldop los, die zich op
de velg van de band bevindt.

2. Houd de bandenspanningsmeter
aangedrukt op het ventiel. Er kan
aanvankelijk wat lucht ontsnappen
en er zal meer lucht ontsnappen
wanneer u de bandenspanningsme‐
ter niet stevig aandrukt.

3. De bandenspanningsmeter wordt
geactiveerd wanneer u deze stevig
en zonder lucht te laten ontsnap‐
pen aandrukt.

4. Lees de bandenspanning af op de
meter om te weten of de banden‐
spanning laag of hoog is.

5. Pas de bandenspanning zo nodig
aan. Zie “Banden en wielen” op
bladzijde 9-08.

6. Plaats de ventieldop terug.
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MOTORRUIMTE

1. Expansievat koelvloeistof

2. Remvloeistofreservoir

3. Zekeringkast

4. Pluspool accu

5. Minpool accu

6. Radiateurdop

7. Ruitenwisservloeistofreservoir
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ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Neem bij het uitvoeren van onder‐
houdswerkzaamheden en controles de
grootst mogelijke voorzichtigheid in
acht om schade aan uw auto en/of per‐
soonlijk letsel te voorkomen.
Niet doelmatig, onvoldoende of gebrek‐
kig onderhoud kan problemen bij het
gebruik van uw auto veroorzaken, wat
kan leiden tot schade aan de auto, een
ongeval of persoonlijk letsel.

Verantwoordelijkheid van de
eigenaar

OPMERKING

Het laten uitvoeren van onderhoud
en de registratie daarvan zijn de ver‐
antwoordelijkheid van de eigenaar.

Laat uw voertuig onderhouden door
een professionele werkplaats. Kia raadt
aan om een officiële Kia-dealer/service‐
partner te bezoeken. U dient aan te
kunnen tonen dat het juiste onderhoud
aan uw auto is uitgevoerd overeenkom‐
stig het onderhoudsschema. U hebt de‐
ze informatie nodig om aanspraak te
kunnen maken op de door Kia verstrek‐
te garantie. De garantievoorwaarden
vindt u in het garantieboekje. Repara‐
ties en afstellingen die nodig zijn als ge‐
volg van te weinig of verkeerd onder‐
houd vallen niet onder de garantie als
uw voertuig nog onder de garantie valt.

Voorzorgsmaatregelen voor
onderhoud uitgevoerd door
eigenaar
Verkeerd of onvolledig onderhoud kan
problemen opleveren. In dit hoofdstuk
worden alleen aanwijzingen gegeven
voor werkzaamheden die eenvoudig uit
te voeren zijn.

OPMERKING

Verkeerd onderhoud door de eige‐
naar tijdens de garantieperiode kan
(Vervolg)

(Vervolg)

ertoe leiden dat de garantie vervalt.
Lees voor meer informatie het bij de
auto geleverde garantieboekje. Als u
twijfels hebt over een onderhouds‐
procedure, moet u het systeem la‐
ten nakijken door een professionele
werkplaats. Kia raadt aan om een
officiële Kia-dealer/servicepartner te
bezoeken.

WAARSCHUWING

n Onderhoudswerkzaamheden
(Vervolg)
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(Vervolg)

• Het uitvoeren van onderhouds‐
werkzaamheden aan een auto kan
gevaarlijk zijn. Bij sommige onder‐
houdsprocedures kunt u ernstig
gewond raken. Als u onvoldoende
kennis en ervaring hebt, en u be‐
schikt niet over de juiste gereed‐
schappen en uitrusting om het
werk uit te voeren, moet u het
systeem laten nakijken door een
professionele werkplaats. Kia
raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te bezoeken.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Het is gevaarlijk werkzaamheden
uit te voeren onder de motorkap
terwijl de auto in de modus ready
( ) staat. Het is nog gevaarlijker
wanneer u sieraden of losse kle‐
ding draagt. Deze kunnen verstrikt
raken in de draaiende onderdelen
en letsel veroorzaken.
Zorg er daarom voor dat u bij
werkzaamheden onder de motor‐
kap alle sieraden afdoet (vooral
ringen, armbanden, horloges en
halskettingen) en stropdassen,
sjaals en andere losse kleding ver‐
wijdert voordat u, wanneer de au‐
to in de modus ready ( ) staat, in
de buurt van de koelventilatoren
komt.
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DOOR DE EIGENAAR UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

De eigenaar of officiële Kia-dealer dient
de onderstaande controles volgens het
aangegeven interval uit te voeren om
een veilige en betrouwbare werking van
de auto te garanderen.
Raadpleeg bij vragen een professionele
werkplaats. Kia raadt aan om een offi‐
ciële Kia-dealer/servicepartner te raad‐
plegen.
Eventuele werkzaamheden die uit deze
controles voortvloeien vallen doorgaans
niet onder de fabrieksgarantie en zul‐
len, samen het arbeidsloon en eventu‐
ele onderdelen en smeermiddelen, in
rekening gebracht worden.

Schema voor door de eigenaar
uit te voeren
onderhoudswerkzaamheden
• Controleer het koelvloeistofpeil in het

expansievat.

WAARSCHUWING

Wanneer het koelvloeistofpeil laag is,
moet u het reservoir door een offici‐
ele Kia-dealer/servicepartner laten
bijvullen met uitsluitend speciaal
koelwater voor elektrische voertui‐
(Vervolg)

(Vervolg)

gen. Andere typen water of antivries
kan ernstige schade aan het voertuig
veroorzaken.

• Controleer het niveau van de ruiten‐
sproeiervloeistof.

• Controleer of de bandenspanning in
orde is.

• Controleer de radiateur en de con‐
densor.
Controleer of de voorzijde van de ra‐
diateur en de condensor schoon zijn
en niet zijn verstopt door bladeren,
vuil, insecten, enz.
Als deze onderdelen zeer vuil zijn of u
niet zeker bent van hun staat, moet u
contact opnemen met een professio‐
nele werkplaats. Kia raadt aan om
een officiële Kia-dealer/servicepart‐
ner te bezoeken.

WAARSCHUWING

Wees voorzichtig bij het controleren
van het koelvloeistofpeil wanneer de
(Vervolg)

(Vervolg)

motor warm is. Hete koelvloeistof en
stoom kunnen onder druk naar bui‐
ten spuiten. Hierdoor kunnen brand‐
wonden of ernstig letsel ontstaan.

Tijdens het rijden:
• Controleer op trillingen in het stuur‐

wiel. Controleer of het sturen niet
zwaarder of lichter gaat dan normaal
en of de rechtuitstand niet is gewij‐
zigd.

• Controleer of de auto op een vlakke,
rechte weg niet naar één kant trekt.

• Controleer bij het remmen op vreem‐
de geluiden, naar één kant trekken,
een grotere slag van het rempedaal
of een moeilijk in te trappen rempe‐
daal.

• Controleer als de reductieoverbren‐
ging slipt of niet normaal werkt, het
niveau van de reductieoverbrengings‐
vloeistof.

• Controleer de functie van stand P
(parkeren) van de reductieoverbren‐
gingshendel.

Onderhoud   
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• Controleer onder uw auto op lekkage
(tijdens of na het gebruik van de air‐
conditioning kan er een plasje water
onder uw auto ontstaan, dit is een
normaal verschijnsel en duidt niet op
lekkage).

Ten minste maandelijks:
• Controleer het koelvloeistofpeil in het

koelvloeistofreservoir.

WAARSCHUWING

Wanneer het koelvloeistofpeil laag is,
moet u het reservoir door een offici‐
ele Kia-dealer/servicepartner laten
bijvullen met uitsluitend speciaal
koelwater voor elektrische voertui‐
gen. Andere typen water of antivries
kan ernstige schade aan het voertuig
veroorzaken.

• Controleer de werking van alle ver‐
lichting van uw auto, inclusief de
remlichten, richtingaanwijzers en
alarmknipperlichten.

• Controleer de bandenspanning van al‐
le wielen inclusief het reservewiel.

Ten minste twee keer per jaar
(bijvoorbeeld ieder voorjaar en ieder
najaar):
• Controleer de radiateurslangen en de

slangen van de verwarming en de air‐
conditioning op lekkage en beschadi‐
gingen.

• Controleer de werking van de ruiten‐
wissers en -sproeiers. Reinig de rui‐
tenwisserbladen met een schone,
met ruitensproeiervloeistof door‐
drenkte doek.

• Controleer de stand van de koplam‐
pen.

• Controleer de werking van de drie‐
puntsgordels en controleer op slijta‐
ge.

• Controleer of het profiel van de ban‐
den nog voldoende is en controleer of
de wielmoeren goed zijn aangedraaid.

Ten minste eenmaal per jaar:
• Reinig de afvoeropeningen aan de on‐

derzijde van de portieren en de dor‐
pels.

• Smeer alle portierscharnieren, slot‐
vangers en motorkapscharnieren.

• Smeer de portier- en motorkapslo‐
ten, -vergrendelingen.

• Smeer de portierrubbers.

• Controleer het airconditioningsys‐
teem.

• Controleer en smeer het bedienings‐
mechanisme van de reductieover‐
brenging.

• Reinig de accu en de accupolen.

• Controleer het remvloeistofniveau.
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ONDERHOUDSSCHEMA

Volg het Onderhoudsschema bij nor‐
maal gebruik wanneer de auto normaal
gesproken wordt gebruikt onder andere
dan de hieronder vermelde omstandig‐
heden. Volg in de onderstaande geval‐
len het Onderhoudsschema onder zwa‐
re omstandigheden.
• Herhaaldelijk rijden van korte afstan‐

den van minder dan 8 km bij normale
temperaturen of minder dan 16 km
bij temperaturen onder het vriespunt

• Langdurig rijden met lage snelheden.

• Rijden op slechte, stoffige, modderige
en onverharde wegen, grindwegen of
wegen waarop pekel gestrooid is

• Rijden in gebieden waar pekel of an‐
dere agressieve stoffen worden ge‐
bruikt of rijden onder zeer koude
weersomstandigheden

• Rijden onder erg stoffige omstandig‐
heden

• Filerijden

• Herhaaldelijk rijden op omhoog of
omlaag hellende wegen of bergwegen

• Rijden met een aanhanger of met een
camperopbouw

• Politieauto’s, taxi’s, bedrijfsauto’s,
commercieel slepen

• Sneller rijden dan 170 km/h

• Veel filerijden

Als u uw auto onder de bovenstaande
omstandigheden gebruikt, moet u vak‐
er controleren, vervangen of verversen
dan in het volgende Onderhoudsschema
voor normaal gebruik. Volg, nadat de in
de tabel genoemde periode is verstre‐
ken of afstand is afgelegd, het voorge‐
schreven onderhoudsinterval.
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Onderhoudsschema bij normaal gebruik [voor Europa (behalve Rusland)]
Onderstaand onderhoud moet worden uitgevoerd voor een goede emissieregeling en goede prestaties. Bewaar voor behoud
van de garantie kwitanties van al het uitgevoerde onderhoud aan emissiesystemen. Wanneer zowel de gereden afstand als de
tijd wordt aangegeven, is de onderhoudsfrequentie afhankelijk van wat het eerste wordt bereikt.

ONDERHOUDSINTERVAL

Onderhoudsschema bij normaal gebruik [voor Europa (behalve Rusland)]

Aantal maanden of gereden kilometers, wat het eerst wordt bereikt

Maanden 12 24 36 48 60 72 84 96

Mijl × 1.000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km × 1.000 15 30 45 60 75 90 105 120

ONDERHOUDSPUNT

Koelvloeistof *1 Vervang elke 60.000 km of 36 maanden

Reductieoverbrengingsvloeistof - - - C - - - C

Aandrijfassen en aandrijfashoezen - C - C - C - C

Koelsysteem Eerste keer controleren na 60.000 km of 48 maan‐
den, vervolgens elke 30.000 km of 24 maanden

Koudemiddel airconditioning/aircocompressor (indien van toepassing) C C C C C C C C

Interieurfilter - V - V - V - V

Remschijven en remblokken C C C C C C C C

Remleidingen, -slangen en aansluitingen C C C C C C C C

Rempedaal - C - C - C - C

Remvloeistof C V C V C V C V
*1 Wanneer het koelvloeistofpeil laag is, moet u het reservoir door een officiële Kia-dealer laten bijvullen met uitsluitend spe‐
ciaal koelwater voor elektrische voertuigen. Andere typen water of antivries kan ernstige schade aan het voertuig veroorza‐
ken.
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ONDERHOUDSINTERVAL

Onderhoudsschema bij normaal gebruik [voor Europa (behalve Rusland)]

Aantal maanden of gereden kilometers, wat het eerst wordt bereikt

Maanden 12 24 36 48 60 72 84 96

Mijl × 1.000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km × 1.000 15 30 45 60 75 90 105 120

ONDERHOUDSPUNT

Stuurhuis, stuurstangen en stofhoezen C C C C C C C C

Wielophanging C C C C C C C C

Banden (spanning en profiel) C C C C C C C C

Toestand 12V-accu C C C C C C C C
*1 Wanneer het koelvloeistofpeil laag is, moet u het reservoir door een officiële Kia-dealer laten bijvullen met uitsluitend spe‐
ciaal koelwater voor elektrische voertuigen. Andere typen water of antivries kan ernstige schade aan het voertuig veroorza‐
ken.

 V:   Vervangen
 C:  Controleren en indien nodig af- of bijstellen, reinigen of vervangen
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Onderhoud bij gebruik onder zware omstandigheden [voor Europa (behalve Rusland)]
Controleer de volgende zaken vaker wanneer de auto veelvuldig onder zware rijomstandigheden wordt gebruikt. Raadpleeg de
onderstaande tabel voor de juiste onderhoudsintervallen.
 V:  Vervangen
 C:  Controleren en indien nodig af- of bijstellen, reinigen of vervangen

ONDERHOUDSPUNT
ONDERHOUDS‐
WERKZAAMHE‐

DEN
ONDERHOUDSINTERVAL RIJOMSTANDIG‐

HEID

Reductieoverbrengingsvloeistof V Elke 120.000 km C, D, E, G, H, I, K

Aandrijfassen en aandrijfashoezen C
Afhankelijk van de om‐

standigheden vaker con‐
troleren

C, D, E, F, G, H, I, K

Interieurfilter (indien van toepassing) V
Afhankelijk van de om‐

standigheden vaker ver‐
vangen

C, E, G

Remschijven en remblokken C
Afhankelijk van de om‐

standigheden vaker con‐
troleren

C, D, E, G, H

Stuurhuis, stuurstangen en stofhoezen C
Afhankelijk van de om‐

standigheden vaker con‐
troleren

C, D, E, F, G

Wielophanging C
Afhankelijk van de om‐

standigheden vaker con‐
troleren

C, D, E, F, G

ZWARE RIJOMSTANDIGHEDEN
 A:   Herhaaldelijk rijden van korte afstanden van minder dan 8 km bij normale temperaturen of minder dan 16 km bij lage

temperaturen.
 B:   Langdurig rijden met lage snelheden.
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 C:   Rijden op slechte, stoffige, modderige en onverharde wegen, grindwegen of wegen waarop pekel gestrooid is.
 D:   Rijden in gebieden waar pekel of andere agressieve stoffen worden gebruikt of rijden onder zeer koude weersomstan‐

digheden
 E:   Rijden onder erg stoffige omstandigheden
 F:   Filerijden.
 G:   Hellingen op of af rijden of op bergwegen rijden.
 H:   Bij het rijden met een aanhanger of met een camperopbouw.
 I:   Politieauto’s, taxi’s, bedrijfsauto’s of bij het slepen van een auto.
 J:   Rijden onder winterse omstandigheden.
 K:   Sneller rijden dan 170 km/h .
 L:  Veel filerijden.
 

Onderhoud   

8-12



Onderhoudsschema bij normaal gebruik [behalve Europa (inclusief Rusland)]
Onderstaand onderhoud moet worden uitgevoerd voor een goede emissieregeling en goede prestaties. Bewaar voor behoud
van de garantie kwitanties van al het uitgevoerde onderhoud aan emissiesystemen. Wanneer zowel de gereden afstand als de
tijd wordt aangegeven, is de onderhoudsfrequentie afhankelijk van wat het eerste wordt bereikt.

ONDER‐
HOUDSINTER‐

VAL

Onderhoudsschema bij normaal gebruik [behalve Europa (inclusief Rusland)]

Aantal maanden of gereden kilometers, wat het eerst wordt bereikt

Maanden 12 24 36 48 60 72 84 96

Mijl x 1.000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km x 1.000 15 30 45 60 75 90 105 120

ONDERHOUDSPUNT

Koelvloeistof *1 Vervang elke 60.000 km of 36 maanden

Reductieoverbrengingsvloeistof - - - C - - - C

Aandrijfassen en aandrijfashoezen C C C C C C C C

Koelsysteem Eerste keer controleren na 60.000 km of 48 maan‐
den, vervolgens elke 30.000 km of 24 maanden

Koudemiddel airconditioning/aircocompressor (indien van toepassing) C C C C C C C C

Interieurfilter
Behalve Australië en Nieuw-Zeeland V V V V V V V V

Voor Australië en Nieuw-Zeeland C V C V C V C V

Remschijven en remblokken C C C C C C C C

Remleidingen, -slangen en aansluitingen C C C C C C C C
*1 Wanneer het koelvloeistofpeil laag is, moet u het reservoir door een officiële Kia-dealer laten bijvullen met uitsluitend spe‐
ciaal koelwater voor elektrische voertuigen. Andere typen water of antivries kan ernstige schade aan het voertuig veroorza‐
ken.

  

8-13

8

O
nderhoud



ONDER‐
HOUDSINTER‐

VAL

Onderhoudsschema bij normaal gebruik [behalve Europa (inclusief Rusland)]

Aantal maanden of gereden kilometers, wat het eerst wordt bereikt

Maanden 12 24 36 48 60 72 84 96

Mijl x 1.000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km x 1.000 15 30 45 60 75 90 105 120

ONDERHOUDSPUNT

Rempedaal - C - C - C - C

Remvloeistof C V C V C V C V

Stuurhuis, stuurstangen en stofhoezen C C C C C C C C

Wielophanging C C C C C C C C

Banden (spanning en profiel) C C C C C C C C

Toestand 12 V-accu C C C C C C C C
*1 Wanneer het koelvloeistofpeil laag is, moet u het reservoir door een officiële Kia-dealer laten bijvullen met uitsluitend spe‐
ciaal koelwater voor elektrische voertuigen. Andere typen water of antivries kan ernstige schade aan het voertuig veroorza‐
ken.

 V:   Vervangen
 C:   Controleren en indien nodig af- of bijstellen, reinigen of vervangen
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Onderhoud bij gebruik onder zware omstandigheden [behalve Europa (inclusief Rusland)]
Controleer de volgende zaken vaker wanneer de auto veelvuldig onder zware rijomstandigheden wordt gebruikt.
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de juiste onderhoudsintervallen.
 V:   Vervangen
 C:   Controleren en indien nodig af- of bijstellen, reinigen of vervangen

ONDERHOUDSPUNT
ONDERHOUDS‐
WERKZAAMHE‐

DEN

ONDERHOUDSIN‐
TERVAL

RIJOMSTANDIG‐
HEID

Reductieoverbrengingsvloeistof V Elke 120.000 km C, D, E, G, H, I, K

Aandrijfassen en aandrijfashoezen C
Afhankelijk van de
omstandigheden
vaker controleren

C, D, E, F, G, H, I, K

Interieurfilter (indien van toepassing) V
Afhankelijk van de
omstandigheden
vaker vervangen

C, E, G

Remschijven en remblokken C
Afhankelijk van de
omstandigheden
vaker controleren

C, D, E, G, H

Stuurhuis, stuurstangen en stofhoezen C
Afhankelijk van de
omstandigheden
vaker controleren

C, D, E, F, G

Wielophanging C
Afhankelijk van de
omstandigheden
vaker controleren

C, D, E, F, G
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ZWARE RIJOMSTANDIGHEDEN
 A:   Herhaaldelijk rijden van korte afstanden van minder dan 8 km bij normale temperaturen of minder dan 16 km bij lage

temperaturen.
 B:   Langdurig rijden met lage snelheden.
 C:   Rijden op slechte, stoffige, modderige en onverharde wegen, grindwegen of wegen waarop pekel gestrooid is.
 D:   Rijden in gebieden waar pekel of andere agressieve stoffen worden gebruikt of rijden onder zeer koude weersomstan‐

digheden
 E:   Rijden onder erg stoffige omstandigheden
 F:   Filerijden
 G:   Hellingen op of af rijden of op bergwegen rijden.
 H:   Bij het rijden met een aanhanger of met een camperopbouw.
 I:   Politieauto’s, taxi’s, bedrijfsauto’s of bij het slepen van een auto.
 J:   Rijden onder winterse omstandigheden.
 K:   Sneller rijden dan 170 km/h .
 L:  Veel filerijden.
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UITLEG BIJ ONDERHOUDSSCHEMA

Koelsysteem
Controleer de onderdelen van het koel‐
systeem, de 3-wegklep voor de koel‐
vloeistof, de warmtewisselaar, de slan‐
gen en de aansluitingen op lekkage en
beschadigingen. Vervang beschadigde
onderdelen.

Koelvloeistof
De koelvloeistof moet overeenkomstig
de intervallen van het onderhoudssche‐
ma worden ververst.

Remleidingen en -slangen
Controleer visueel op juiste bevestiging,
schaafplekken, scheurtjes, veroudering
en lekkage. Vervang verouderde of be‐
schadigde onderdelen direct.

Remvloeistof
Controleer het vloeistofniveau in het
remvloeistofreservoir. Het vloeistofni‐
veau dient zich tussen de merktekens
MIN en MAX aan de zijkant van het re‐
servoir te bevinden. Gebruik uitsluitend
de voorgeschreven hydraulische rem‐
vloeistof (DOT3 of DOT4).

Remblokken, -klauwen en -
schijven
Controleer de remblokken op overmati‐
ge slijtage, de schijfremmen op slinge‐
ring en slijtage en de remklauwen op
vloeistoflekkage.
Zie de website van Kia voor meer infor‐
matie over het controleren van de rem‐
blokken en remvoeringen.
(https://www.kia-hotline.com)

Bevestigingsbouten
wielophanging
Controleer of de bouten van de wielo‐
phanging goed vastzitten en niet be‐
schadigd zijn. Draai ze met het voorge‐
schreven aanhaalmoment vast.

Stuurhuis, stuurstangen en
stofhoezen/onderste fuseekogel
Breng de auto tot stilstand en contro‐
leer op overmatige speling in het stuur‐
wiel.
Controleer de stuurstangen op knikken
of beschadigingen. Controleer de stof‐
hoezen en fuseekogel op veroudering,
scheurtjes of beschadigingen. Vervang
beschadigde onderdelen.

Aandrijfassen en
aandrijfashoezen
Controleer de aandrijfassen, -hoezen
en klemmen op scheurtjes, veroudering
of beschadigingen. Vervang beschadig‐
de onderdelen en breng indien nodig
nieuw vet aan.

Koelmiddel airconditioning/
aircocompressor (indien van
toepassing)
Controleer de leidingen en aansluitingen
van de airconditioning op lekkage en
beschadigingen.
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KOELVLOEISTOF

WAARSCHUWING

De elektromotor (koelventilator)
wordt geregeld door de temperatuur
van de koelvloeistof, de koudemid‐
deldruk en de rijsnelheid. De elektro‐
motor werkt soms zelfs wanneer de
auto niet is ingeschakeld. Wees extra
voorzichtig wanneer u in de buurt
van de bladen van de koelventilator
werkt en zorg dat de bladen u niet
kunnen raken. Als de koelvloeistof‐
temperatuur daalt, wordt de elek‐
tromotor automatisch uitgescha‐
keld. Dit is een normaal verschijnsel.

Controleer de toestand en de aanslui‐
tingen van alle slangen van het koelsys‐
teem. Vervang beschadigde en slechte
slangen.
Het koelvloeistofpeil in het koelvloei‐
stofreservoir dient tussen de merkte‐
kens F (MAX) en L (MIN) te liggen als de
motorruimte koud is.
Wanneer het koelvloeistofpeil (in het
reservoir) laag is, moet u uw auto laten
controleren door een officiële Kia-dea‐
ler/servicepartner. Gebruik alleen speci‐
aal koelwater voor elektrische voertui‐
gen, want ander soort water of anti‐
vries kan ernstige schade aan het voer‐
tuig veroorzaken.
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REMVLOEISTOF

Het remvloeistofniveau
controleren

Controleer regelmatig het vloeistofpeil
in het reservoir. Het vloeistofpeil moet
zich tussen de merktekens MAX en MIN
aan de zijkant van het reservoir bevin‐
den.
Reinig het gebied rondom de dop van
het reservoir grondig alvorens de dop
te verwijderen en vloeistof bij te vullen
om te voorkomen dat deze vervuild
raakt.

Vul vloeistof bij tot aan het merkteken
MAX wanneer het peil te laag is. Het
peil van de vloeistof zal met een oplo‐
pende kilometerstand dalen. Dit is nor‐
maal en wordt veroorzaakt door het
slijten van de remvoeringen.
Laat het systeem nakijken door een
professionele werkplaats als het vloei‐
stofpeil buitensporig laag is. Kia raadt
aan om een officiële Kia-dealer/service‐
partner te bezoeken.

Gebruik alleen de voorgeschreven rem‐
vloeistof. (Zie “Aanbevolen smeermid‐
delen en hoeveelheden.” op bladzijde
9-09)
Meng nooit verschillende soorten vloei‐
stof door elkaar.

WAARSCHUWING

n Lekkage van remvloeistof
Als u het remvloeistofreservoir re‐
gelmatig moet bijvullen, moet u het
systeem laten controleren door een
professionele werkplaats. Kia raadt
aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken.

WAARSCHUWING

n Remvloeistof
Wees voorzichtig bij het vervangen
of bijvullen van remvloeistof. Zorg
ervoor dat de vloeistof niet in con‐
tact komt met uw ogen. Spoel uw
ogen direct met een ruime hoeveel‐
heid leidingwater wanneer u rem‐
vloeistof in uw ogen krijgt. Laat uw
ogen zo snel mogelijk onderzoeken
door een dokter.

LET OP

Zorg ervoor dat remvloeistof niet in
contact komt met het lakwerk van
het voertuig. De lak raakt hierdoor
beschadigd. De kwaliteit van een
remvloeistof die gedurende lange tijd
blootgesteld is aan de buitenlucht
kan niet gegarandeerd worden. Voer
deze op de juiste wijze af. Gebruik
het juiste type vloeistof. Slechts een
paar druppels minerale olie in het
remsysteem kunnen onderdelen van
het remsysteem beschadigen.

  

8-19

8

O
nderhoud



RUITENSPROEIERVLOEISTOF

Ruitensproeiervloeistofniveau
controleren

Het reservoir is transparant, zodat het
peil snel visueel kan worden gecontro‐
leerd. Controleer het vloeistofpeil in het
sproeierreservoir en vul indien nodig
vloeistof bij. Als u geen ruitensproeier‐
vloeistof bij de hand heeft, kunt u het
reservoir bijvullen met gewoon water.
Gebruik in koude klimaten echter speci‐
ale ruitensproeiervloeistof om bevrie‐
zing te voorkomen.

WAARSCHUWING

n Koelvloeistof
• Gebruik geen koelvloeistof of anti‐

vries in het sproeierreservoir.

• Koelvloeistof kan het zicht ernstig
belemmeren wanneer dit op de
voorruit terecht komt waardoor u
de macht over de auto kunt verlie‐
zen. Bovendien kan het de lak be‐
schadigen.

• Ruitensproeiervloeistof bevat alco‐
hol en kan onder bepaalde om‐
standigheden licht ontvlambaar
zijn. Houd open vuur en vonken uit
de buurt van de ruitensproeier‐
vloeistof en het ruitensproeierre‐
servoir. De auto kan beschadigd
raken en de inzittenden kunnen
letsel oplopen.

• Ruitensproeiervloeistof is giftig
voor mensen en dieren. Drink geen
ruitensproeiervloeistof en vermijd
contact met ruitensproeiervloei‐
stof. Hierdoor kan ernstig of dode‐
lijk letsel ontstaan.

Onderhoud   

8-20



INTERIEURFILTER

Filter controleren
Als er veelvuldig met de auto gereden
wordt in druk stadsverkeer of een stof‐
fige omgeving, moet het filter vaker
worden gecontroleerd en indien nodig
worden vervangen. Reinig het interieur‐
filter volgens onderstaande procedure
en let erop geen andere onderdelen te
beschadigen.
Vervang het filter overeenkomstig het
onderhoudsschema.

Filter vervangen

1. Open het dashboardkastje.

2. Trek aan de steunbeugel (1) terwijl
het dashboardkastje geopend is.

3. Verwijder het interieurfilterhuis
door aan beide zijden van het huis
te trekken.

4. Vervang het interieurfilter.

5. Plaats de onderdelen in omgekeer‐
de volgorde van verwijderen.

OPMERKING

Plaats het nieuwe interieurfilter op
de juiste manier. Anders kan het
systeem veel lawaai produceren en
kan het filter minder effectief zijn.
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RUITENWISSERBLADEN

Wisserbladen controleren

OPMERKING

In de handel verkrijgbare hot wax
zoals gebruikt in wasstraten be‐
moeilijkt het reinigen van de voor‐
ruit.

Verontreiniging van de voorruit of de
ruitenwisserbladen door bepaalde sub‐
stanties kan de effectiviteit van de rui‐
tenwissers verminderen. Bekende vor‐
men van verontreiniging zijn insecten,
sap van bomen en hot wax-behandelin‐
gen gebruikt in sommige wasstraten.
Indien de bladen niet goed wissen, rei‐
nig dan zowel de ruit als de bladen met
een goed schoonmaakmiddel of een
zacht reinigingsmiddel en spoel grondig
na met schoon water.

LET OP

Gebruik geen benzine, petroleum,
thinner of andere oplosmiddelen in
de buurt van de ruitenwisserbladen
om beschadiging te voorkomen.

Wisserbladen vervangen
Als de ruitenwissers de ruit niet langer
goed schoonmaken, kan het zijn dat ze
versleten of gescheurd zijn en dienen
ze te worden vervangen.

LET OP

Probeer de ruitenwissers nooit met
de hand te bewegen om beschadi‐
ging van de ruitenwisserarmen en
van andere onderdelen te voorko‐
men.

LET OP

Het gebruik van niet-voorgeschreven
ruitenwisserbladen kan storingen en
problemen veroorzaken.
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Ruitenwisserblad voor

Type A
1. Trek de ruitenwisserarm omhoog

en klap het ruitenwisserblad om
zodat de kunststof vergrendeling
zichtbaar wordt.

LET OP

Laat de ruitenwisserarm niet tegen
de voorruit slaan. Anders kan de
voorruit beschadigen of barsten.

2. Druk de vergrendeling in en schuif
het wisserblad omlaag.

3. Verwijder het wisserblad van de
ruitenwisserarm.

4. Plaats het ruitenwisserblad in de
omgekeerde volgorde van het ver‐
wijderen.

Type B
1. Trek de ruitenwisserarm omhoog.

LET OP

Laat de ruitenwisserarm niet tegen
de voorruit slaan. Anders kan de
voorruit beschadigen of barsten.
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2. Til de wisserbladklem omhoog. Trek
vervolgens het ruitenwisserblad
omlaag en verwijder dit.

3. Installeer het nieuwe ruitenwisser‐
blad.

Ruitenwisserblad achter

1. Trek de ruitenwisserarm omhoog
en verwijder het ruitenwisserblad.

2. Plaats het nieuwe ruitenwisserblad
door het middelste deel in de ope‐
ning van de ruitenwisserarm te
steken tot het ruitenwisserblad
vastklikt.

3. Controleer of het ruitenwisserblad
goed vastzit door er lichtjes aan te
trekken.

Laat de ruitenwisserbladen vervangen
door een professionele werkplaats om
schade aan de ruitenwisserarmen en
andere componenten te voorkomen. Kia
raadt aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken.
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ACCU

Voor een optimale werking van
de accu

• Zorg ervoor dat de accu altijd goed
vastzit.

• Houd de bovenzijde van de accu
schoon en droog.

• Houd de accupolen en de accupool‐
klemmen schoon, zorg ervoor dat ze
goed vastzitten en bescherm ze met
vaseline.

• Spoel gemorst elektrolyt direct af
met een oplossing van water en na‐
triumbicarbonaat (zuiveringszout).

• Neem de accukabels los als u de auto
gedurende een langere periode niet
gebruikt.

OPMERKING

Standaard is de auto uitgerust met
een onderhoudsvrije accu. Indien uw
auto is uitgerust met een accu met
aan de zijkant de merktekens LO‐
WER en UPPER, kunt u het elektro‐
lytpeil controleren. Het elektrolytpeil
moet zich tussen de merktekens LO‐
WER en UPPER bevinden. Als het
elektrolytpeil laag is, moet gedestil‐
leerd (gedemineraliseerd) water
worden bijgevuld (vul nooit bij met
zwavelzuur of elektrolyt). Zorg er‐
voor dat tijdens het bijvullen geen
spetters op de accu of de aangren‐
zende componenten terechtkomen.
Vul niet teveel water bij in de accu‐
cellen. Dit kan corrosie van andere
componenten veroorzaken. Draai
daarna de doppen van de accu goed
vast. Neem contact op met een pro‐
fessionele werkplaats. Kia raadt aan
(Vervolg)

(Vervolg)

om een officiële Kia-dealer/service‐
partner te bezoeken.

WAARSCHUWING

n Gevaren i.v.m. de accu

Lees de volgende aanwij‐
zingen voor het omgaan
met de accu zorgvuldig
door.

Houd brandende sigaret‐
ten, vonken en open vuur
uit de buurt van de accu.

Er bevindt zich altijd wat
van het zeer licht ontvlam‐
bare waterstof in de accu‐
cellen. Dit kan ontploffen.

(Vervolg)
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(Vervolg)

Houd accu's buiten bereik
van kinderen, aangezien
accu's het zeer agressieve
zwavelzuur bevatten. Laat
accuzuur niet in contact
komen met uw huid, uw
ogen, kleding en de lak van
de auto.

Spoel uw ogen gedurende
ten minste 15 minuten en
roep onmiddellijk medische
hulp in wanneer u elektro‐
lyt in uw ogen krijgt. Was
uw huid grondig wanneer
deze in aanraking komt
met elektrolyt. Roep on‐
middellijk medische hulp in
wanneer u pijn of een
brandend gevoel heeft.

Draag een veiligheidsbril
tijdens het opladen van en
het werken in de buurt van
accu's. Zorg altijd voor ven‐
tilatie wanneer in een af‐
gesloten ruimte wordt ge‐
werkt.

(Vervolg)

(Vervolg)

Een onjuist afgevoerde
batterij kan schadelijk zijn
voor het milieu en voor uw
gezondheid. Zorg ervoor
dat de accu volgens de
wettelijke voorschriften
wordt afgevoerd.

De accu bevat lood. Gooi
deze na gebruik niet weg.
Breng de accu naar een of‐
ficiële Kia-dealer, zodat
deze gerecycled kan wor‐
den.

• Bij het optillen van een accu met
een kunststof behuizing kan door
de druk accuzuur naar buiten ko‐
men, waardoor u letsel kunt oplo‐
pen. Houd bij het optillen uw han‐
den aan de zijkant van de accu.

• Laad nooit een accu bij terwijl de
accukabels nog aangesloten zijn.

• Het ontstekingssysteem werkt
met hoogspanning. Raak de onder‐
delen van de ontsteking nooit aan
als de auto in de modus “Ready”
staat ( ) of het contact in stand
ON staat.

(Vervolg)

(Vervolg)

Als u bovenstaande waarschuwingen
niet in acht neemt, kunt u ernstig of
dodelijk letsel oplopen.

LET OP

Als u niet-toegestane elektronische
apparaten gebruikt, raakt de accu
mogelijk ontladen. Gebruik nooit
niet-toegestane apparaten.

Accucapaciteitsticker (zie het
voorbeeld)
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❈ De werkelijke sticker op de accu kan
afwijken van de afbeelding.

1. CMF60L-BCI : De door Kia gebruikte
naam van de accu

2. 12V: De nominale spanning

3. 60Ah (20u): De nominale capaciteit
(in ampère-uur)

4. 92RC: De nominale reservecapaci‐
teit (in min.)

5. 550CCA: De koudstartstroom in
ampère volgens SAE-norm

6. 440A: De koudstartstroom in am‐
père volgens EN-norm

Accu laden
Uw auto is uitgerust met een onder‐
houdsvrije accu.
• Laad de accu gedurende 10 uur met

behulp van een druppellader wanneer
de accu in een kort tijd leeggeraakt is
(bijvoorbeeld doordat de lampen of
interieurverlichting zijn blijven bran‐
den terwijl de motor uit was).

• Wanneer de accu geleidelijk ontlaadt
door een hoge elektrische belasting
tijdens het rijden, moet deze gedu‐
rende 2 uur met een stroomsterkte
van 20-30A worden opgeladen.

WAARSCHUWING

n Laden van de accu
Neem bij het laden van de accu de
volgende voorzorgsmaatregelen in
acht:
• De accu moet uit de auto worden

verwijderd en in een goed geventi‐
leerde ruimte geplaatst worden.

• Houd sigaretten, vonken en open
vuur uit de buurt van de accu.

• Houd de accu tijdens het laden in
de gaten; beëindig het laden of
wijzig de laadstroom wanneer het
elektrolyt in de cellen begint te
borrelen of de temperatuur van
het elektrolyt hoger dan 49°C
wordt.

• Draag een veiligheidsbril wanneer
u de accu tijdens het opladen con‐
troleert.

• Neem de acculader in de onder‐
staande volgorde los.
1. Zet de hoofdschakelaar van de

acculader uit.

2. Neem de klem los van de min‐
pool.

(Vervolg)

(Vervolg)

3. Neem de klem los van de plus‐
pool.

• Schakel vóór het uitvoeren van on‐
derhoudswerkzaamheden aan de
accu of het laden van de accu alle
elektrische verbruikers uit en zet
de auto stil.

• Neem de minkabel van de accu al‐
tijd eerst los en sluit de minkabel
van de accu altijd als laatste weer
aan.

Te resetten onderdelen
Deze onderdelen moeten worden gere‐
set nadat de accu is ontladen of nadat
de kabels zijn losgekoppeld.
• “Ruit automatisch omhoog/omlaag”

op bladzijde 5-22

• “Tripcomputer” op bladzijde 5-52

• “Verwarmings- en ventilatiesysteem”
op bladzijde 5-112

• “Audiosysteem ” op bladzijde 5-146

• “Schuif-/kanteldak” op bladzijde 5-28
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BANDEN EN WIELEN

 
Bandenonderhoud
Voor juist onderhoud en voor uw veilig‐
heid dient u de banden steeds op de
aanbevolen spanning te houden en
dient u het totaalgewicht en de maxi‐
male asbelasting niet te overschrijden.

Aanbevolen bandenspanning
koud
De spanning van de banden (inclusief
die van het reservewiel) dient bij koude
banden gecontroleerd te worden. ‘Kou‐
de banden’ wil zeggen dat er de laatste
drie uur niet met de auto is gereden of
niet meer dan 1,6 km.
Voor optimale rijeigenschappen, een
optimale wegligging en een zo laag mo‐
gelijke bandenslijtage dient u de banden
op de aanbevolen spanning te houden.
Zie “Banden en velgen” op bladzijde
9-08 voor de aanbevolen bandenspan‐
ning.

U kunt alle specificaties (afmetingen en
spanningen) terugvinden op een label
dat op de auto is bevestigd.

WAARSCHUWING

n Te lage bandenspanning
Een te lage bandenspanning (70 kPa
of meer) kan leiden tot ernstige
warmteontwikkeling. Hierdoor is het
mogelijk dat een band lek raakt, dat
het profiel vervormt of dat andere
bandafwijkingen optreden, waardoor
u de controle over de auto kunt ver‐
(Vervolg)

(Vervolg)

liezen en ernstig of dodelijk letsel op
kunt lopen. Dit risico is veel groter bij
hoge buitentemperaturen en bij het
gedurende lange tijd rijden met hoge
snelheden.

LET OP

• Een te lage bandenspanning resul‐
teert ook in overmatige slijtage,
slechte rijeigenschappen en een
verhoogd energieverbruik. Vervor‐
ming van de band is ook mogelijk.
Houd de banden op de juiste span‐
ning. Als u een band regelmatig
moet oppompen, moet u het sys‐
teem laten nakijken door een pro‐
fessionele werkplaats. Kia raadt
aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Een te hoge bandenspanning heeft
een negatieve invloed op het rij‐
comfort en zorgt voor een ver‐
hoogde slijtage in het midden van
het loopvlak. Bovendien bestaat er
een grotere kans op beschadiging
door oneffenheden in het wegdek.

• Wanneer banden warm zijn, zal de
bandenspanning normaal gespro‐
ken 28 tot 41 kPa hoger zijn dan
wanneer ze koud zijn. Laat om de
banden op de juiste spanning te
brengen geen lucht ontsnappen uit
warme banden. Hierdoor zal de
bandenspanning te laag worden.

• Vergeet niet de ventieldopjes terug
te plaatsen. Zonder het ventiel‐
dopje kan er vuil en vocht in het
ventiel komen, waardoor lucht kan
ontsnappen. Zorg bij verlies van
een ventieldopje zo snel mogelijk
voor een nieuw exemplaar.

WAARSCHUWING

n Bandenspanning
(Vervolg)

(Vervolg)

Een te hoge of een te lage banden‐
spanning reduceert de levensduur
van de banden, beïnvloedt de rijei‐
genschappen van de auto in negatie‐
ve zin en kan tot onverwachte band‐
problemen leiden. Hierdoor bestaat
de kans dat u de macht over de auto
verliest en letsel oploopt.

LET OP

n Bandenspanning
Let altijd op het volgende:
• Controleer de bandenspanning bij

koude banden. (Nadat er de laatste
drie uur niet met de auto is gere‐
den of niet meer dan 1,6 km.

• Controleer ook altijd de spanning
van het reservewiel.

• Overschrijd het laadvermogen van
de auto niet. Plaats niet te veel
bagage op het roof rack als uw au‐
to hiermee is uitgerust.

• Versleten, oude banden kunnen
ongelukken veroorzaken. Vervang
een band als het profiel erg versle‐
ten is of als de band beschadigd is.

Bandenspanning controleren
Controleer de bandenspanning min‐
stens eenmaal per maand.
Controleer ook de spanning van het re‐
servewiel.

Controle
Gebruik een goede kwaliteit meter om
de bandenspanning te meten. Het is
onmogelijk de bandenspanning te be‐
oordelen door alleen naar de banden te
kijken. Radiaalbanden lijken ook op de
juiste spanning te zijn als de banden‐
spanning te laag is.
Controleer de bandenspanning bij koude
banden. - "Koude" banden wil zeggen
dat er de laatste drie uur niet met de
auto is gereden of niet meer dan
1,6 km.
Verwijder de ventieldop. Druk de ban‐
denspanningsmeter stevig op het ven‐
tiel om de spanning te meten. Als de
bandenspanning overeenkomt met de
aanbevolen druk op de band en het in‐
formatielabel, hoeft hij niet te worden
aangepast. Corrigeer de bandenspan‐
ning tot het aanbevolen niveau als de
spanning te laag is.
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Druk als de bandenspanning te hoog is
het metalen pennetje in het midden
van het ventiel in om lucht uit de band
te laten lopen. Controleer de banden‐
spanning opnieuw met de bandenspan‐
ningsmeter. Plaats de ventieldopjes al‐
tijd terug op de ventielen. Ze zorgen er‐
voor dat er geen vuil of vocht in de ven‐
tielen terechtkomt waardoor er lekken
kunnen ontstaan.

WAARSCHUWING

• Controleer de bandenspanning re‐
gelmatig. Controleer de banden
daarnaast op slijtage en beschadi‐
gingen. Gebruik altijd een banden‐
spanningsmeter.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Banden met een te hoge of een te
lage spanning slijten ongelijkmatig,
waardoor ze een negatieve invloed
hebben op het rijgedrag en ervoor
kunnen zorgen dat u de macht
over de auto verliest, waardoor
een aanrijding met (ernstig of zelfs
dodelijk) letsel kan ontstaan. De
aanbevolen bandenspanning bij
koude banden staat in dit instruc‐
tieboekje en op het bandenspan‐
ningslabel op de middenstijl aan
bestuurderszijde.

• Als de banden versleten zijn, kan
dat de kans op een ongeluk ver‐
groten. Vervang banden die (onge‐
lijkmatig) versleten of beschadigd
zijn.

• Controleer de bandenspanning van
het reservewiel. Het wordt aanbe‐
volen om bij het controleren van de
bandenspanning ook die van het
reservewiel te controleren.

Wielen verwisselen
Om de banden zo gelijkmatig mogelijk
te laten slijten wordt aangeraden de
banden iedere 10.000 km of eerder, in‐
dien het slijtagepatroon daartoe aanlei‐
ding geeft, te verwisselen.

Controleer bij het verwisselen van de
banden tevens de balans.
Controleer de banden bij het verwisse‐
len op ongelijkmatige slijtage en be‐
schadigingen. Abnormale slijtage wordt
meestal veroorzaakt door een onjuiste
bandenspanning, een onjuiste wieluitlij‐
ning, onbalans, veelvuldig hard remmen
en snelle bochten. Controleer het profiel
en de zijkant van de band op oneffen‐
heden of uitstulpingen. Vervang de
band wanneer u deze aantreft. Vervang
de band als het canvas of de koordla‐
gen zichtbaar zijn. Breng na het verwis‐
selen de banden op de juiste spanning
en controleer of de wielmoeren vastzit‐
ten.
Zie “Banden en wielen” op bladzijde
9-08.
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Controleer bij het verwisselen van de
banden tevens de remblokken op slijta‐
ge.

OPMERKING

Verwissel radiaalbanden met een
richtinggebonden profiel alleen van
voren naar achteren en niet van links
naar rechts.

WAARSCHUWING

• Gebruik het reservewiel niet voor
het roteren van de wielen.

• Gebruik nooit diagonaal- en radi‐
aalbanden door elkaar. Anders kan
de auto moeilijker onder controle
te houden zijn, wat kan leiden tot
ernstig en dodelijk letsel of schade
aan de auto.

Wielen uitlijnen en balanceren
De wielen van uw auto zijn af fabriek
zorgvuldig uitgelijnd en gebalanceerd
voor een lange levensduur van de ban‐
den en optimale prestaties.

Normaal gesproken is het niet nodig de
wielen nogmaals uit te lijnen. In het ge‐
val de banden van uw auto echter ab‐
normale slijtage vertonen of als de auto
naar één kant trekt, kan het zijn dat de
auto opnieuw moet worden uitgelijnd.
Wanneer de auto tijdens het rijden op
een vlakke weg trilt, kan het zijn dat de
wielen opnieuw moeten worden geba‐
lanceerd.

LET OP

Verkeerde balanceergewichtjes kun‐
nen de lichtmetalen velgen van uw
auto beschadigen. Gebruik alleen
goedgekeurde balanceergewichtjes.
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Banden vervangen

Als de band gelijkmatig afgesleten is
verschijnt de slijtage-indicator als een
onderbroken lijn door het loopvlak. Dit
geeft aan dat er minder dan 1,6 mm
profieldikte op de band aanwezig is.
Vervang in dat geval de band.
Wacht niet met het vervangen van de
band totdat de slijtage-indicator over
de gehele profielbreedte zichtbaar is.

LET OP

Als u een band vervangt, controleer
dan na ongeveer 50 km rijden de
wielmoeren en draai ze vast. Doe dit
na 1.000 km rijden opnieuw. Als het
stuurwiel schudt of als het voertuig
tijdens het rijden trilt, dan is de band
uit balans. Lijn het wiel uit. Neem als
het probleem niet opgelost is, con‐
tact op met een professionele werk‐
plaats. Kia raadt aan om een officiële
Kia-dealer/servicepartner te bezoe‐
ken.

OPMERKING

Zorg er bij het vervangen van de
banden voor dat ze dezelfde maat
hebben als de originele banden.
Anders worden de rijprestaties mo‐
gelijk negatief beïnvloed.

WAARSCHUWING

n Banden vervangen
(Vervolg)

(Vervolg)

• Rijden met versleten banden is bij‐
zonder gevaarlijk; versleten ban‐
den hebben een negatieve invloed
op de remwerking, de besturing en
de tractie.

• Uw auto is voorzien van banden
die ontworpen zijn voor veilige rij-
en stuureigenschappen. Gebruik
geen banden en wielen met een
andere maat of van een ander ty‐
pe dan de banden en wielen die
oorspronkelijk op de auto zaten.
Dit kan de veiligheid en prestaties
van uw auto nadelig beïnvloeden,
wat kan leiden tot ernstig letsel
doordat de auto onbestuurbaar
wordt of over de kop slaat. Zorg er
bij het vervangen van de banden
en wielen voor dat alle vier banden
en wielen dezelfde wielmaat, de‐
zelfde bandenmaat, dezelfde pro‐
fieldikte en hetzelfde draagvermo‐
gen hebben. Gebruik ook altijd wie‐
len en banden van hetzelfde merk.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Als er andere banden gemonteerd
worden, kunnen de rijeigenschap‐
pen, het comfort, de grondspeling,
de remweg, de speling tussen
band en wielkast, de speling bij het
gebruik van sneeuwkettingen en
de betrouwbaarheid van de snel‐
heidsmeter negatief beïnvloed
worden.

• Het is het beste om alle vier de
banden gelijktijdig te vervangen.
Vervang als dit niet mogelijk of no‐
dig is alleen de twee voor- of ach‐
terbanden. De rijeigenschappen
van de auto kunnen ernstig beïn‐
vloed worden wanneer slechts één
band wordt vervangen.

• Het ABS vergelijkt de snelheid van
de wielen. De bandenmaat heeft
invloed op de snelheid van de wie‐
len. Zorg er bij het vervangen van
de banden voor dat ze allemaal de‐
zelfde maat hebben als de origine‐
le banden. Wanneer banden van
een ander formaat worden ge‐
bruikt, werken het ABS (antiblok‐
keersysteem) en de ESC (voertuig‐
stabiliteitsregeling) mogelijk niet
goed meer.

Velgen vervangen
Als u om de een of andere reden de vel‐
gen wilt vervangen, moet u erop letten
dat de nieuwe velgen gelijkwaardig zijn
aan de originele velgen voor wat be‐
treft diameter, velgbreedte en offset
(wielbolling).

WAARSCHUWING

Een velg van de verkeerde maat
heeft een negatieve invloed op de le‐
vensduur van de velg en van het
wiellager, de remweg, de rijeigen‐
schappen, de grondspeling, de spe‐
ling tussen band en carrosserie, de
speling bij het gebruik van sneeuw‐
kettingen, de kalibratie van de snel‐
heidsmeter en de kilometerteller, de
koplampafstelling en de bumper‐
hoogte.

Grip
De grip van de banden kan verslechte‐
ren als de banden versleten zijn of niet
op de juiste spanning staan, of als u op
een glad wegdek rijdt. Banden moeten
worden vervangen als de slijtage-indi‐
catoren zichtbaar zijn. Pas uw snelheid
aan als er regen, sneeuw of ijzel op de
weg ligt om de kans te verkleinen dat u
de controle over de auto verliest.

Bandenonderhoud
Naast een juiste bandenspanning,
draagt een juiste wieluitlijning bij tot
het beperken van de bandenslijtage.
Laat uw dealer de wieluitlijning contro‐
leren als een band ongelijkmatig afge‐
sleten is.
Zorg ervoor dat nieuwe wielen uitgeba‐
lanceerd zijn. Dit komt het rijcomfort en
de levensduur van de banden ten goe‐
de. Balanceer een wiel ook altijd wan‐
neer de band van het wiel verwijderd is
geweest.
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Label op de wang van de band

Deze informatie geeft de basiseigen‐
schappen van de band en het identifica‐
tienummer (TIN) voor veiligheidscertifi‐
catie. Het identificatienummer kan
worden gebruikt om de band te identi‐
ficeren bij een terugroepactie.

1. Fabrikant of merknaam
Fabrikant of merknaam wordt aange‐
geven.

2. Aanduiding bandenmaat
De bandenmaat staat aangegeven op
de wang van de banden. Deze informa‐
tie zal nodig zijn bij de aanschaf van
nieuwe banden voor uw auto. De let‐
ters en cijfers in de aanduiding van de
bandenmaat hebben de volgende bete‐
kenis.
Voorbeeld aanduiding bandenmaat:
(Deze maat dient slechts ter illustratie;
de bandenmaat van uw auto is afhan‐
kelijk van de uitvoering.)
195/65R15 91H
 P -  Geschikt soort voertuig (ban‐

den gemerkt met het voor‐
voegsel 'P' zijn bestemd voor
gebruik op personenauto's en
bestelwagens; echter niet alle
banden maken gebruik van
deze markering).

 195 -  Breedte band in millimeter.
 65 -  Hoogte-/breedteverhouding.

De hoogte van de band als
percentage van de breedte.

 V -  Type band (radiaalband).
 15 -  Velgdiameter in inch.
 91 -  Index draagvermogen, een nu‐

merieke code die het maxima‐
le draagvermogen van de
band aangeeft.

 H -  Aanduiding snelheidsclassifi‐
catie. Zie het overzicht in dit
hoofdstuk voor meer informa‐
tie.

Aanduiding velgmaat
Ook de wielen zijn voorzien van infor‐
matie die van belang kan zijn bij even‐
tuele vervanging. De letters en cijfers in
de aanduiding van de wielmaat hebben
de volgende betekenis.
Voorbeeld aanduiding velgmaat: 6.0J x
15
 6,0 -
  

Velgbreedte in inch.

 J -  Aanduiding offset.
 15 -
  

Velgdiameter in inch.

Snelheidsclassificatie banden
In het onderstaande overzicht staan de
meest gebruikte snelheidsclassificaties
voor autobanden weergegeven. De aan‐
duiding van de snelheidsclassificatie
maakt deel uit van de aanduiding van
de bandenmaat op de wang van de
band. Deze aanduiding geeft de maxi‐
mum snelheid weer waarvoor deze
band is ontworpen.
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Aanduiding
snelheids‐
classifica‐

tie

Maximum snelheid

S 180 km/h

T 190 km/h

H 210 km/h

V 240 km/h

Z Hoger dan 240 km/h

3. Controleren van de levensduur
van de banden (TIN: Tire
Identification Number,
bandenidentificatienummer)
Banden ouder dan 6 jaar (6 jaar na de
productiedatum) verliezen na verloop
van tijd hun stevigheid en presteren
minder (ook al worden ze niet gebruikt,
zoals het reservewiel). Laat deze ban‐
den samen met de band van het reser‐
vewiel vervangen. U kunt de productie‐
datum vinden in de DOT-code op de
wang (mogelijk aan de binnenzijde) van
de band. De DOT-code is een serie cij‐
fers en letters op een band. De produc‐
tiedatum is af te leiden uit de laatste
vier cijfers (tekens) van de DOT-code.
DOT: XXXX XXXX OOOO

In het voorste deel van de DOT-code
worden de fabriekscode, de banden‐
maat en het type profiel aangegeven
en in het tweede deel de week en het
jaar waarin de band is geproduceerd.
Bijvoorbeeld:
DOT XXXX XXXX 1620 geeft aan dat de
band is geproduceerd in week 16 van
2020.

WAARSCHUWING

n Leeftijd van de band
Banden verouderen na verloop van
tijd, zelfs wanneer ze niet worden
gebruikt. Het verdient aanbeveling
om banden bij normaal gebruik over
het algemeen na zes (6) jaar te ver‐
vangen, ongeacht de resterende pro‐
fieldiepte. Warmte ten gevolge van
het rijden in een warm klimaat of
het regelmatig met zware belading
rijden kunnen het verouderingspro‐
ces versnellen. Als u deze waarschu‐
wing niet opvolgt, kan een band ka‐
pot gaan. Hierdoor kunt u de contro‐
le over de auto verliezen, waardoor
een ongeluk met ernstig of dodelijk
letsel het gevolg kan zijn.

4. Structuur en materiaal van de
band
Het aantal lagen rubber van de band.
Bandenfabrikanten moeten ook aange‐
ven welke materialen zijn gebruikt in de
band, zoals staal, nylon en polyester. De
letter ’R’ betekent radiaalband; de let‐
ter ’D’ betekent diagonaalband; en de
letter ’B’ betekent band met kruislingse
koordlagen.

5. Maximale bandenspanning
Dit getal geeft aan hoe hoog de ban‐
denspanning maximaal mag zijn. Over‐
schrijd deze maximale bandenspanning
niet. Zie het informatielabel voor de
aanbevolen bandenspanning.

6. Maximumbelasting
Dit getal geeft het maximale gewicht in
kilo's en ponden aan die de band kan
dragen. Gebruik altijd banden met de‐
zelfde maximale belasting als de ban‐
den die af fabriek zijn gemonteerd.

7. Universele kwaliteitsgradatie
banden
Kwaliteitsgradaties vindt u, indien van
toepassing, op de zijkant van de band
tussen de schouder van het loopvlak en
de maximumbreedte van de wang.
Bijvoorbeeld:
TREADWEAR 200
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TRACTION AA
TEMPERATURE A

Slijtage loopvlak
De slijtageclassificatie van het loopvlak
is een relatieve classificatie gebaseerd
op de mate van slijtage onder gecon‐
troleerde omstandigheden op een offi‐
cieel erkende testbaan. Voorbeeld: een
band met de aanduiding 150 gaat 1,5
keer langer mee dan een band met de
aanduiding 100.
De levensduur van de banden is in be‐
langrijke mate afhankelijk van de ge‐
bruiksomstandigheden. De levensduur
kan echter van de norm afwijken door
de rijstijl van de bestuurder, onderhoud
van de banden, de toestand van de we‐
gen en het klimaat.
De classificatie is bij banden voor perso‐
nenauto's aangebracht op de wang.
Welke banden er standaard of als optie
beschikbaar zijn voor uw auto is afhan‐
kelijk van de uitvoering.

Grip - AA, A, B en C
Er zijn drie gripclassificaties, van hoog
naar laag AA, A, B en C. De gripclassifi‐
catie geeft aan in hoeverre de banden
op een nat wegdek doorglijden bij het
maken van een noodstop, zoals geme‐
ten onder gecontroleerde omstandig‐
heden op een officieel erkende test‐
baan, zowel op asfalt als op beton. Een
band met classificatie C is een band
met relatief weinig grip.

WAARSCHUWING

De gripclassificatie voor deze band is
gebaseerd op griptests waarbij
rechtuit rijdend wordt geremd. Bij de
classificatie is geen rekening gehou‐
den met de acceleratie, het nemen
van bochten, aquaplaning en maxi‐
mum tractie.

Temperatuur - A, B en C
Er zijn drie temperatuurclassificaties: A
(de hoogste), B en C. Deze classificaties
geven aan in hoeverre de band hittebe‐
stendig is en in welke mate de band
warmte afvoert, zoals getest onder ge‐
controleerde omstandigheden op een
testwiel in een officieel erkend labora‐
torium.

Door aanhoudende hoge temperaturen
gaat het materiaal van de banden ach‐
teruit, waardoor de banden minder lang
meegaan. Bij extreem hoge temperatu‐
ren kan zelfs een klapband optreden. De
classificaties B en A geven aan dat het
testresultaat van de band in het labo‐
ratorium beter is dan het in de wet
voorgeschreven minimum.

WAARSCHUWING

n Bandentemperatuur
De temperatuurclassificatie van de‐
ze band geldt voor een band die de
juiste spanning heeft en niet overbe‐
last is. Extreem hoge rijsnelheden,
een te lage bandenspanning en/of
overbelasting kunnen een concentra‐
tie van hitte in de band veroorzaken,
wat kan leiden tot een kapotte band.
Hierdoor kunt u de controle over de
auto verliezen en ernstig of dodelijk
letsel oplopen.
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Band met lage hoogte-/
breedteverhouding (indien van
toepassing)
Banden met een hoogte-/breedtever‐
houding lager dan 50 zijn voornamelijk
voor het sportieve uiterlijk.
Omdat banden met lage hoogte-/
breedteverhouding geoptimaliseerd zijn
voor stuur- en remgedrag, kunnen ze
minder comfortabel zijn en geven ze
meer geluid dan normale banden.

LET OP

Omdat de wang van een band met
lage hoogte-/breedteverhouding
korter is dan normaal, raken de vel‐
gen en banden in dit geval eerder
beschadigd. Volg daarom onder‐
staande instructies op.
- Rijd voorzichtig op een oneffen

weg of op ruw terrein omdat de
banden of velgen beschadigd kun‐
nen raken. En controleer na het rij‐
den de velgen en banden.

(Vervolg)

(Vervolg)

- Rijd langzaam over een gat in de
weg, verkeersdrempel, putdeksel
of stoeprand om de banden en vel‐
gen niet te beschadigen.

- Als u met de band ergens tegen‐
aan rijdt, moet u de staat van de
band laten nakijken of contact op‐
nemen met een professionele
werkplaats. Kia raadt aan om een
officiële Kia-dealer/servicepartner
te bezoeken.

- Controleer iedere 3.000 km de
conditie van de banden en de ban‐
denspanning om schade aan de
banden te voorkomen.

• Bandenschade is moeilijk zichtbaar.
Maar als u ook maar het geringste
vermoeden heeft dat de band be‐
schadigd is, ook al is er geen scha‐
de zichtbaar, moet u de band laten
controleren of vervangen omdat
de band door de beschadiging kan
gaan lekken.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Een band die beschadigd is door
het rijden op een oneffen weg, op
ruw terrein, over een gat in de
weg, verkeersdrempel, putdeksel
of stoeprand valt niet onder de ga‐
rantie.

• Informatie over de band staat op
de wang van de band.
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ZEKERINGEN

❈ Links : Normaal

Rechts: Doorgebrand
Het elektrisch systeem van een auto is
tegen overbelasting beveiligd door mid‐
del van zekeringen.
Deze auto heeft 2 (of 3) zekeringkas‐
ten, één in het zijpaneel aan bestuur‐
derszijde en de andere in de motor‐
ruimte vlak bij de accu.
Controleer de zekering van het desbe‐
treffende circuit wanneer een bepaalde
verlichting, accessoire of bedieningsor‐
gaan niet werkt. Als een zekering is
doorgebrand, is het element in de zeke‐
ring gesmolten.
Controleer allereerst de zekeringkast
aan bestuurderszijde wanneer het elek‐
trisch systeem niet werkt.
Zet voor het vervangen van een door‐
gebrande zekering het contact UIT en
neem de minkabel van de accu los. Ver‐
vang een zekering altijd door een zeke‐
ring met dezelfde stroomsterkte.
Als de vervangende zekering ook door‐
brandt, duidt dit op een elektrische sto‐
ring. Probeer het betreffende systeem
niet te gebruiken en neem onmiddellijk
contact op met een professionele
werkplaats. Kia raadt aan om een offi‐
ciële Kia-dealer/servicepartner te raad‐
plegen.

Er worden drie typen zekeringen ge‐
bruikt: een plat type voor lagere
stroomsterkte, een cartridge-type en
een multizekering voor hogere stroom‐
sterktes.

WAARSCHUWING

n Zekeringen vervangen
• Vervang een zekering alleen door

een zekering met dezelfde
stroomsterkte.

• Een zekering met een hogere ca‐
paciteit kan schade en mogelijk
brand veroorzaken.

• Vervang een zekering nooit door ij‐
zerdraad of aluminiumfolie, ook
niet als noodreparatie. Anders kan
de bedrading ernstig beschadigd
raken en kan er brand ontstaan.

• Wijzig de elektrische bedrading van
de auto niet of voeg geen extra
bedrading toe naar eigen goeddun‐
ken.
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LET OP

Verwijder een zekering niet met een
schroevendraaier of een ander me‐
talen voorwerp omdat hierdoor kort‐
sluiting kan ontstaan, waardoor het
elektrisch systeem beschadigd kan
raken.

OPMERKING

• Zet bij het vervangen van een ze‐
kering het contact in stand "OFF",
schakel alle elektrische apparaten
uit en verwijder de minpool van de
accu.

• Het daadwerkelijke label in de ze‐
kering-/relaiskast kan afwijken.

WAARSCHUWING

n Elektrische brand
Zorg dat elke nieuwe zekering en
nieuw relais bij het installeren stevig
wordt bevestigd. Als u dit niet doet,
(Vervolg)

(Vervolg)

kan dit resulteren in een elektrische
brand.

LET OP

• Wanneer u een doorgebrande ze‐
kering of relais vervangt, zorg er
dan voor dat de nieuwe zekering
of het nieuwe relais goed in de
houder past. Als u de zekering of
het relais niet goed passend instal‐
leert, kan dit schade aan de bedra‐
ding en elektrische systemen ver‐
oorzaken.

• Verwijder geen zekering, relais of
aansluiting die met bouten of
moeren is bevestigd. Een dergelijke
zekering, relais of aansluiting
wordt mogelijk niet correct beves‐
tigd, wat schade aan de auto kan
veroorzaken.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Plaats uitsluitend een zekering of
relais in de aansluiting van de ze‐
kering / het relais, en dus geen
voorwerpen zoals een schroeven‐
draaier of bedrading. Anders kun‐
nen er problemen met de aanslui‐
ting of storingen aan het systeem
ontstaan.

• Steek geen schroevendraaiers of
draden in een aansluiting die oor‐
spronkelijk alleen voor zekeringen
en relais is bedoeld. Het elektrische
systeem en de bedrading in de au‐
to kunnen door een slecht contact
beschadigd raken of doorbranden.

• Als u de draad aan het achterlicht
rechtstreeks verbindt of de gloei‐
lamp vervangt die boven het voor‐
geschreven vermogen zit voor het
installeren van aanhangers, enz,
dan kan het binnenste verbin‐
dingsblok verbranden.

LET OP

Controleer visueel of de accukap
goed gesloten is. Indien de accukap
(Vervolg)
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(Vervolg)

niet goed gesloten is, kunnen de
elektrische delen schade oplopen
door het binnendringen van vocht in
het systeem.

WAARSCHUWING

n Reparaties aan de elektrische
bedrading

Alle elektrische reparaties moeten
worden uitgevoerd door officiële
Kia-dealers met behulp van goedge‐
keurde Kia-onderdelen. Het gebruik
van andere bedradingsonderdelen,
met name bij het inbouwen van een
multimedia- of inbraakalarmsys‐
teem, autotelefoon of -radio, kan
schade aan de auto veroorzaken en
het risico op een elektrische brand
vergroten.

OPMERKING

n Verbouwen verboden
(Vervolg)

(Vervolg)

U mag de bedrading in uw auto op
geen enkele wijze veranderen, om‐
dat dit de werking van diverse veilig‐
heidsfuncties in uw auto kan beïn‐
vloeden. Het veranderen van de be‐
drading in uw auto kan ook de ga‐
rantie doen vervallen en ervoor zor‐
gen dat u verantwoordelijk bent voor
alle daaropvolgende schade aan de
auto die kan ontstaan.

OPMERKING

n Voorzorgsmaatregelen voor
het tinten van ruiten

Getint glas (vooral met een metaal‐
houdende laag) kan fouten in de
communicatie of een slechte radio-
ontvangst veroorzaken en zorgen
voor storingen in het automatische
verlichtingssysteem vanwege weer‐
spiegelingen door het getint glas
binnenin de auto. De gebruikte op‐
lossing kan ook in de elektrische on‐
(Vervolg)

(Vervolg)

derdelen lekken en daardoor storin‐
gen of schade veroorzaken.

Zekering zijpaneel vervangen

1. Zet het contact en alle andere
schakelaars uit.
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2. Open de klep van de zekeringkast.
Als de schakelaar in stand OFF
staat, wordt een waarschuwingsin‐
dicator weergegeven op het instru‐
mentenpaneel.
Om de locatie van een specifieke
zekering te identificeren, kunt u de
binnenkant van het deksel van de
zekeringkast en de lijst met be‐
schrijvingen in dit hoofdstuk con‐
troleren.

3. Trek de verdachte zekering recht
naar buiten. Gebruik het demonta‐
gegereedschap dat zich op het dek‐
sel van de zekeringkast in de mo‐
torruimte bevindt.

4. Controleer de verwijderde zekering;
vervang indien deze is doorgebrand.

Er bevinden zich reservezekeringen
in de zekeringkast in de motor‐
ruimte.

5. Plaats een nieuwe zekering met
dezelfde stroomsterkte en contro‐
leer of de zekering goed vastzit.

Raadpleeg als de zekering niet goed
vastzit een professionele werkplaats.
Kia raadt aan om een officiële Kia-dea‐
ler/servicepartner te raadplegen.
Als u geen reservezekering hebt, kunt u
de zekering van een ander circuit ge‐
bruiken, bijvoorbeeld de zekering van de
12V-aansluiting, die niet nodig is om te
kunnen rijden, mits deze dezelfde
stroomsterkte heeft.
Als de koplamp, de lamp van de rich‐
tingaanwijzer, de lamp van het rem‐
lichtsignaal, de mistlamp, de dagrijver‐
lichting, de lamp van het achterlicht of
het derde remlicht niet werkt en de ze‐
keringen in orde zijn, controleer dan de
zekeringkast in de motorruimte. Ver‐
vang een doorgebrande zekering.

OPMERKING

Als de koplamp, mistlamp, de lamp
van de richtingaanwijzer of de lamp
van het achterlicht niet werkt terwijl
er geen probleem is met de lampen
zelf, moet u de auto laten nakijken
door een professionele werkplaats.
Kia raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te raadplegen.

Zekeringschakelaar

Zorg dat de zekeringschakelaar altijd in
stand ON staat voordat u met de auto
gaat rijden.
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Indien u de schakelaar in de stand OFF
zet, moeten sommige systemen zoals
het audiosysteem en de digitale klok
worden gereset en werkt de afstands‐
bediening (of Smart Key) mogelijk niet
goed meer. Als de schakelaar in stand
OFF staat, wordt een waarschuwingsin‐
dicator weergegeven op het instrumen‐
tenpaneel.

LET OP

• Alle schakelaars moeten op ON
staan tijdens het rijden.

• Indien de auto gedurende een
maand of langer niet wordt ge‐
bruikt, zet u alle schakelaars op
OFF om te voorkomen dat de accu
ontladen raakt.

• Overmatig gebruik van de schake‐
laars in andere gevallen dan lang‐
durige stilstand gedurende meer
dan een maand kan slijtage van de
contactpunten veroorzaken. Ver‐
mijd overmatig gebruik van de
schakelaars.

Vervangen zekering
motorruimte

1. Zet het contact en alle andere
schakelaars uit.

2. Verwijder het deksel van de zeke‐
ringkast door de lippen in te druk‐
ken en het deksel omhoog te trek‐
ken.

3. Controleer de verwijderde zekering;
vervang indien deze is doorgebrand.
Gebruik de zekeringtrekker in de
zekeringkast in de motorruimte om
de zekering te verwijderen of te
plaatsen.

4. Plaats een nieuwe zekering met
dezelfde stroomsterkte en contro‐
leer of de zekering goed vastzit.
Neem contact op met een officiële
Kia-dealer als de zekering niet goed
vastzit.

LET OP

Breng het deksel van de zekering‐
kast in de motorruimte altijd stevig
aan om bescherming te bieden tegen
elektrische storingen die het gevolg
kunnen zijn van contact met water.
Luister of u een klikgeluid hoort om
u ervan te verzekeren dat het deksel
van de zekeringkast stevig is beves‐
tigd.
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Multizekering

OPMERKING

Demonteer of monteer de multize‐
kering niet wanneer deze met moe‐
ren en bouten is bevestigd. Het kop‐
pel bij een onjuiste of gedeeltelijke
montage kan brand veroorzaken.
Laat het voertuig nakijken door een
professionele werkplaats. Kia raadt
aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te raadplegen.

Hoofdzekering

OPMERKING

Demonteer of monteer de hoofdze‐
kering niet wanneer deze met moe‐
ren en bouten is bevestigd. Het kop‐
pel bij een onjuiste of gedeeltelijke
montage kan brand veroorzaken.
Laat het voertuig nakijken door een
professionele werkplaats. Kia raadt
aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te raadplegen.

OPMERKING

Zelfs als de zekeringen in de motor‐
ruimte en de interne zekeringkast
niet zijn afgeschakeld, is het mogelijk
dat het elektronisch systeem niet
correct werkt. In dat geval kan het
probleem te wijten zijn aan het af‐
schakelen van de hoofdzekering
(BFT-type), die zich in de kap van de
pluspool (+) van de accu bevindt.
Aangezien de hoofdzekering inge‐
wikkelder in elkaar zit dan andere
onderdelen, moet u de auto laten
nakijken door een professionele
werkplaats. Kia raadt aan om een
officiële Kia-dealer/servicepartner te
raadplegen.

LET OP

Controleer visueel of de accukap
goed gesloten is. Indien de accukap
niet goed gesloten is, kunnen de
elektrische delen schade oplopen
door het binnendringen van vocht in
het systeem.
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Beschrijving zekering-/relaiskast
Zekeringkast zijpaneel bestuurder

Aan de binnenzijde van de deksels vindt
u een label met daarop de naam van de
zekeringen en relais en de capaciteit.

OPMERKING

Mogelijk zijn niet alle beschrijvingen
van de zekeringkast van toepassing
op uw auto. Deze golden ten tijde
van het ter perse gaan. Raadpleeg
het label in de zekeringkast als u de
zekeringkast controleert.
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Zekeringkast bestuurderszijde
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Dashboard (zekeringkast bestuurderszijde)

Naam zekering Symbool Stroom‐
sterkte
zekering

Beveiligd circuit

MODULE 5 10 A

Stuurkussenschakelaar, ECM (elektrochromatische spiegel), hoofdunit A/V- en navi‐
gatiesysteem, servo koplamphoogteregeling links/rechts, regelmodule stoelventilatie
voor, regelmodule stoelverwarming achter, regelmodule automatische koplampver‐
stelling, ventilatiemodule bestuurdersstoel, Amp

MODULE 4 10 A Stuurkussenschakelaar, MFC-module, AEB-module, blinde-hoekdetectiesysteem, ra‐
dar links/rechts, VESS, Console bovenste VERLENGSTUK (STUURWIELVERWARMING)

INTERIEURVER‐
LICHTING 10 A Bagageruimteverlichting, lampjes make-upspiegel links/rechts, interieurverlichting,

verlichting dakconsole, regensensor, draadloze oplader

AIRBAG 15 A ACU (airbagmodule), ODS

E-SHIFTER 1 10 A Console bovenste VERLENGSTUK (SBW)

CONTACTSLOT
1 25 A PCB-blok (ZEKERING - IEB2, EPCU2)

INSTRUMEN‐
TENPANEEL 10 A Instrumentenpaneel

MODULE 3 10 A BCM (Body Control Module), portiermodule bestuurder/passagier, remlichtschakelaar

IG3 2 10 A
Schakelaar tankdopklep & acculader, instrumentenpaneel, controlelampje oplader, re‐
gelmodule airconditioning, hoofdunit A/V- en navigatiesysteem, audio, IG3, verwar‐
mingselement, regelmodule laden

MEMORY 2 7,5 A VESS, BATT_COOL_EXV
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Naam zekering Symbool Stroom‐
sterkte
zekering

Beveiligd circuit

CONTROLE‐
LAMPJE AIR‐

BAG
7,5 A Instrumentenpaneel, regelmodule airconditioning

START 7,5 A EPCU, Smart Key-module

MODULE 2 10 A BUITENSPIEGEL, relais 12 V-aansluiting, Amp, BCM (Body Control Module), unit
draadloos opladen, unit USB/laden, regelmodule Smart Key, audio-unit

STARTKNOP3 7,5 A Smart Key-module

MEMORY 1 10 A

Portiermodule bestuurder/passagier, IMS (module geïntegreerd geheugensysteem
bestuurder), instrumentenpaneel, regelmodule airconditioning, ECM (elektrochromati‐
sche spiegel), automatische verlichting en lichtsensor, BCM (Body Control Module),
Active Air Flap-eenheid

MULTIMEDIA 15 A Hoofdunit audio-, video- en navigatiesysteem, toetsenbord

E-SHIFTER 2 10 A Regeleenheid SBW

IG3 1 20 A Relais IG3_1

MDPS 7,5 A MDPS-unit

ACHTERKLEP 10 A Relais achterklep

STARTKNOP1 15 A Smart Key-module

MODULE 7 7,5 A Regelmodule stoelverwarming voor/ regelmodule geventileerde voorstoel, regelmo‐
dule stoelverwarming achter, module AC-inverter

RUITENWISSER
(ACHTER) 15 A Verbindingsblok motorruimte (relais ruitenwisser achter), motor ruitenwisser achter
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Naam zekering Symbool Stroom‐
sterkte
zekering

Beveiligd circuit

STUURWIEL‐
VERWARMING 15 A BCM (module carrosseriesystemen)

SCHUIF-/
KANTELDAK 20 A Motor schuif-/kanteldak

ELEKTRISCH
BEDIENBARE
RUIT RECHTS

25 A Relais ruitbediening rechts, module elektrisch bediende ruit met klembeveiliging pas‐
sagier (LHD), module elektrisch bediende ruit met klembeveiliging bestuurder (RHD)

ELEKTRISCH
BEDIENBARE
RUIT LINKS

25 A Relais ruitbediening links, module elektrisch bediende ruit met klembeveiliging be‐
stuurder (LHD), module elektrisch bediende ruit met klembeveiliging passagier (RHD)

STARTKNOP2 7,5 A Schakelaar toets START/STOP, Smart Key-module

REMSCHAKE‐
LAAR 7,5 A Remlichtschakelaar, smart Key-module

LADER 10 A Regelmodule laden, relais vergrendelen/ontgrendelen lader, C_C_LAMP

AIRCO 7,5 A Module airconditioning, luchtreiniger

SPROEIER 15 A Multifunctionele schakelaar

STOELVER‐
WARMING

VOOR
25 A Stoelverwarmingsmodule voor

ELEKTRISCH
VERSTELBARE

STOEL (BE‐
STUURDER)

30 A Schakelaar stoelverstelling bestuurder, module geïntegreerd geheugensysteem be‐
stuurder
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Naam zekering Symbool Stroom‐
sterkte
zekering

Beveiligd circuit

Versterker 30 A Versterker

MODULE 1 10 A

Schakelaar alarmknipperlichten, OBD, portiergreep Smart Key-systeem aan buitenzij‐
de bestuurderszijde, portiergreep Smart Key-systeem aan buitenzijde passagierszij‐
de, bestuurdersportiermodule, passagiersportiermodule, mood-verlichting, relais bui‐
tenspiegel inklappen/uitklappen

PORTIERVER‐
GRENDELING 20 A Relais portiervergrendeling, relais portierontgrendeling, relaiskast ICM (supervergren‐

deling)

RUITENWIS‐
SER2 (VOOR) 10 A BCM (module carrosseriesystemen), ruitenwissermotor, verbindingsblok motorruimte

(relais lage ruitenwissersnelheid voor)

MODULE 6 7,5 A BCM (Module carrosseriesystemen), Smart Key-module, RR HTD, relais RR HTD

STOELVER‐
WARMING
(ACHTER)

25 A Stoelverwarmingsmodule achter

SPIEGELVER‐
WARMING 10 A Elektrisch verstelbare buitenspiegel bestuurderszijde/voorpassagierszijde, regelmo‐

dule airconditioning

RUITENWIS‐
SER1 (VOOR) 30 A Ruitenwissermotor, verbindingsblok motorruimte (relais lage ruitenwissersnelheid

voor)
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Zekeringkast motorruimte
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Afdekkap accupool
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Zekeringkast motorruimte

Naam zekering Symbool Stroomsterkte
zekering Beveiligd circuit

MULTI‐
ZEKE‐
RING

B+ 5 60 A PCB-blok (zekering - EPCU1, BMS, CLAXON ALARMSYS‐
TEEM, CLAXON, relais - HOOFD)

B+ 2 60 A IGPM (zekering - STOELVERWARMING ACHTER, ARISU
(4CH), IPS (2CH), IPS (2CH))

B+ 3 60 A IGPM (ARISU (4CH), IPS (2CH), IPS (2CH), IPS (2CH), IPS
(1CH))

B+ 4 50 A

IGPM (zekering - ACHTERKLEP, SCHUIF-/KANTELDAK,
ELEKTRISCH BEDIENBARE RUIT RECHTS, ELEKTRISCH
BEDIENBARE RUIT LINKS, STOELVERWARMING VOOR,
ELEKTRISCH VERSTELBARE STOEL BESTUURDER, AMP,
IG3_1, LADER)

KOELVENTILATOR 1 60 A Relais koelventilator

AANJAGER 40 A Aanjagerrelais

CONTACTSLOT 1 40 A Relais startknop nr.2 (IG1), relais startknop nr.1 (ACC)

CONTACTSLOT 2 40 A Relais startknop Nr.3 (IG2)

MDPS 80 A MDPS-unit

IEB 3 60 A IDB_MTR+2

IEB 4 60 A IDB_MTR+1

ACHTERRUITVER‐
WARMING 50 A Relais achterruitverwarming
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Naam zekering Symbool Stroomsterkte
zekering Beveiligd circuit

MULTI‐
ZEKE‐
RING

IEB 1 40 A IDB-unit, OBD

HOOFD 150 A Zekering - 12 V-aansluiting nr.1, module AC-inverter,
koplamp (grootlicht), achterruitenwisser
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Naam zekering Symbool Stroomsterkte
zekering Beveiligd circuit

ZEKE‐
RING

12 V-AANSLUITING
3 20 A Relais 12 V-AANSLUITING

12 V-AANSLUITING
2 20 A Relais 12 V-AANSLUITING

OBC 10 A OBC-unit

AMS 10 A ACCUSENSOR

EWP 10 A Elektrische waterpomp (accu), elektrische waterpomp
(PE)

B+ 1 40 A
Verbindingsblok dashboard (zekering -STARTKNOP 1,
STARTKNOP 2, REMSCHAKELAAR, MODULE 1, PORTIER‐
VERGRENDELING, automatische lekstroomonderbreker)

E-SHIFTER 1 E-SHIFTER 1 10 A Relais E-SHIFTER

E-SHIFTER 2 E-SHIFTER 2 10 A Relais E-SHIFTER

ACHTERRUITEN‐
WISSER 15 A Relais ruitenwisser achter

KOPLAMP (GROOT‐
LICHT) 10 A Relais KOPLAMP HOOG

INVERTER 30 A Module AC-inverter

12 V-aansluiting
Nr.1 40 A Relais 12 V-aansluiting

ACHTERUITRIJ‐
LICHT 10 A Relais ACHTERUITRIJLICHT

IG3_2 10 A OBC-unit

IG3_3 10 A Relais koelventilator, E-compressor, relais aanjager, EP‐
CU
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Naam zekering Symbool Stroomsterkte
zekering Beveiligd circuit

ZEKE‐
RING

IG3_4 10 A BMS-unit, Active Air Flap-eenheid, 3-WEGKLEP
(RECHTS/LINKS), relais ACHTERUITRIJLICHT

IG3_1 15 A Relais IG3_1

EPCU 1 10 A EPCU

BMS 15 A BMS-unit

CLAXON 20 A Claxonrelais

IEB 2 10 A IDB-unit, multifunctionele servicestekker

EPCU 2 10 A EPCU

CLAXON INBRAA‐
KALARMSYSTEEM 10 A Relais claxon alarmsysteem

Relais

Symbool Naam relais Type

Relais startknop Nr.2 (IG1) MICRO

Relais E-SHIFTER MICRO

Relais ruitenwisser achter MICRO

Relais startknop Nr.3 (IG2) MICRO

Relais ACHTERUITRIJLICHT MICRO

Relais startknop Nr.1 (ACC) MICRO

Relais koelventilator MINI
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Symbool Naam relais Type

Relais achterruitverwarming MINI

Aanjagerrelais MICRO

Relais GROOTLICHT MICRO

Relais 12 V-aansluiting MICRO
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LAMPEN

Veiligheidsmaatregelen bij het
vervangen van lampen
Zorg dat geschikte lampen beschikbaar
zijn voor noodgevallen. Zie “Wattage
lamp” op bladzijde 9-06.
Schakel voordat u lampen gaat vervan‐
gen de auto uit op een veilige plaats,
trek de parkeerrem stevig aan en haal
de minpool (-) van de accu los.

WAARSCHUWING

n Vervangen van gloeilampen
Zet, voordat u lampen gaat vervan‐
gen, de parkeerrem stevig vast en
controleer of het contact in stand
LOCK staat om te voorkomen dat de
auto plotseling in beweging komt,
dat u zich verbrandt of dat u een
schok krijgt.

Gebruik alleen lampen met de voorge‐
schreven wattage.

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de doorgebrande
lamp vervangen wordt door een
lamp met hetzelfde wattage. Anders
kan het elektrische circuit ernstig
beschadigd raken en kan er brand
ontstaan.

LET OP

Raadpleeg een professionele werk‐
plaats wanneer u niet over het juiste
gereedschap, de juiste lampen en/of
ervaring beschikt. Kia raadt aan om
een officiële Kia-dealer/servicepart‐
ner te raadplegen. In veel gevallen
kan het zelf vervangen van lampen
problemen opleveren vanwege het
feit dat om bij de lamp te kunnen ko‐
men, eerst andere onderdelen ver‐
wijderd dienen te worden. Dat is in
het bijzonder het geval als u de ko‐
plampunit moet verwijderen om bij
de lamp(en) te kunnen komen. Het
verwijderen en plaatsen van de ko‐
plampunit kan leiden tot beschadi‐
gingen aan de auto.

LET OP

• Het gebruik van niet-originele on‐
derdelen of minderwaardige lam‐
pen bij het vervangen van lampen
kan afschakelen van de zekering,
storingen of schade aan andere
bedrading veroorzaken.

• Installeer geen extra lampen of
LED-lampen in de auto. Het instal‐
leren van extra lampen kan slechte
werking en flikkeren van de lam‐
pen veroorzaken. Het kan ook
schade aan de zekeringkast en an‐
dere bedrading veroorzaken.
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• Storingen van lamponderdelen van‐
wege netwerkfout
Het is mogelijk dat de koplampen,
achterlichten en mistlampen gaan
branden wanneer de koplampschake‐
laar wordt ingeschakeld en niet gaan
branden wanneer de achterlicht- of
mistlampschakelaar wordt ingescha‐
keld. Dit kan te wijten zijn aan een
netwerkfout of een storing in het
elektrische regelsysteem van de au‐
to. Laat als er een probleem is het
systeem onderhouden door een pro‐
fessionele werkplaats. Kia raadt aan
om een officiële Kia-dealer/service‐
partner te bezoeken.

• Storing van lamponderdelen vanwege
stabilisering van elektrisch regelsys‐
teem
Een normaal werkende lamp kan tij‐
delijk flikkeren. Dit kortstondige ver‐
schijnsel is te wijten aan de stabilisa‐
tiefunctie van het elektrische regel‐
systeem van het voertuig. Als de
lamp snel weer normaal brandt, hoeft
de auto niet te worden gecontro‐
leerd.
Als de lamp na het kortstondig flikke‐
ren echter uitgaat of blijft flikkeren,
moet u het systeem laten onderhou‐
den door een professionele werk‐
plaats. Kia raadt aan om een officiële
Kia-dealer/servicepartner te bezoe‐
ken.

OPMERKING

• Als de lamp of de stekker van een
lamp van ingeschakelde verlichting
wordt verwijderd, ziet het elektro‐
nische apparaat van de zekering‐
kast dit mogelijk als een storing.
Hierdoor wordt mogelijk een sto‐
ringscode met betrekking tot een
lamp opgeslagen in de zekering‐
kast.

(Vervolg)
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(Vervolg)

• Het is normaal dat een lamp die in
werking is tijdelijk knippert. Aange‐
zien dit het gevolg is van de stabi‐
liseringsfunctie van het elektroni‐
sche regelsysteem van de auto,
betekent het dat er geen pro‐
bleem is met de auto wanneer de
lamp na het tijdelijk knipperen nor‐
maal gaat branden. Als de lamp
echter meerdere keren blijft knip‐
peren of helemaal dooft, is er mo‐
gelijk een storing aanwezig in het
elektronische regelsysteem van de
auto. Laat het voertuig in dat ge‐
val onmiddellijk nakijken door een
professionele werkplaats. Kia
raadt aan om een officiële Kia-
dealer/servicepartner te bezoeken.

OPMERKING

Raadpleeg een professionele werk‐
plaats indien na een ongeval of ver‐
vanging van de koplampunit de ko‐
plampen opnieuw afgesteld moeten
worden. Kia raadt aan om een offici‐
(Vervolg)

(Vervolg)

ele Kia-dealer/servicepartner te be‐
zoeken.

OPMERKING

Na een autowas of rit door de regen
kan er vocht in de lens van lampen
achterblijven. Dit een natuurlijk ver‐
schijnsel door het temperatuurver‐
schil tussen de binnen- en buiten‐
kant van de lamp en hoeft de werk‐
ing ervan niet te belemmeren. Het
vocht in de lamp zal verdwijnen als u
rijdt met de koplampen aan. De hoe‐
veelheid vocht die verwijderd wordt,
hangt wel af van de omvang/locatie/
toestand van de lamp. Als er vocht in
de lamp blijft zitten, raadt Kia aan
om langs te gaan bij een erkende Kia
dealer/servicepartner.

Plaats van lampen (voor)
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1. Koplamp (dimlicht/grootlicht)
(gloeilamp)

2. Richtingaanwijzer vóór (gloeilamp)

3. Koplamp (dimlicht/grootlicht) (led)

4. Koplamp (dimlicht) (led)

5. Lamp richtingaanwijzers voor (led)

6. Dagrijverlichting (led) / Parkeerlicht
(led)

7. Mistvoorlicht (gloeilamp)

Positie lamp (achter)

1. Achterlicht (led)

2. Remlicht (LED)

3. Richtingaanwijzer achter (gloei‐
lamp)
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4. Mistachterlicht (led)/Achteruitrij‐
licht (gloeilamp)

5. Kentekenplaatverlichting (gloei‐
lamp)

6. Derde remlicht (LED)

Plaats van lampen (opzij)

1. Lamp richtingaanwijzer opzij (LED-
lamp)

Koplamp (dimlicht/grootlicht)
(led) vervangen

Laat het voertuig nakijken door een
professionele werkplaats als de kop‐
lamp (dim-/grootlicht) (led) (1) niet
werkt. Kia raadt aan om een officiële
Kia-dealer/servicepartner te bezoeken.

Lamp van richtingaanwijzer vóór
(led) vervangen

Laat het voertuig nakijken door een
professionele werkplaats als de lamp
van de richtingaanwijzer vóór (led) (1)
niet werkt. Kia raadt aan om een offici‐
ele Kia-dealer/servicepartner te bezoe‐
ken.
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Koplamp (grootlicht/dimlicht)
vervangen

1. Open de motorkap.

2. Verwijder de afdekkap van de kop‐
lamp door de kap linksom te draai‐
en.

3. Neem de koplampstekker los.

4. Verwijder de fitting uit de koplam‐
punit door deze linksom te draaien
tot de nokjes van de fitting in lijn
liggen met de uitsparingen van de
koplampunit.

5. Plaats een nieuwe lampfitting in de
koplamp door de nokjes op de
lampfitting in lijn te brengen met
de uitsparingen in de koplamp. Duw
de fitting in de lichtunit en draai de
fitting rechtsom.

6. Plaats de afdekkap van de koplamp
door de kap rechtsom te draaien.

Koplamp

WAARSCHUWING

n Halogeenlampen
(Vervolg)

(Vervolg)

• Halogeenlampen bevatten gas on‐
der druk, zodat de halogeenlamp
bij het vallen kan ontploffen waar‐
door kleine glasdeeltjes vrijkomen.

• Behandel halogeenlampen altijd
voorzichtig om krassen te voorko‐
men. Voorkom contact met vloei‐
stoffen wanneer de lampen bran‐
den. Raak het glas nooit met blote
handen aan. Door achtergebleven
vet kan de lamp te heet worden en
knappen wanneer deze brandt.
De lamp mag alleen in gemonteer‐
de toestand worden ingeschakeld.

• Vervang een beschadigde of ge‐
barsten lamp direct en gooi deze
niet zomaar weg.

• Draag bij het vervangen van een
lamp een veiligheidsbril. Laat de
lamp alvorens hem te vervangen
afkoelen.
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Lamp richtingaanwijzer
(gloeilamp) voor vervangen

1. Open de motorkap.

2. Verwijder de stofkap (A) uit de ko‐
plampunit en daarna de lampfitting
door linksom te draaien tot de nok‐
jes van de fitting in lijn liggen met
de uitsparingen van de koplampu‐
nit.

3. Verwijder de lamp uit de fitting
door de lamp in te drukken en deze
linksom te draaien tot de nokjes
van de lamp in lijn liggen met de
uitsparingen van de fitting. Trek de
lamp uit de fitting.

4. Plaats een nieuwe lamp in de fitting
en draai de lamp tot hij vastzit.

5. Plaats de fitting in de koplampunit
door de nokjes op de fitting in lijn te
brengen met de uitsparingen in de
koplampunit. Duw de fitting in de
koplampunit en draai de fitting
rechtsom.

Vervanging lamp
dagrijverlichting/parkeerlicht
(led)

Laat het voertuig nakijken door een
professionele werkplaats als de dagrij‐
verlichting/parkeerlicht (led) (1) niet
werkt. Kia raadt aan om een officiële
Kia-dealer/servicepartner te bezoeken.
De led-lamp kan niet afzonderlijk wor‐
den vervangen aangezien het om een
geïntegreerde eenheid gaat. De led-
lamp moet samen met de eenheid wor‐
den vervangen.
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Een vakkundige monteur dient de dag‐
rijverlichting/parkeerlicht (led) te con‐
troleren of vervangen, aangezien dit bij‐
behorende onderdelen van het voertuig
kan beschadigen.

Mistlamp vóór (gloeilamp)
vervangen

Laat het voertuig nakijken door een
professionele werkplaats als de mis‐
tlamp vóór (gloeilamp) (1) niet werkt.
Kia raadt aan om een officiële Kia-dea‐
ler/servicepartner te bezoeken.

Lamp richtingaanwijzer
(gloeilamp) achter vervangen

1. Open de achterklep.

2. Open het klepje.

3. Draai de bevestigingsschroeven van
de lichtunit los met een kruiskop‐
schroevendraaier.

4. Verwijder de achterlichtunit uit de
carrosserie.

5. Maak de aansluiting van de achter‐
lichtunit los.
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6. Verwijder de fitting uit de lichtunit
door deze linksom te draaien tot de
nokjes van de fitting in lijn liggen
met de uitsparingen van de licht‐
unit.

7. Verwijder de lamp uit de fitting
door de lamp in te drukken en deze
linksom te draaien tot de nokjes
van de lamp in lijn liggen met de
uitsparingen van de fitting. Trek de
lamp uit de fitting.

8. Plaats een nieuwe lamp in de fitting
en draai de lamp tot hij vastzit.

9. Plaats de fitting in de lichtunit door
de nokjes op de fitting in lijn te
brengen met de uitsparingen in de
lichtunit. Duw de fitting in de licht‐
unit en draai de fitting rechtsom.

10. Plaats de achterlichtunit terug in de
carrosserie.

11. Plaats het deksel.

Vervanging van het rem- en
achterlicht (type led)

Laat het voertuig nakijken door een
professionele werkplaats als het rem-
en achterlicht (LED-type) (1) niet
werkt. Kia raadt aan om een officiële
Kia-dealer/servicepartner te bezoeken.
De led-lamp kan niet afzonderlijk wor‐
den vervangen aangezien het om een
geïntegreerde eenheid gaat. De led-
lamp moet samen met de eenheid wor‐
den vervangen.
Een vakkundige monteur dient het
rem- en achterlicht (led) te controleren
of vervangen, aangezien dit bijbehoren‐
de onderdelen van het voertuig kan be‐
schadigen.

 

Lamp mistachterlicht (led)
vervangen

Laat het voertuig nakijken door een
professionele werkplaats als de lamp
van het mistachterlicht (led) niet werkt.
Kia raadt aan om een officiële Kia-dea‐
ler/servicepartner te bezoeken.
De led-lamp kan niet afzonderlijk wor‐
den vervangen aangezien het om een
geïntegreerde eenheid gaat. De led-
lamp moet samen met de eenheid wor‐
den vervangen.
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Een vakkundige monteur dient het mis‐
tachterlicht (led-type) te controleren of
vervangen, aangezien dit bijbehorende
onderdelen van het voertuig kan be‐
schadigen.
 

Lamp achteruitrijlicht
(gloeilamp) vervangen

Laat het voertuig nakijken door een
professionele werkplaats als het ach‐
teruitrijlicht niet werkt. Kia raadt aan
om een officiële Kia-dealer/servicepart‐
ner te bezoeken.

Lamp derde remlicht (led-lamp)
vervangen

Laat het voertuig nakijken door een
professionele werkplaats als het derde
remlicht (LED) niet werkt. Kia raadt aan
om een officiële Kia-dealer/servicepart‐
ner te bezoeken.

Kentekenplaatverlichting
vervangen (gloeilamp)
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1. Met een platte schroevendraaier
wrikt u de lenskap voorzichtig los
van de lamparmatuur.

2. Verwijder de fitting uit de lichtunit
door deze linksom te draaien tot de
nokjes van de fitting in lijn liggen
met de uitsparingen van de licht‐
unit.

3. Trek het lampje uit de fitting.

4. Plaats een nieuw lampje in de fit‐
ting.

5. Plaats de fitting in de lichtunit door
de nokjes op de fitting in lijn te
brengen met de uitsparingen in de
lichtunit. Duw de fitting in de licht‐
unit en draai de fitting rechtsom.

6. Plaats de lipjes van de lenskap te‐
genover de uitsparingen in de
lamparmatuur en klik de lens vast.

Lamp richtingaanwijzer opzij
(led-lamp) vervangen

Laat uw auto nakijken door een profes‐
sionele werkplaats als het lampje rich‐
tingaanwijzer (led) opzij niet werkt. Kia
raadt aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken.

Lamp richtingaanwijzer opzij
(gloeilamp) vervangen

1. Verwijder de lampunit van de auto
door de lens los te wrikken en de
lichtunit uit het scherm te trekken.

2. Neem de lampstekker los.

3. Neem de lens los van de fitting
door de fitting linksom te draaien
tot de nokjes in lijn staan met de
uitsparingen.

4. Trek de lamp recht naar buiten.

5. Steek een nieuwe lamp in de fitting.

6. Monteer de fitting en de lens.

7. Sluit de stekker van de lamp aan.
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8. Plaats de lampunit terug in de car‐
rosserie.

Lamp centraal leeslampje
(gloeilamp) vervangen

1. Wrik het afdekkapje met een platte
schroevendraaier voorzichtig los uit
het huis van de verlichting.

2. Trek de lamp recht naar buiten.

3. Steek een nieuwe lamp in de fitting.

4. Plaats de lipjes van de lenskap te‐
genover de uitsparingen in de
lamparmatuur en klik de lens vast.

LET OP

Zorg dat de lens, het lipje van de lens
en de kunststof behuizing niet vuil
worden of beschadigd raken.

Lamp centraal leeslampje (led)
vervangen

Laat het voertuig nakijken door een
professionele werkplaats als het kaart‐
leeslampje (led) (1) niet werkt. Kia
raadt aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken.

Lamp verlichting make-
upspiegel (gloeilamp) vervangen

WAARSCHUWING

Controleer, voordat u de lamp gaat
vervangen, of de toets OFF is inge‐
drukt om te voorkomen dat u zich
brandt of een schok krijgt.

1. Met een platte schroevendraaier
wrikt u de lampbehuizing voorzich‐
tig los van het binnenwerk.

2. Trek de lamp recht naar buiten.

3. Steek een nieuwe lamp in de fitting.
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4. Monteer de lampeenheid weer in
het huis van de interieurverlichting.

LET OP

Zorg dat de lens, het lipje van de lens
en de kunststof behuizing niet vuil
worden of beschadigd raken.

Lamp interieurverlichting
(gloeilamp) vervangen

WAARSCHUWING

Controleer, voordat u de lamp gaat
vervangen, of de toets OFF is inge‐
drukt om te voorkomen dat u zich
brandt of een schok krijgt.

1. Wrik het afdekkapje met een platte
schroevendraaier voorzichtig los uit
het huis van de verlichting.

2. Trek de lamp recht naar buiten.

3. Steek een nieuwe lamp in de fitting.

4. Plaats de lipjes van de lenskap te‐
genover de uitsparingen in de
lamparmatuur en klik de lens vast.

LET OP

Zorg dat de lens, het lipje van de lens
en de kunststof behuizing niet vuil
worden of beschadigd raken.

Lamp interieurverlichting (led)
vervangen

Laat het voertuig nakijken door een
professionele werkplaats als de interi‐
eurverlichting (led) (1) niet werkt. Kia
raadt aan om een officiële Kia-dealer/
servicepartner te bezoeken.
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Lamp bagageruimteverlichting
(gloeilamp) vervangen

1. Met een platte schroevendraaier
wrikt u de lenskap voorzichtig los
van de lamparmatuur.

2. Trek de lamp recht naar buiten.

3. Steek een nieuwe lamp in de fitting.

4. Plaats de lipjes van de lenskap te‐
genover de uitsparingen in de
lamparmatuur en klik de lens vast.

LET OP

Zorg dat de lens, het lipje van de lens
en de kunststof behuizing niet vuil
worden of beschadigd raken.

OPMERKING

Laat het voertuig nakijken door een
professionele werkplaats als de
LED-lamp niet werkt. Kia raadt aan
om een officiële Kia-dealer/service‐
partner te bezoeken.

Afstellen koplampen en
mistlampen voor (Europa)
Koplampen afstellen
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1. Pomp de banden tot de gewenste
bandenspanning op en haal alle la‐
ding uit de auto behalve de be‐
stuurder, reserveband en gereed‐
schap.

2. Zet de auto op een vlakke vloer.

3. Teken verticale lijnen (door de mid‐
delpunten van elk van de koplam‐
pen) en een horizontale lijn (door de
middelpunten van de koplampen)
op het scherm.

4. Controleer of de accu voldoende
geladen is, schakel de koplampen in
en stel de koplampen zo af dat het
helderste gedeelte van de lichtbun‐
del op de horizontale en verticale
lijnen valt.

5. Draai de schroevendraaier (1)
rechtsom of linksom om de dim- en
grootlichtbundel naar links of
rechts te verstellen. Draai de
schroevendraaier (2) rechtsom of
linksom om de dim- of grootlicht‐
bundel omhoog of omlaag te ver‐
stellen.

Mistlamp voor afstellen

De mistlamp voor kan op dezelfde ma‐
nier worden afgesteld als de koplam‐
pen.
Stel de mistlampen af bij een voldoende
geladen accu en normaal functioneren‐
de lampen.
Draai de schroevendraaier rechtsom of
linksom om de mistlamp voor omhoog
of omlaag te verstellen.
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Afstelpunt

* A: Scherm

Eenheid: mm

Staat van de auto

Koplamp (halogeen) Koplamp (LED)

Grondspeling Afstand tussen lam‐
pen Grondspeling Afstand tussen lam‐

pen

Dimlicht Grootlicht Dimlicht Grootlicht Dimlicht Grootlicht Dimlicht Grootlicht

H1 H2 W1 W2 H1' H2' W1' W2'

Zonder bestuurder 847 847 1404 1404 851 851 1384 1384
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Eenheid: mm

Staat van de auto

Koplamp (halogeen) Koplamp (LED)

Grondspeling Afstand tussen lam‐
pen Grondspeling Afstand tussen lam‐

pen

Dimlicht Grootlicht Dimlicht Grootlicht Dimlicht Grootlicht Dimlicht Grootlicht

H1 H2 W1 W2 H1' H2' W1' W2'

Met bestuurder 842 842 1404 1404 846 846 1384 1384

Staat van de auto

Mistvoorlicht (gloeilamp)

Grondspeling Afstand tussen lampen

H3 W3

Zonder bestuurder 569 1548

Met bestuurder 564 1548
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Dimlicht (rechts rijden)

A: Verticale lijn over midden linker koplamp (onder)

Onderhoud   
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B: Verticale lijn over midden rechter koplamp (onder)
C: Horizontale lijn over midden koplamp (onder)
D: Knik
E: As van auto
F: Grond
 

1. Stel het dimlicht af zonder dat de bestuurder in de auto zit.

2. De knik moet worden geprojecteerd op de plaats van de knik in de afbeelding.

3. Bij het afstellen van het dimlicht, stelt u eerst horizontaal af, en vervolgens verticaal.

4. Als de auto is uitgerust met koplamphoogteregeling, zet dan de schakelaar van de koplamphoogteregeling op 0.
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Dimlicht (rechts rijden)

A: Verticale lijn over midden linker koplamp (onder)
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B: Verticale lijn over midden rechter koplamp (onder)
C: Horizontale lijn over midden koplamp (onder)
D: Knik
E: As van auto
F: Grond
 

1. Stel het dimlicht af zonder dat de bestuurder in de auto zit.

2. De knik moet worden geprojecteerd op de plaats van de knik in de afbeelding.

3. Bij het afstellen van het dimlicht, stelt u eerst horizontaal af, en vervolgens verticaal.

4. Als de auto is uitgerust met koplamphoogteregeling, zet dan de schakelaar van de koplamphoogteregeling op 0.
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Mistlamp vóór

A: Verticale lijn door middelpunt van linker mistlamp
B: Verticale lijn door middelpunt van rechter mistlamp
C: Horizontale lijn over midden mistlamp (onder)
D: Knik
E: As van auto
F: Bovengrens
G: Grond
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1. Schakel de mistlamp vooraan in zonder dat de bestuurder in de auto zit.

2. De knik moet worden geprojecteerd binnen het toegestane bereik (gearceerd gebied).
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ONDERHOUD EXTERIEUR

Onderhoud exterieur
Exterieur algemene waarschuwing
Het is van groot belang bij gebruik van
chemische reinigingsmiddelen of polish
de aanwijzingen op het etiket van het
desbetreffende product op te volgen.
Lees de waarschuwingen en opmerkin‐
gen op het etiket.

Lakonderhoud
Wassen
Was uw auto minimaal eenmaal per
maand grondig met lauw of koud water
om de lak tegen roest en veroudering
te beschermen.
Was, nadat u op een stoffige of modde‐
rige weg gereden heeft, de auto zo snel
mogelijk. Besteed hierbij de nodige zorg
aan het verwijderen van opeengehoopt
zout, vuil of modder. Zorg ervoor dat de
afvoeropeningen aan de onderzijde van
de portieren en de dorpels open en
schoon blijven.
Insecten, teer, sap van bomen, uitwerp‐
selen van vogels, industrieel vuil en der‐
gelijke kunnen de lak van uw auto aan‐
tasten als ze niet direct verwijderd
worden.
Zelfs bij het direct verwijderen kan blij‐
ken dat water alleen niet toereikend is.

Gebruik in dat geval een speciale auto‐
shampoo.
Spoel de auto na het wassen grondig af
met lauw of koud water. Laat de sham‐
poo niet op de lak opdrogen.

LET OP

• Gebruik geen agressieve reini‐
gingsmiddelen, oplosmiddelen of
te heet water en was de auto niet
in de volle zon of wanneer de car‐
rosserie warm is.

• Wees voorzichtig bij het reinigen
van de zijruiten van uw auto. Voor‐
al bij het gebruik van een hoge‐
drukreiniger kan water in het inte‐
rieur terechtkomen.

• Reinig kunststof onderdelen en
lampen niet met chemische oplos‐
middelen of sterke reinigingsmid‐
delen, om beschadiging ervan te
voorkomen.

WAARSCHUWING

n Natte remmen
(Vervolg)

(Vervolg)

Test na het wassen bij lage snelheid
de remmen van uw auto om te con‐
troleren of de remwerking door bin‐
nengedrongen water verminderd is.
Droog de remmen door het rempe‐
daal bij lage snelheid licht in te trap‐
pen wanneer de remprestaties ver‐
minderd zijn.

Wassen met hogedrukreiniger
• Houd bij gebruik van een hogedrukrei‐

niger voldoende afstand van de auto.
Onvoldoende afstand of overmatige
druk kan tot schade aan onderdelen
of het binnendringen van water lei‐
den.

• Richt de straal van de hogedrukreini‐
ger niet rechtstreeks op de camera,
sensoren of omliggende delen. De
schok van het water onder druk kan
tot gevolg hebben dat ze niet meer
naar behoren werken.

• Houd de spuitmond niet te dicht bij
hoezen (rubberen of plastic afdekkin‐
gen) of stekkers. Deze kunnen be‐
schadigd raken wanneer ze in contact
komen met water onder hoge druk.
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LET OP

• Het reinigen van de motorruimte
met water, evenals het gebruik
van een hogedrukreiniger, kan sto‐
ringen veroorzaken in de elektri‐
sche circuits in de motorruimte.

• Zorg ervoor dat water en andere
vloeistoffen nooit in contact ko‐
men met elektrische/elektronische
componenten en luchtkanalen in
de auto omdat ze dan beschadigd
kunnen raken.

(Vervolg)

(Vervolg)

• Zorg om schade aan de oplaadklep
te voorkomen dat alle portieren op
slot zitten als u de auto wast (ho‐
ge-drukreiniging, autowasstraat,
enz).

In de was zetten
Zet de auto in de was wanneer het wa‐
ter niet langer druppels op de lak
vormt.
Was en droog de auto altijd eerst voor‐
dat u hem in de was zet. Gebruik een
goede kwaliteit vaste of vloeibare was
en volg de aanwijzingen van de fabri‐
kant. Zet de sierlijsten in de was om
deze te beschermen en hun glans te la‐
ten behouden.
Het verwijderen van olie, teer en derge‐
lijke stoffen met een vlekkenverwijde‐
raar verwijdert gewoonlijk ook de was
van de lak. Zet deze delen daarom na
het verwijderen van de verontreiniging
opnieuw in de was.

LET OP

• Als u stof of vuil met een droge
doek wegveegt, komen er krassen
op de lak.

• Gebruik geen staalwol, schuurmid‐
delen of sterk alkalische of bijten‐
de oplosmiddelen op onderdelen
die verchroomd zijn of op onderde‐
len die vervaardigd zijn van geano‐
diseerd aluminium. Het gebruik
van deze middelen kan de be‐
schermlaag aantasten waardoor
verkleuring of glansverlies kan op‐
treden.

Bijwerken van lakbeschadigingen
Repareer diepe krassen en steenslag‐
beschadigingen in de lak direct. Het
blanke metaal gaat snel roesten waar‐
door een duurdere raparatie noodzake‐
lijk wordt.

OPMERKING

Wanneer uw auto beschadigd is en
reparatie of vervanging van metalen
(Vervolg)
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(Vervolg)

delen nodig is, let er dan op dat de
garage anti-corrosiemiddel aan‐
brengt op de gerepareerde of ver‐
vangen onderdelen.

Onderhoud van verchroomde
onderdelen
• Gebruik een teerverwijderaar en geen

schraper of ander scherp voorwerp
voor het verwijderen van teer of in‐
secten.

• Breng ter bescherming een waslaag
aan op verchroomde onderdelen of
bescherm ze met een speciaal con‐
serveringsmiddel.

• Bescherm de verchroomde onderde‐
len onder winterse omstandigheden
of bij gebruik van de auto in kustge‐
bieden met een dikkere laag was of
conserveringsmiddel. U kunt eventu‐
eel vaseline of een ander bescher‐
mingsmiddel gebruiken.

Onderhoud van de onderzijde
Zand en pekel kunnen zich ophopen aan
de onderzijde van de carrosserie. Als
deze materialen niet verwijderd wor‐
den, kan versneld roestvorming optre‐
den aan onderdelen aan de onderzijde
van de carrosserie zoals brandstoflei‐
dingen, subframes, bodemplaat en uit‐
laatsysteem, ook al zijn deze onderde‐
len tegen corrosie beschermd.
Spoel daarom de onderzijde van de car‐
rosserie en de wielkuipen eenmaal per
maand, na het rijden op stoffige of
modderige wegen en aan het eind van
de winter grondig schoon met lauw of
koud water. Besteed hieraan de nodige
zorg; de opeenhopingen zijn niet altijd
even gemakkelijk te zien. Als u het vuil
alleen maar nat maakt zonder het te
verwijderen, is het effect averechts.
Houd ook de afvoeropeningen in portie‐
ren en dorpels te allen tijde open. Water
dat in portieren en dorpels blijft staan,
veroorzaakt roestvorming van binnen‐
uit.

WAARSCHUWING

Test na het wassen bij lage snelheid
de remmen van uw auto om te con‐
troleren of de remwerking door bin‐
nengedrongen water verminderd is.
Droog de remmen door het rempe‐
daal bij lage snelheid licht in te trap‐
pen wanneer de remprestaties ver‐
minderd zijn.

Onderhoud van lichtmetalen velgen
De lichtmetalen velgen zijn voorzien van
een beschermende transparante lak‐
laag.
• Gebruik voor het reinigen van licht‐

metalen velgen geen schuur- of po‐
lijstmiddelen, oplosmiddelen of een
staalborstel. Deze kunnen de laklaag
aantasten.

• Reinig de velg wanneer deze is afge‐
koeld.

• Gebruik uitsluitend een zachte zeep
of een neutraal oplosmiddel en spoel
grondig na met water. Let er ook op
de velgen te reinigen nadat u over
wegen met pekel gereden heeft. Dit
helpt roestvorming voorkomen.
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• Vermijd het wassen van de velgen
met behulp van de snel draaiende
borstels in de automatische wasse‐
rette.

• Gebruik geen bijtende middelen. Deze
kunnen schade en corrosie van de
velgen veroorzaken, die zijn voorzien
van een beschermende transparante
laklaag.

Bescherming tegen roest
Uw auto tegen roest beschermen
Wij produceren auto's van de hoogste
kwaliteit met behulp van de meest ge‐
avanceerde technologie in ontwerp en
constructie om roestvorming tegen te
gaan. Dat is echter niet genoeg. Om er‐
voor te zorgen dat uw auto langdurig
tegen roest beschermd is, is uw mede‐
werking noodzakelijk.

Meest voorkomende oorzaken van
roest
De meest voorkomende oorzaken van
roest aan de auto zijn:
• Zout, vuil en vocht op de weg dat zich

onder de auto ophoopt.

• Het afspringen van lak of bescher‐
mende coatings door steentjes, gra‐
vel, kleine krasjes of deukjes waar‐
door onbeschermd metaal bloot komt
te staan aan roest.

Roestgevoelige gebieden
Als u in een gebied woont waar uw auto
regelmatig wordt blootgesteld aan fac‐
toren die roestvorming bevorderen, is
bescherming tegen roest uitermate be‐
langrijk. Een aantal veel voorkomende
oorzaken van versnelde corrosie zijn
strooizout, stofwerende chemicaliën,
zeelucht en luchtverontreiniging.

Vocht werkt roest in de hand
Vocht creëert omstandigheden waar‐
onder roestvorming gemakkelijk op‐
treedt. Roestvorming wordt bijvoor‐
beeld bevorderd door een hoge lucht‐
vochtigheid, met name als de tempera‐
tuur net boven het vriespunt ligt. Onder
zulke omstandigheden blijven agressie‐
ve stoffen in contact met het voertuig
omdat het vocht langzaam verdampt.
Modder is zeer corrosief omdat het
langzaam droogt en vocht in contact
houdt met het voertuig. Hoewel de
modder droog lijkt te zijn, zit er nog
steeds vocht in dat roestvorming be‐
vordert.

Hoge temperaturen versnellen ook het
roesten van delen die niet goed geven‐
tileerd waardoor het vocht niet wordt
afgevoerd.
Daarom is het zeer belangrijk uw voer‐
tuig schoon en vrij te houden van mod‐
der en andere vuilophopingen. Dit geldt
niet alleen voor zichtbare oppervlakken
maar met name ook voor de onderkant
van het voertuig.

Voorkomen van roest
U kunt een bijdrage leveren aan het
voorkomen van roest door in eerste in‐
stantie te letten op het volgende:

nHoud uw auto schoon
De beste manier om roest tegen te
gaan is uw auto schoon te houden en
vrij van agressieve stoffen. Aandacht
voor de onderkant van de auto is zeer
belangrijk.
• Als u in een gebied woont waar de

kans op roestvorming groot is - waar
strooizout wordt gebruikt, dicht bij de
zee, gebied met luchtverontreiniging,
etc. - dient u extra aandacht te be‐
steden aan het voorkomen van roest.
Spuit de onderkant van de auto in de
winter ten minste eenmaal per
maand schoon en reinig de onderkant
aan het einde van de winter grondig.
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• Besteed bij het reinigen van de on‐
derkant extra aandacht aan de delen
onder de spatschermen en andere
delen die zich uit het zicht bevinden.
Reinig de onderkant grondig. Alleen
bevochtigen van de modder in plaats
van deze te verwijderen zal de vor‐
ming van roest juist versnellen in
plaats van voorkomen. Hoge water‐
druk en stoom zijn zeer effectief voor
het verwijderen van opgehoopte
modder en andere agressieve stoffen.

• Zorg er bij het reinigen van portieren
en dorpels voor dat de afvoeropenin‐
gen openblijven zodat het vocht er al‐
tijd uit kan. Anders kan er zich water
verzamelen hetgeen roestvorming
versnelt.

nHoud uw garage vochtvrij
Parkeer uw auto niet in een vochtige,
slecht geventileerde garage. Dit is de
perfecte omgeving voor roestvorming.
Dit geldt met name als u uw auto in de
garage wast of in de garage parkeert
als deze nog nat is of bedekt met snee‐
uw, ijs of modder. Zelfs een verwarmde
garage kan roest bevorderen als hij niet
goed geventileerd wordt waardoor het
vocht niet goed wordt afgevoerd.

nHoud lak en lijsten in goede staat
Krasjes en kleine beschadigingen moe‐
ten zo snel mogelijk worden bijgewerkt
met een lakstift om de kans op roest‐
vorming te verkleinen. Als het onderlig‐
gende metaal zichtbaar is, laat er dan
een professioneel schadeherstelbedrijf
naar kijken.
Uitwerpselen van vogels: uitwerpselen
van vogels bevorderen roestvorming in
hoge mate en beschadigen gelakte op‐
pervlakken in een paar uur. Verwijder
uitwerpselen van vogels daarom altijd
zo snel mogelijk.

nVerwaarloos het interieur niet
Vocht kan zich onder vloermatten en
vloerbedekking ophopen en daar roest
veroorzaken. Controleer dus regelmatig
of de vloer onder de matten droog is.
Wees vooral voorzichtig met het ver‐
voer van kunstmest, reinigingsmiddelen
of chemicaliën.
Vervoer dergelijke stoffen in een ge‐
schikte verpakking en reinig de auto bij
morsen of lekken direct en laat hem
goed drogen.

Onderhoud interieur
Onderhoud interieur - Algemeen
Voorkom dat chemicaliën als parfum,
cosmetische oliën, zonnebrandcrème,
handenreiniger en luchtverfrisser in
aanraking komen met onderdelen van
het interieur, omdat deze beschadiging
of verkleuring kunnen veroorzaken. In‐
dien deze stoffen toch met onderdelen
van het interieur in aanraking komen,
moeten ze direct worden verwijderd.
Raadpleeg de instructies voor het reini‐
gen van kunststof.

LET OP

Zorg ervoor dat water en andere
vloeistoffen nooit in contact komen
met elektrische/elektronische com‐
ponenten in de auto omdat ze dan
beschadigd kunnen raken.

LET OP

Gebruik voor het reinigen van lede‐
ren onderdelen (stuurwiel, stoelbe‐
kleding, enz.) een mild reinigingsmid‐
(Vervolg)
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(Vervolg)

del of oplossingen met een lage con‐
centratie alcohol. Door het gebruik
van oplossingen met een hoge con‐
centratie alcohol of zure/basische
reinigingsmiddelen kan de kleur van
de lederen onderdelen verbleken of
het oppervlak ervan loskomen.

Onderhoud van lederen stoelen
• Stofzuig de stoel regelmatig om stof

en zand van de stoel te verwijderen.
Dit voorkomt slijtage of beschadiging
van het leder en zorgt voor behoud
van de kwaliteit.

• Veeg de stoelbekleding van echt leder
af met een droge of zachte doek.

• Voldoende gebruik van een lederbe‐
schermer kan slijtage van de bekle‐
ding voorkomen en helpen de kleur te
behouden.
Lees de aanwijzingen en raadpleeg
een specialist wanneer u een leder‐
coating of beschermingsmiddelen ge‐
bruikt.

• Leder in lichte kleuren (beige, crème-
beige) vlekt gemakkelijk en de vlek‐
ken zijn duidelijk zichtbaar. Reinig de
stoelen regelmatig.

• Voorkom afvegen met een natte
doek. Dit kan barsten in het oppervlak
veroorzaken.

De lederen stoelen reinigen
• Verwijder elke vervuiling onmiddellijk.

Raadpleeg de onderstaande aanwij‐
zingen voor het verwijderen van elk
type vervuiling.

• Cosmetica (zonnebrandcrème, foun‐
dation, enz.)
- Breng reinigingscrème op een doek

aan en veeg op de vervuilde plek.
Veeg de crème weg met een voch‐
tige doek en verwijder water met
een droge doek.

• Dranken (koffie, frisdrank, enz.)
- Breng een kleine hoeveelheid neu‐

traal reinigingsmiddel aan en veeg
af totdat de vervuiling geen stre‐
pen meer achterlaat.

• Olie
- Verwijder olie onmiddellijk met een

absorberend doekje en veeg af
met een vlekkenverwijderaar die
uitsluitend voor echt leder is be‐
doeld.

• Kauwgom
- Maak de kauwgom hard met ijs en

verwijder hem geleidelijk.

Stoffen stoelbekleding (indien van
toepassing)
Reinig de stoffen stoelbekleding regel‐
matig met een stofzuiger en houd
daarbij rekening met de materiaalken‐
merken. Gebruik een geschikte interi‐
eurreiniger als de stoelen ernstig ver‐
vuild zijn door drankvlekken etc. Om be‐
schadiging van de stoelbekleding te
voorkomen, veegt u de stoelbekleding
af met een grote veegbeweging in de
richting van de naden. Oefen hierbij ma‐
tige druk uit en gebruik een zachte
spons of microvezeldoek.
Klittenbandsluitingen op kleding of
scherpe voorwerpen kunnen blijven ha‐
ken aan het stoeloppervlak of krassen
veroorzaken. Zorg dat u dergelijke za‐
ken niet tegen het oppervlak aanwrijft.

Interieurbekleding reinigen
Kunststof
Verwijder met een plumeau of een
stofzuiger stof en los vuil van de kunst‐
stof bekleding. Reinig de kunststof op‐
pervlakken met een vinylreiniger.
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Stoffen
Verwijder stof en los vuil van de stoffen
bekleding met een plumeau of een
stofzuiger. Reinig met een zachte zeep‐
oplossing die geschikt is voor bekleding
of vloerbedekking. Verwijder nieuwe
vlekken onmiddellijk met een vlekken‐
verwijderaar. Wanneer nieuwe vlekken
niet direct verwijderd worden, kunnen
er permanente vlekken of verkleuringen
in de bekleding achterblijven. Daarnaast
kunnen de brandwerende eigenschap‐
pen verminderen wanneer de bekleding
niet op de juiste wijze wordt onderhou‐
den.

LET OP

Het gebruik van andere dan de voor‐
geschreven reinigingsmiddelen en
procedures kan het uiterlijk van de
stof aantasten en de brandwerende
eigenschappen verminderen.

Veiligheidsgordels reinigen
Reinig de gordels met een zachte zeep‐
oplossing die speciaal geschikt is voor
het reinigen van bekleding en tapijt.
Volg de aanwijzingen op het etiket van
het reinigingsmiddel. Bleek of verf de
gordels nooit omdat dit de gordel kan
verzwakken.

Binnenzijde ruiten reinigen
Als de ruiten aan de binnenzijde veront‐
reinigd zijn door een vettige laag, moe‐
ten ze gereinigd worden met een speci‐
ale glasreiniger. Volg de aanwijzingen op
het etiket van de glasreiniger.

LET OP

Ga niet met scherpe voorwerpen
over de binnenzijde van de achter‐
ruit. Hierdoor kunnen de draden van
de achterruitverwarming beschadigd
raken.
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AFMETINGEN

Onderdeel Maat (mm)

Totale lengte 4375

Totale breedte 1805

Totale hoogte
Zonder roof rack 1560

Met roof rack 1570

Spoorbreedte
Voor 215/55R17 1562

Achter 215/55R17 1572

Wielbasis 2700
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SPECIFICATIES ELEKTRISCHE AUTO

Standaard (64 kWh)

Elektromotor Batterij (lithiumionpolymeer) Lader (OBC)

Max. vermogen Max. koppel Cilinderinhoud Uitgangsvermogen Spanning Max. vermogen

150 kW 395 Nm 180 Ah 170 kW 356 V 7,2 kW

OBC: On-Board-lader
 
Zuinig (39,2 kWh)

Elektromotor Batterij (lithiumionpolymeer) Lader (OBC)

Max. vermogen Max. koppel Cilinderinhoud Uitgangsvermogen Spanning Max. vermogen

100 kW 395 Nm 120 Ah 113 kW 327 V 7,2 kW
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INHOUD EN GEWICHT

Maximaal toelaatbaar voertuiggewicht Inhoud bagageruimte

Standaard (64 kWh) Zuinig (39,2 kWh) Min. Max.

2230 kg 2080 kg 451 l 1405 l
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AIRCONDITIONING

Onderwerpen Volumegewicht Classificatie

Koudemiddel

Zonder verwarmingspomp 650 ± 25
R-1234yf

Met verwarmingspomp 1000 ± 25

Zonder verwarmingspomp 650 ± 25
R-134a

Met verwarmingspomp 1000 ± 25

Compressorolie
Zonder verwarmingspomp 180 ± 10

POE-1
Met verwarmingspomp 180 ± 10

Neem voor meer informatie contact op met een professionele werkplaats.
Kia raadt aan om contact op te nemen met een officiële Kia-dealer/servicepartner.
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WATTAGE LAMP

Lamp Vermogen (W) Gloeilamp

Voor

Koplampen (dimlicht/grootlicht) 60 HB3 HL+

Koplampen (dimlicht/grootlicht) - LED-type* LED LED

Richtingaanwijzers voor
Gloeilamp 21/28 PY21W

LED-type * LED LED

Parkeerlichten voor LED-type LED LED

Dagrijverlichting LED-type * LED LED

Mistlampen voor Gloeilamp 51 HB4

Richtingaanwijzers opzij
Gloeilamp 5 W5W

LED-type * LED LED

Achter

Achterlichten (buitenzijde) LED LED

Achterlichten (binnenzijde) LED LED

Achter-/remlichten (buitenzijde) LED LED

Mistachterlichten LED LED

Richtingaanwijzers achter 21 P21W

Achteruitrijlichten 16 W16W

Derde remlicht LED LED

Kentekenplaatverlichting 5 W5W
* indien van toepassing
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Lamp Vermogen (W) Gloeilamp

Interieur

Kaartleeslampjes
Gloeilamp 10 WEDGE

LED-type LED LED

Interieurverlichting
Gloeilamp 10 Reeks lichten

LED-type * LED LED

Lampjes make-upspiegel 5 Reeks lichten

Bagageruimteverlichting
Gloeilamp 10 Reeks lichten

LED-type * LED LED

Mood-verlichting* LED-type LED LED
* indien van toepassing
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BANDEN EN WIELEN

Onderdeel Banden‐
maat

Wiel‐
maat

Laadvermogen Snelheidsindex
Bandenspanning [bar] Aanhaal‐

moment
wiel‐

moeren
[Kgf·m]

Normale be‐
lasting Maximumbelasting

LI *1 Kg SS *2 Km/h Voor Achter Voor Achter

Standaardband 215/55
R17 7J x 17 94 670 W 270 2,5 2,5 2,6 11~13

*1 Belastingsindex (Load Index)
*2 Snelheidsindex (Speed Symbol)

OPMERKING

• Zorg er bij het vervangen van de banden voor dat ze dezelfde maat hebben als de originele banden.
Anders worden de rijprestaties mogelijk negatief beïnvloed.

• Wanneer u op grote hoogte rijdt, is het natuurlijk dat de atmosferische druk daalt.
Controleer daarom de bandenspanning en corrigeer indien nodig.
Extra vereiste bandenspanning per kilometer boven de zeespiegel: 1,5 psi/km

LET OP

Zorg er bij het vervangen van de banden voor dat ze dezelfde maat hebben als de originele banden.
Wanneer banden van een ander formaat worden gebruikt, werken de bijbehorende onderdelen mogelijk niet goed meer.
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AANBEVOLEN SMEERMIDDELEN EN HOEVEELHEDEN

Gebruik voor een optimale werking en een lange levensduur van de auto uitsluitend smeermiddelen van de juiste kwaliteit.
Deze smeermiddelen en vloeistoffen worden aanbevolen voor gebruik in uw auto.

Smeermiddel/vloeistof Aantal Classificatie

Reductieoverbrengingsvloeistof 1,0 ~ 1,1 l 70W, API GL-4,
TGO-9(MS517-14)

Koelvloeistof

Standaard (64 kWh)
Zonder verwarmings‐
pomp 12,5 ~ 13 l

Speciale koelvloeistof
voor elektrische voertui‐
gen.

Met verwarmingspomp 13 ~ 13,4 l

Zuinig (39,2 kWh)
Zonder verwarmings‐
pomp 10,3 ~ 10,7 l

Met verwarmingspomp 10,7 ~ 11,2 l

Remvloeistof Vereiste hoeveelheid FMVSS116 DOT-3 of
DOT-4
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VOERTUIG-IDENTIFICATIENUMMER (VIN)

Het voertuig-identificatienummer (VIN)
is het nummer dat gebruikt wordt voor
de registratie van uw auto en bij alle
zaken die te maken hebben met eigen‐
dom enz.
Dit nummer is in de vloer onder de
rechter voorstoel ingeslagen. Open de
afdekking om het nummer te controle‐
ren.

Het VIN is ook te vinden op het plaatje
op het dashboard. Het nummer op het
plaatje kan ook gemakkelijk van buiten‐
af worden gezien, door de voorruit.
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VOERTUIGCERTIFICATIELABEL

Op het voertuigcertificatielabel op de
middenstijl aan bestuurderszijde (of
voorpassagierszijde) staat het voer‐
tuig-identificatienummer (VIN).
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BANDENSPANNINGSLABEL

De banden waarmee uw nieuwe auto is
uitgerust, zijn zorgvuldig geselecteerd
voor de beste prestaties onder normale
rijomstandigheden.
Op het bandenspanningslabel op de
middenstijl aan bestuurderszijde staan
de bandenspanningen voor de verschil‐
lende gebruiksomstandigheden.
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MOTORNUMMER

Het motornummer is in het motorblok
ingeslagen zoals aangegeven in de af‐
beelding. Het motornummer is vanaf de
onderzijde van de auto zichtbaar.
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LABEL AIRCOCOMPRESSOR

Een label voor de aircocompressor
geeft u informatie over het type com‐
pressor waarmee uw auto is uitgerust,
zoals model, onderdeelnummer leve‐
rancier, productienummer, koudemiddel
(1) en smeermiddel (2).
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KOUDEMIDDELSTICKER

Het koudemiddellabel bevindt zich on‐
der tegen de motorkap.
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CONFORMITEITSVERKLARING

De radiofrequenties van het voertuig
voldoen aan de vereisten en andere re‐
levante bepalingen van Richtlijn
1995/5/EC.
Voor meer informatie, waaronder over
de conformiteitsverklaring van de pro‐
ducent, verwijzen wij u naar de volgen‐
de website van Kia:
http://www.kia-hotline.com
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Slepen................................................................................7-22
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