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Muistiinpanoja

Johdanto

Johdanto
Johdanto
Autosi on edistyneen tekniikan, turvallisuuden, ympäristöystävällisyyden ja taloudellisuuden tarkkaan
harkittu yhdistelmä.
Tästä ohjekirjasta saat kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla ajat autollasi
turvallisesti ja tehokkaasti.
Opasta myös matkustajiasi käyttämään auton varusteita oikein onnettomuuksien ja henkilövahinkojen
välttämiseksi.
Sinun on aina noudatettava sen
maan lakeja ja määräyksiä, jossa
olet. Ne voivat poiketa tämän ohjekirjan tiedoista.
Jos ohjekirjassa kehotetaan ottamaan yhteyttä korjaamoon, suosittelemme, että käännyt Chevrolet
Service Partnerin puoleen.

Kaikki Chevrolet Service Partnerit
tarjoavat ensiluokkaisen huollon kohtuulliseen hintaan. Kokeneet Chevroletin kouluttamat ammattihenkilöt
työskentelevät Chevroletin erityisohjeiden mukaisesti.
Kaikkia käyttöoppaita on säilytettävä
autossa valmiina käyttöön.

Tämän ohjekirjan käyttö
 Tässä ohjekirjassa selostetaan
kaikki tähän malliin saatavana
olevat varusteet ja toiminnot. Jotkut selostukset, mukaan lukien
näyttö- ja valikkotoimintoja koskevat, eivät ehkä sovellu autoosi
malliversiosta, maakohtaisista
erittelyistä, erikoisvarusteista tai
tarvikkeista johtuen.
 Luvussa "Käyttö lyhyesti" esitellään uuden autosi käytön pääkohdat.
 Ohjekirjan alussa ja yksittäisissä
luvuissa olevien sisällysluetteloiden avulla löydät etsimäsi tiedot.
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 Hakemiston avulla löydät tiedot
nopeasti.
 Ohjekirjassa käytetään sisäisiä
moottorien tyyppimerkintöjä. Vastaavat myynnissä käytettävät
merkinnät ovat luvussa "Tekniset
tiedot".
 Suuntatiedot, kuten vasemmalla,
oikealla, edessä ja takana, ilmoittavat aina tilanteen ajosuuntaan
päin katsottaessa.
 Auton näytöt eivät ehkä tue omaa
kieltäsi.

Vaara, varoitukset ja
huomautukset
{Vaara
Sanalla ? Vaara merkityt tekstit
viittaavat mahdolliseen hengenvaaraan. Selostusten huomiotta
jättäminen voi olla hengenvaarallista.

2

Johdanto

{Varoitus
Sanalla ? Varoitus merkityt tekstit
viittaavat mahdolliseen onnettomuus- tai loukkaantumisvaaraan.
Selostusten huomiotta jättäminen
voi johtaa loukkaantumiseen.

Huomautus
Sanalla Huomautus merkityt tekstit viittaavat mahdolliseen auton
vaurioitumiseen. Selostusten huomiotta jättäminen voi johtaa auton
vaurioitumiseen.
Monia miellyttäviä ajokokemuksia
toivottaa
Chevrolet

Käyttö lyhyesti

Käyttö lyhyesti

Tietoja ennen ajoon
lähtöä
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Istuimen säätö
Istuimen sijoitus

Auton lukituksen avaus
Radiokauko-ohjaimella

1968931

C11E2076A

1. LOCK-painike
2. UNLOCK (avaus) -painike
3. TAKALUUKUN IKKUNAN painike
Katso Radiokauko-ohjaimella sivulta
18.
Katso Keskuslukitus sivulta 26.

Siirrä istuinta eteen tai taakse vetämällä vivusta ja siirtämällä istuin
haluttuun asentoon.
Vapauta kahva ja varmista, että
istuin on lukkiutunut paikalleen.
Katso Istuimen säätö sivulta 48.
Katso Istuimen asento sivulta 47.
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Käyttö lyhyesti

Istuinten selkänojat

Istuinkorkeus

C11E2053A

Istuimen ristiseläntuki

C11E2054A

Vedä kahvasta, säädä kallistus ja
vapauta kahva. Anna istuimen lukittua kuuluvasti.

Pumppaa vipua istuintyynyn ulkoreunassa kunnes istuintyyny on säädetty haluttuun asentoon.

Älä nojaa selkänojaan säädön
aikana.

Laske istuintyynyä alaspäin painamalla vipua alas useita kertoja.
Nosta istuintyynyä vetämällä vipua
ylös useita kertoja.

C11E2055A

Kuljettajan istuimen ristiseläntuki
kasvaa tai vähenee, kun liikutat
vipua eteen tai taakse.

Käyttö lyhyesti

Pääntuen säätö
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Turvavyö

Vaakasäätö

Korkeuden säätäminen

C11E1010A
C11E1015A

Vedä pääntukea ylöspäin.
Siirrä alaspäin painamalla salpaa ja
työntämällä pääntukea alaspäin.
Katso Pääntuet sivulta 45.

Vedä pääntukea eteenpäin. Voit säätää pääntukea taaksepäin vetämällä
sitä eteenpäin. Se siirtyy sitten automaattisesti taaksepäin.

MD033

Vedä vyö kelalta, vie se kiertymättömänä vartalon yli ja kiinnitä lukkokieleke vyölukkoon.
Kiristä lantiovyötä ajon aikana usein
vetämällä olkavyöstä.
Katso Turvavyöt sivulta 58.
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Käyttö lyhyesti

Peilin säätö

Ohjauspyörän säätö

Ulkopeilit

Sisätaustapeilit

2178629
C11E3008A

Kun haluat vähentää häikäisyä, vedä
peilikotelon alapinnalla olevasta
vivusta.
Katso Käsisäätöinen sisätaustapeili
sivulta 38.

Valitse peili, jota haluat säätää, siirtämällä valintakytkin asentoon "L"
vasenta ja asentoon "R" oikeaa peiliä
varten.
Katso Peilien kaukosäätö sivulta 36.

C11E3010A

Vapauta vipu, säädä ohjauspyörä,
lukitse vipu ja varmista, että se lukittuu täysin. Älä säädä ohjauspyörää,
ellei auto ole paikallaan.

Käyttö lyhyesti
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Kojelaudan yleiskuva
Vasemmalta ohjattava auto

C3E1001A
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Käyttö lyhyesti

Oikealta ohjattava auto

C3E1002A

Käyttö lyhyesti

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tuuletussuulakkeet
Suunta-/ajovalokytkin
Äänimerkki
Mittaristo
Tuulilasinpyyhkimet/-pesin
Hätävilkkku- / ESC POIS
PÄÄLTÄ -kytkin
7. Keskisäilytyslokero
8. DCS-kytkin / Eco (stop/start)
-kytkin tai pysäköintiavun kytkin
9. Yhdistelmäkytkin
10. Kortinpidin
11. Kolikkolokero
12. Konepellin vapautusvipu
13. Ohjauspyörän audiosäätimet
14. Vakionopeudensäätimen / ilmastoinnin painikkeet
15. Lämmitys ja ilmastointi
16. Valintavipu
17. Sähkötoimisen seisontajarrun
(EPB) kytkin
18. Eco-kytkin
19. Savukkeensytytin

20. Audiojärjestelmä
21. Hansikaslokero
22. Etumatkustajan turvavyön muistutusvalo / Matkustajan turvatyynyn poiskytkennän merkkivalo

9

Ulkovalot

2238127

Kytke ulkovalot päälle ja pois kiertämällä valojen säätönuppia. Valokytkimessä on seuraavat neljä asentoa:
P (OFF): Sammuta kaikki valot siirtämällä nuppi OFF-asentoon.
Kaikki valot sammuvat, palauta nuppi
alkuperäiseen AUTO-asentoon.
AUTO: Ulkovalot ja kojelaudan valot
syttyvät ja sammuvat automaattisesti
ulkovalaistusolosuhteiden mukaan.
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Käyttö lyhyesti

;: Takavalot, rekisterikilven valot ja
kojelaudan valot syttyvät.

Ajovalojen kauko/lähivalojen
vaihtokytkin

Hätävilkut

2: Ajovalot ja kaikki yllä mainitut
valot syttyvät.
Katso Ulkovalojen säätimet sivulta
123.

C11E2050A
C11E2071A

Vaihda lähivaloilta kaukovaloille painamalla vipua.
Vaihda lähivaloille painamalla vipua
uudelleen tai vetämällä.
Katso Ajovalojen kauko/lähivalojen
vaihtokytkin sivulta 125.
Katso Ohitusvilkku sivulta 126.

Käyttö painikkeella |.
Katso Hätävilkut sivulta 127.

Käyttö lyhyesti

Suunta- ja kaistanvaihtovilkut

Äänitorvi
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Pesin- ja pyyhinjärjestelmät
Tuulilasinpyyhkimet

2268202

vipu ylhäällä = oikea vilkku
vipu alhaalla = vasen vilkku
Katso Suunta- ja kaistanvaihtovilkut
sivulta 127.

C11E2039A

Paina Y

2238054

Tuulilasinpyyhkimien käyttö: kytke
sytytysvirta ja nosta pyyhkimien/pesulaitteen kytkinvipua ylöspäin.
HI: Jatkuva pyyhintä, suuri nopeus.
LO: Jatkuva pyyhintä, hidas nopeus.
INT: Jaksottaistoiminto.
OFF: Järjestelmä poissa päältä.
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Käyttö lyhyesti

MIST: Kertapyyhkäisy.

Takalasinpyyhin/pesin

LO: Jatkuva pyyhintä, hidas nopeus.

Katso Tuulilasinpyyhkimet/pesin
sivulta 88.

Pyyhin

Katso Takalasinpyyhin/pesin sivulta
91.

Pesin

Tuulilasin pesuneste

2274836

C11E2006A

Vedä vivusta.
Katso "Tuulilasin pesin" kohdasta
Tuulilasinpyyhkimet/pesin sivulta 88.
Katso Pesuneste sivulta 307.

Takaikkunan pyyhkimen käyttö:
käännä virta-avain ACC- tai
ON-asentoon ja kierrä pyyhkimien/pesulaitteen kytkinvivun päätä
ylöspäin.
Takalasinpyyhkimellä on kolme
asentoa:
OFF: Järjestelmä poissa päältä.
INT: Jaksottaistoiminto.

C11E2007A

Paina painiketta vivun päässä, kunnes pesin kytkeytyy toimintaan.
Kun vapautat painikkeen, pesulaite
lakkaa toimimasta mutta pyyhin
tekee vielä kolme pyyhkäisyä.
Katso Takalasinpyyhin/pesin sivulta
91.
Katso Pesuneste sivulta 307.

Käyttö lyhyesti

Ilmastointi

Ikkunoiden kuivaus ja sulatus
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Vaihteisto
Käsivalintainen vaihteisto

Takalasin lämmitin, peilien
lämmitin

C11E4005A

Käännä ilmansuuntausnuppi asentoon HUURTEENPOISTO 5.
C3D2007A

Katso Lämmitettävät peilit sivulta 37.

Katso "Tuulilasin huurteenpoisto"
kohdasta Lämmitys- ja tuuletusjärjestelmä sivulta 229.

Katso Takalasin lämmitys / tuulilasinpyyhkimien jäänpoisto sivulta 41.

Katso "Tuulilasin kosteudenpoisto"
kohdasta Ilmastointilaite sivulta 232.

Käytetään painamalla painiketta =.

2457824

Vaihteita vaihdetaan painamalla kytkinpoljin kokonaan pohjaan, siirtämällä vaihdevipu oikeaan
vaihteeseen ja vapauttamalla kytkinpoljin hitaasti.
Kytket peruutusvaihteen painamalla
vaihdevivun nupin takaosassa olevaa painiketta ja siirtämällä samalla
vaihdevivun peruutusasentoon.
Katso Käsivalintainen vaihteisto
sivulta 262.
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Käyttö lyhyesti

Automaattivaihteisto

C12E9003A

Paina jarrupoljinta ja paina vapautuspainiketta vaihtaaksesi.
Vapautuspainikkeen painamista vaativat salintavivun siirrot on merkitty
nuolilla.
C3D3004A

C11E3002A

P (PYSÄKÖINTI): Lukitsee etupyörät. Valitse P vain, kun auto on paikallaan ja käsijarru on päällä.
R (PERUUTUS): Valitse R vain, kun
auto on paikallaan.
N (VAPAA): Vapaa vaihde.
D: Sopii kaikkiin tavallisiin ajo-olosuhteisiin. Automaattivaihteisto hyödyntää kaikkia kuutta eteenpäinajon
vaihdetta.
+, -: Manuaalinen tila.

MD173
MD174

Paina vapautuspainiketta vaihtaaksesi. Näillä nuolilla merkityissä vaihdoissa vapautuspainiketta ei tarvitse
painaa.

Vaihda vapaasti.

Käyttö lyhyesti

Käytön aloittaminen
Tarkista ennen liikkeellelähtöä

Moottorin käynnistäminen
virtalukolla

 renkaiden paineet ja kunto
 moottoriöljyn määrä ja nestemäärät

 Käännä avain asentoon START
painaen kytkinpoljinta ja jarrupoljinta ja vapauta se moottorin
käynnistyessä
Käännä avain asentoon LUKITUS
ennen uutta käynnistyskertaa tai
moottorin sammuttamiseksi.

 että ikkunat, peilit, valaisimet ja
tunnuskilvet ovat puhtaat liasta,
lumesta ja jäästä ja että ne toimivat

Pysäköinti
 Älä pysäköi autoa helposti syttyvälle alustalle. Alusta voi syttyä
palamaan pakoputkiston korkean lämpötilan johdosta.

 että istuimien, turvavöiden ja peilien asento on oikea
 jarrujärjestelmän toiminta alhaisessa nopeudessa, erityisesti
märillä jarruilla.
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C11E3021A

 Käännä avain asentoon ACC,
vapauta ohjauslukko liikuttamalla
ohjauspyörää hieman
 Käsivaihteisto: käytä kytkintä
 Automaattivaihteisto: siirrä valintavipu P- tai N-asentoon
 Älä paina kaasupoljinta
 Dieselmoottori: käännä avain
asentoon ON hehkutusta varten,
kunnes K sammuu

 Kytke seisontajarru aina painamatta vapautuspainiketta. Kytke
mahdollisimman tiukasti ylä- tai
alamäessä. Paina jarrupoljinta
samaan aikaan vähentääksesi
käyttövoimaa.
 Sammuta moottori ja katkaise
sytytysvirta. Käännä ohjauspyörää, kunnes ohjauslukko lukittuu.
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Käyttö lyhyesti

 Jos auto on tasaisella maalla tai
ylämäessä, kytke ykkösvaihde tai
P-asento ennen sytytysvirran katkaisua. Ylämäessä käännä
lisäksi etupyörät reunakiveyksestä poispäin.
Jos auto on alamäessä, kytke peruutusvaihde ennen sytytysvirran
katkaisua. Käännä lisäksi etupyörät reunakiveystä kohti.
 Sulje ikkunat.
 Lukitse auto.

Avaimet, ovet ja ikkunat

Avaimet, ovet ja
ikkunat

Avaimet ja lukot
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Avain, jossa on taitettava kieliosa

Avaimet
Avaimen uusiminen

Avaimet ja lukot .............................17
Ovet ...............................................28
Auton suojaus................................30
Ulkopeilit ........................................36
Sisätaustapeilit ..............................38

Avainnumero ilmenee irrotettavasta
lipukkeesta.
Avaimen numero on ilmoitettava tilattaessa lisäavaimia, koska se on osa
ajonestojärjestelmää.
Katso "Lukko" kohdasta Ulkopuolen
hoito sivulta 348.

Ikkunat ...........................................39
Katto ..............................................43

C11E2075A

Paina painiketta avataksesi.
Käännä se takaisin painamalla painiketta ja kääntämällä kieliosaa käsin.
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Avaimet, ovet ja ikkunat

Radiokauko-ohjaimella
Ohjaa seuraavia:
 Keskuslukitus
 Murtohälytinjärjestelmä
 Takaluukun ikkuna

Hätävilkut vilkahtavat kaksi kertaa ja varkaudenestojärjestelmä
kytkeytyy pois.
Joissakin maissa kuljettajan oven
lukitus avataan painamalla UNLOCK-painiketta kerran.
Kaikkien ovien lukitus avautuu,
kun UNLOCK-painiketta painetaan uudelleen 3 sekunnin kuluessa.
3. TAKALUUKUN IKKUNAN painike: Avaa takaluukun ikkunan,
kun sitä painetaan noin
1 sekunnin ajan.
Huom.

C11E2076A

1. LUKITUS-painike: lukitsee kaikki
ovet. Hätävilkut vilkahtavat kerran ja varkaudenestojärjestelmä
aktivoituu.
2. LUKITUKSEN AVAUS -painike:
avaa kaikkien ovien lukituksen.

LUKITUS, AVAUS ja TAKAIKKUNA -painikkeet eivät toimi avaimen ollessa virtalukossa.
Huom.
Kun painat kauko-ohjaimen UNLOCK-painiketta, kojelaudan valot
syttyvät automaattisesti ja palavat
noin 30 sekuntia kunnes virta-avain on ACC-asennossa.

Radiokauko-ohjaimen kantama on
noin 6 metriä. Ulkoiset tekijät voivat
vaikuttaa kantamaan.
Hätävilkut välähtävät merkkinä toiminnasta.
Käsittele kauko-ohjainta varovasti,
suojaa se kosteudelta ja korkeilta
lämpötiloilta äläkä paina painikkeita
tarpeettomasti.

Avaimet, ovet ja ikkunat

Ohjeita häiriötilanteen varalta
Jos keskuslukitusta ei voi avata tai
lukita kauko-ohjaimella, se voi johtua seuraavista syistä:
 kantama on ylitetty,
 pariston jännite on liian alhainen,
 kauko-ohjainta on käytetty monta
kertaa peräkkäin sen kantaman
ulkopuolella. Kauko-ohjain on
synkronoitava,
 keskuslukitusjärjestelmää on ylikuormitettu käyttämällä sitä
useita kertoja peräkkäin, jännitteensyöttö katkeaa lyhyeksi
ajaksi,
 toisen, tehokkaamman radiolähettimen aiheuttama häiriö.

Kauko-ohjaimen pariston
vaihto
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Avain, jossa on taitettava kieliosa

Vaihda paristo heti kun kantama on
selvästi pienentynyt.
Paristot eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Ne on toimitettava kierrätettäviksi jättämällä ne asianmukaiseen
keräyspisteeseen.

2207429

Huom
Käytä CR2032-mallista (tai vastaavaa) vaihtoparistoa.
1. Avaa lähettimen kuori.
2. Poista käytetty paristo. Vältä koskemasta piirilevyllä muihin osiin.
3. Asenna uusi paristo. Tarkista,
että negatiivinen puoli (-) on alaspäin kohti pohjaa.
4. Sulje lähettimen kuori.
5. Tarkista lähettimen toiminta.
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Avaimet, ovet ja ikkunat

Kiinteä avain
Vaihdata paristo korjaamolla.

Huomautus

Älä altista lähetintä vedelle tai suoralle auringonvalolle. Jos lähetin
kastuu, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Open&Start-järjestelmä

Vältä koskemasta pariston litteitä
pintoja paljailla sormilla. Tällainen
käsittely lyhentää pariston käyttöikää.

Lähettimen sisällä olevaa avainkieltä
käytetään kuljettajan oven lukkopesässä, kun avaimenperän pariston
varaus on lopussa tai kyseessä on
hätätilanne.
Käänny jälleenmyyjän puoleen, jos
tarvitset uuden avaimen.

Huom.
Käytetyt litiumparistot ovat vaarallisia ympäristölle.
Noudata pariston hävityksessä
paikallisia kierrätyssäädöksiä.
Älä hävitä talousjätteen seassa.
Huom.
Pidä lähetin käyttökunnossa noudattamalla näitä ohjeita:
Vältä lähettimen pudottamista.
Älä aseta painavia esineitä lähettimen päälle.

C3D2013A

Jos autossa on avaimeton lukitusjärjestelmä, lähettimessä on lähellä
pohjaa kapea painike (A), jolla avain
poistetaan.
Paina painiketta (A) ja vedä avain
ulos. Älä vedä avainta ulos painamatta painiketta (A).

C3D2010A

Avaimet, ovet ja ikkunat

1. Q (Lukitus): Lukitse kaikki ovet
painamalla kerran. Suuntavilkut
vilkahtavat kerran tai yksi äänimerkki kuuluu vahvistukseksi
lukitsemisesta.
2. K (Lukituksen avaus): Avaa
kaikkien ovien lukitus painamalla
kerran. Suuntavilkut vilkahtavat
kahdesti ja murtohälytinjärjestelmä kytkeytyy pois toiminnasta.
Joissakin maissa, auton kokoonpanosta riippuen, kuljettajan oven
lukitus avataan painamalla
UNLOCK-painiketta kerran. Kaikkien ovien lukitus avautuu, kun
UNLOCK-painiketta painetaan
uudelleen 5 sekunnin kuluessa.
Sisävalot saattavat syttyä.
3. 8 (Takaluukun ikkuna): Avaa
takaluukun ikkunan lukitus painamalla n. yhden sekunnin ajan.

4. L (Auton etsiminen/paniikkihälytys): Etsi auto painamalla
tätä noin kahden sekunnin ajan.
Suuntavilkut vilkahtavat kolme
kertaa ja äänimerkki kuuluu kolmesti.
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Avaimeton lukituksen avaus

J3D2002A

Kun avaimettoman lukituksen lähetin on 1 metrin säteellä autosta,
lähesty etuovea ja avaa sen lukitus ja
itse ovi painamalla ovenkahvan painiketta. Jos lähetin havaitaan, oven
lukitus avautuu ja ovi aukeaa.
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Avaimet, ovet ja ikkunat

Sytytysvirtanuppi voidaan kääntää
neljään eri asentoon.

Huomautus
Ovenkahvan painiketta käytetään
ainoastaan avaimettomaan lukitukseen avaukseen. Kun poistut
autosta, lukitse kaikki ovet painamalla avaimettoman lukitusjärjestelmän lähettimen lukituspainiketta
tai muista tarkistaa avaimettoman
lukitustoiminnon aktivointi.

Avaimettoman lukitusjärjestelmän
lähettimen on oltava auton sisällä,
kun sytytysvirtanuppia yritetään
kääntää.
1: LOCK (pois päältä)
2: ACC
3: ON
4: START
• Käsivaihteisto: käytä kytkintä.
Käännä sytytysvirtanuppi
START-asentoon, paina kytkinpoljinta ja vapauta sähkötoimisen seisontajarrun kytkin painaen
jarrupoljinta moottorin käydessä.

• Automaattivaihteisto: Siirrä vaihdevipu asentoon P (Park, pysäköinti) tai N (Neutral,
vapaa-asento). Moottori ei käynnisty missään muussa asennossa. Jos haluat käynnistää
moottorin uudelleen auton
ollessa jo liikkeellä, käytä aina
N-asentoa (Neutral).
Jos autossa on avaimeton lukitusjärjestelmä, pidä jalkaa jarrupolkimella moottorin
käynnistämiseksi.
• Dieselmoottori: Käännä sytytysvirtanuppi ON-asentoon hehkutusta varten, kunnes K sammuu.
Käännä sytytysvirtanuppi
START-asentoon.
Kun moottori alkaa käynnistyä,
vapauta sytytysvirtanuppi, jolloin se
palaa ON-asentoon.

C3D3002A

Jos sytytysvirtanuppi ei käänny, yritä
painaa se sisään ja kääntää uudelleen.

Avaimet, ovet ja ikkunat

Jos lähetin ei ole autossa tai jokin
häiritsee lähettimen toimintaa, kuljettajan tietokeskuksessa (DIC) mittariston keskellä näytetään ilmoitus
ELEKTRONISTA AVAINTA EI
LÖYDY.

Avaimeton lukitus
Ovet lukittuvat usean sekunnin kuluttua, jos sytytysvirta on katkaistu,
kaikki ovet ovat kiinni ja vähintään
yksi avaimettoman lukitusjärjestelmän lähetin on poistettu auton
sisältä.
Jos kuljettaja poistuu autosta huoltoasemalla mukanaan avaimettoman
lukitusjärjestelmän avain, kaikki ovet,
polttoainesäiliön luukku ja takaluukku
lukittuvat automaattisesti usean
sekunnin kuluttua. Paina ovenkahvan painiketta tai avaimettoman lukitusjärjestelmän lähettimen lukituksen
avauspainiketta, jos haluat avata
kaikkien ovien, polttoainesäiliön luukun ja takaluukun lukituksen tankkauksen aikana tai jälkeen.

Lähettimien ohjelmointi
autoon
Vain autoon ohjelmoidut avaimettoman lukitusjärjestelmän lähettimet
toimivat. Jos lähetin katoaa tai varastetaan, uusi avain voidaan ostaa jälleenmyyjältä, joka voi myös
ohjelmoida sen. Auto voidaan ohjelmoida uudelleen siten, että kadonneet tai varastetut lähettimet eivät
enää toimi.
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Auton käynnistäminen, kun
lähettimen pariston varaus on
vähissä

C3D2017A
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Pariston vaihto

4. Asenna uusi paristo siten, että
sen plus-napa osoittaa alaspäin.
Vaihda CR2032-malliseen tai
vastaavaan paristoon.
5. Napsauta lähetin kiinni.
6. Asenna avain takaisin lähettimeen.

C3D2016A

Jos lähettimen pariston varaus on
heikko, mittariston keskellä olevassa
DIC:ssä näytetään ELEKTRONISTA
AVAINTA EI LÖYDY, kun yrität käynnistää auton. Käynnistä auto asettamalla lähetin keskikonsolin
säilytystilan lähetinlokeroon siten,
että sen painikkeet osoittavat ylöspäin. Paina sitten jarrupoljinta ja
käännä sytytysvirtanuppia vaihdevivun ollessa P (Park)- tai N (Neutral)
-asennossa. Vaihda lähettimen
paristo mahdollisimman pian.

2201493

1. Poista avain lähettimestä painamalla kapeaa painiketta lähettimen pohjan tuntumassa ja
vetämällä avain ulos. Älä vedä
avainta ulos painamatta painiketta.
2. Erota lähettimen puoliskot toisistaan työntämällä litteä ja kapea
apuväline lähettimen sivussa olevaan aukkoon.
3. Poista vanha paristo.

Avaimet, ovet ja ikkunat

Ovien lukot
{Varoitus
Lämpötila auton sisällä voi nousta
nopeasti ja paljon korkeammalle
tasolle kuin ulkoilman lämpötila.
Älä jätä lapsia tai lemmikkieläimiä
autoon ilman valvontaa.
Seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja tai hengenvaara.
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Huomautus
Lukitse kaikki ovet ja ota avain
mukaasi, kun jätät auton ilman valvontaa.
Lukitsemattomat autot houkuttelevat varkaita.

Käsikäyttöiset ovilukot

Lapset voivat käyttää sähkötoimisia ikkunannostimia, muita säätimiä tai liikuttaa autoa.

C3D2008A

Lukitse kuljettajan ovi tai avaa sen
lukitus manuaalisesti avainta reiässään kääntämällä.

Älä jätä avainta autoon lasten ulottuville.
Näistä toimista voi aiheutua henkilövahinkoja tai hengenvaara.

C11E2031A
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Keskuslukitus

Keskuslukituspainike

Voit aktivoida keskuslukitusjärjestelmän kuljettajan ovesta. Tällä järjestelmällä voit lukita tai avata
lukituksesta kaikki ovet ja takaluukun
kuljettajan ovesta käyttämällä
avainta tai kauko-ohjainta (ulkopuolelta) tai oven lukituskytkintä (sisäpuolelta).

C11E2032A

Jos haluat lukita oven sisäpuolelta,
vedä oven lukituspainiketta.
Jos haluat avata oven lukituksesta
sisäpuolelta, paina oven lukituspainiketta.

C11E2065A

Voit myös lukita tai avata ovien lukituksen kuljettajan oven verhouspaneelissa olevilla lukituskytkimillä.
Paina kytkimen oikeata puolta ovien
lukitsemiseksi.
Paina kytkimen vasenta puolta ovien
lukituksen avaamiseksi.
Jos haluat avata oven sisä- tai ulkopuolelta, vedä ovenkahvasta.

Avaimet, ovet ja ikkunat

Huom

Turvalukitus

Ovien lukko-osat ja saranat tulee
rasvata säännöllisesti tai jos niistä
kuuluu ääntä ovia suljettaessa tai
avattaessa tai ajon aikana.

Jos autossa on lisämurtohälytin, voit
lisävarotoimena turvalukita ovet poistuessasi autosta.

Kuljettajan ovi ja etumatkustajan
ovi voidaan avata vetämällä ovenkahvasta sisäpuolelta, vaikka ovet
on lukittu oven lukituspainikkeella.

Turvalukitus lukitsee elektronisesti
kaikki sähköiset lukot niin, että
mitään ovea ei voida avata, vaikka
lasi rikottaisiin.

{Varoitus
Älä käytä turvalukitusta, jos autossa on matkustajia. Ovia ei voida
avata lukituksesta sisäpuolelta.
Turvalukitus kytketään seuraavasti:
 Paina LUKITUS-painiketta kaksi
kertaa peräkkäin. Paina LUKITUS-painiketta kerran lukitaksesi
auton ja paina sitä sitten uudelleen (3 sekunnin sisällä) turvalukitusta varten.
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 Aseta avain kuljettajan oven lukkoon ja käännä avainta kaksi kertaa peräkkäin auton takaosan
suuntaan. Ensimmäinen kerta
lukitsee ovet, toinen kerta kytkee
turvalukituksen.
Turvalukitus poistetaan painamalla
avaimen UNLOCK-painiketta. Se
avaa kaikkien ovien lukot.
Huom
Turvalukitustoiminto toimii, kun
kaikki ovet ja takaluukku ovat suljettuina.
Huom
Turvalukitus kytkeytyy pois, kun
ovet avataan lukituksesta normaalilla tavalla.
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Turvalukot

{Varoitus
Käytä lapsilukkoja aina kun takaistuimella on lapsia.
Voit käyttää avainta tai sopivaa ruuvitalttaa.
Aseta lapsilukot vaaka-asentoon niiden käyttämiseksi.
Takaovi voidaan avata vain ulkopuolelta lapsilukon ollessa aktivoituna.
2058864

Huomautus
Älä vedä oven sisäkahvasta, kun
lapsilukko on asetettu LOCK-asentoon. Oven sisäkahva saattaa vaurioitua.

Aseta lapsilukot pystyasentoon niiden poiskytkemiseksi.

Ovet
Takaluukku
Takaluukku voidaan lukita ja avata
lukituksesta keskuslukitusjärjestelmällä.
Katso Keskuslukitus sivulta 26.
Varmista takaluukkua sulkiessasi,
että et jätä omia tai muiden henkilöiden käsiä tai muita kehon osia kannen väliin.

Huomautus
Kun avaat tai suljet takaluukkua,
tarkista että sen tiellä ei ole esteitä.

Avaimet, ovet ja ikkunat
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{Varoitus

Huomautus

Jos autolla ajetaan takaluukun tai
takaluukun ikkunan ollessa auki,
autoon voi tulla sisään pakokaasuja.

Kun takaluukun lukitus avataan
takaluukun vapautuspainikkeella,
myös kaikkien ovien lukitus avautuu. Suljettuasi takaluukun muista
painaa avaimettoman lukitusjärjestelmän lähettimen lukituspainiketta,
jotta auto on suojattu.

Älä aja autolla takaluukun ollessa
auki.
Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai
hengenvaaran.
C3D2015A

Jos autossa on avaimeton lukitusjärjestelmä, auton ollessa lukittu järjestelmän lähettimen on oltava 1 metrin
säteellä takaluukusta, jotta järjestelmä havaitsee sen ja takaluukku
voidaan avata rekisterikilven yläpuolella olevalla vapautuspainikkeella.
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Auton suojaus

Takaluukun ikkunan
vapautuspainike

Murtohälytinjärjestelmä
Rakenne 1
Turvailmaisin

C11E2064A

C11E2068A

Avaamisen jälkeen ota kiinni takaluukun ikkunan kahvasta ja nosta sitä.

Voit avata takaluukun ikkunan painamalla takaluukun ikkunan vapautuspainiketta, joka sijaitsee kuljettajan
oviverhouksessa.

Takaluukun ikkuna suljetaan painamalla sitä alas niin, että se lukkiutuu.
Takakansi lukittuu automaattisesti.

Takaluukun ikkuna voidaan avata
myös painamalla takaluukun ikkunan
painiketta kauko-ohjaimessa. Katso
Radiokauko-ohjaimella sivulta 18.

Huomautus
Älä käytä takaluukun ikkunan
avausvipua auton liikkuessa.
Älä aja autolla takaluukun ikkunan
ollessa auki.

C11E2070A

Osoittaa varkaudenestojärjestelmän
olevan toiminnassa.
Turvailmaisin sammuu, kun ovien
lukitus avataan kauko-ohjaimella tai
avaimella.

Avaimet, ovet ja ikkunat

Turvailmaisin syttyy, ovet avataan
kauko-ohjaimella tai avaimella.

Ovien lukitseminen ja
murtohälytin
Aktivointi
1. Sulje kaikki ikkunat.
2. Käännä virta-avain asentoon
LOCK (lukitus) ja poista avain.
3. Pyydä kaikkia matkustajia poistumaan autosta.
4. Sulje kaikki ovet konepelti ja
takaluukku.
5. Paina kauko-ohjaimen
LOCK-painiketta ja vapauta se.
Lähettimen LED-merkkivalo vilkahtaa.
 Kaikki ovet lukittuvat.
 Hätävilkut vilkahtavat kerran.
 Murtohälytintoiminto aktivoituu noin 30 sekunnin kuluttua.
Jos avain on virtalukossa, lähetin ei kytke varkaudenestojärjestelmää.

Huom
Järjestelmä voidaan aktivoida vaikka ikkunat olisivat auki. Sulje kaikki
ikkunat ja ovet ennen autosta poistumista.
Huom
Jos kauko-ohjaimen LOCK-painiketta painetaan, eivätkä kaikki
ovet, konepelti ja takaluukku ole
kunnolla suljettuja, varkaudenstojärjestelmä on tällöin avoimessa tilassa ja turvailmaisin vilkkuu
nopeasti.
Varkaudenestojärjestelmä siirtyy
lukittuun tilaan, kun kaikki ovet, konepelti ja takaluukku ovat täysin
suljettuja. Lukitussa tilassa turvailmaisin palaa kiinteällä valolla. Jos
LOCK-painiketta painetaan sen jälkeen, kun kaikki ovet, konepelti ja
takaluukku ovat suljettuina, avoin
tila ohitetaan ja järjestelmä siirtyy
heti lukittuun tilaan, jolloin turvailmaisin palaa kiinteästi.
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Huom
Varkaudenestojärjestelmä aktivoituu, jos ovet lukitaan manuaalisesti
tai kauko-ohjaimella.
1. Varmista, että turvailmaisin alkaa
vilkkua hitaasti noin 30 sekunnin
kuluttua siitä kun järjestelmä asetettiin lukittuun tilaan. Jos
kauko-ohjaimen UNLOCK-painiketta painetaan sekunnin ajan,
varkaudenestojärjestelmä aktivoituu välittömästi, ilman 30 sekunnin viivettä. Turvailmaisin
sijaitsee kellossa oikealla puolella.
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{Varoitus
Älä lukitse autoa, jos joku jää autoon sisälle.
Älä koskaan jätä lapsia tai lemmikkieläimiä autoon ilman valvontaa.
Lämpötila auton sisällä voi nousta
nopeasti ja paljon korkeammalle
tasolle kuin ulkoilman lämpötila.
Tämä voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai hengenvaaran.

(Joissakin maissa tämä ei ehkä
keskeytä äänitorven ääntä. Paina
painiketta LOCK (lukitus) tai UNLOCK (avaus) äänitorven poiskytkemiseksi). Jos hälytystilanne
jatkuu, hälytin aktivoituu säännöllisesti uudelleen.
Jos järjestelmä ei toimi yllä kuvatulla
tavalla, tarkastuta se korjaamolla.
Suosittelemme valtuutettua huoltoliikettä.
Äänitorven soiminen

Äänimerkki
Järjestelmä antaa visuaalisen merkin
(ulkovalot vilkkuvat) ja äänimerkin
(äänitorvet soivat jaksottain) noin
30 sekunnin ajan kun jokin ovista,
takaluukku tai konepelti avataan
avaimella tai painamalla kauko-ohjaimen Unlock-painiketta.
Äänimerkin sammuttaminen:
 Paina kauko-ohjaimen LOCK- tai
UNLOCK-painiketta.
 Avaa kuljettajan ovi avaimella.

Jos autossasi on Thatcham-vakuutukseen liittyvä lisämurtohälytin, siinä
on murtoanturi, kallistumisanturi ja
lasinrikkoutumisanturi.
Tämä järjestelmä valvoo auton sisätiloja näiden antureiden avulla ja käynnistää sireenin, jos matkustamoon
murtaudutaan, renkaat varastetaan
tai autoa lähdetään hinaamaan.
Sireenin vaimennus:
 Paina kauko-ohjaimen LOCK- tai
UNLOCK-painiketta.

Jos hälytystilanne jatkuu, sireeni soi
uudelleen tietyin välein.
Huom
Hälytysääni alkaa soida, jos jokin
ovi avataan avaimella murtohälyttimen ollessa päälle kytkettynä.
Avaa ovi kauko-ohjaimen UNLOCK-painikkeella.
Huom
Kopauta avaimenreikää tai lämmitä avainta, jos ovi ei avaudu avaimenreiän jäätymisen takia kylmällä
säällä.

Avaimet, ovet ja ikkunat

Ovien lukituksen avaaminen ja
murtohälytin

{Varoitus

Poiskytkentä

Älä käytä kauko-ohjainta auton lukitsemiseen, jos joku on vielä auton sisällä.
Kauko-ohjain aktivoi sisätilojen
suojauksen, mikä käynnistää sireenin, jos auton sisällä havaitaan liikettä.
Älä koskaan jätä lapsia tai lemmikkieläimiä yksin autoon.
Lämpötila auton sisällä voi nousta
nopeasti ja paljon korkeammalle
tasolle kuin ulkoilman lämpötila.
Tämä voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai hengenvaaran.
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C11E2034R

Jos haluat kytkeä lisämurtohälyttimen pois päältä, paina katossa olevaa painiketta. Murtohälyttimen
poiskytkennän merkkivalo o syttyy.
Kun aktivoit lisämurtohälyttimen painiketta uudelleen painamalla, murtohälyttimen poiskytkennän merkkivalo
sammuu.

1. Avaa kuljettajan ovi avaimella. tai
2. Paina kauko-ohjaimen
UNLOCK-painiketta ja vapauta
se.
 Lähettimen LED-merkkivalo
vilkahtaa.
 Kaikki ovet avautuvat.
 Hätävilkut vilkahtavat kaksi
kertaa.
 Murtohälytin kytkeytyy pois.
Joissakin maissa kuljettajan oven
avaaminen avaimella voi aktivoida
hälytyksen. Paina lähettimen avauspainiketta ovien avaamiseksi.
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Automaattinen ovien
uudelleenlukitseminen
Jos ovea ei avata tai moottoria ei
käynnistetä 30 sekunnin kuluessa
kauko-ohjaimen avaus-painikkeen
painamisesta, kaikki ovat lukitaan
automaattisesti ja murtohälytin aktivoidaan uudelleen.

Rakenne 2
Aktivointi
Aktivoi järjestelmä painamalla avaimettoman lukitusjärjestelmän lähettimen lukituspainiketta.
Murtohälytinjärjestelmä aktivoituu
noin 30 sekunnin kuluttua avaimettoman lukitusjärjestelmän käytöstä.
Kun haluat aktivoida järjestelmän,
varmista, että kaikki ovet, konepelti
ja takaluukku on lukittu.

Jotta hälytys ei laukea avattaessa
takaluukku, paina rekisterikilven yläpuolella olevaa takaluukun vapautuspainiketta. Avaimettoman
lukitusjärjestelmän lähettimen on
oltava 1 metrin säteellä takaluukusta.

Huomautus
Jos autossa on avaimeton lukitusjärjestelmä, niin avattaessa takaluukun lukitus takaluukun
vapautuspainikkeella myös kaikkien ovien lukitus avautuu, jos
avaimettoman lukitusjärjestelmän
lähetin on 1 metrin säteellä takapuskurista. Suljettuasi takaluukun
muista painaa avaimettoman lukitusjärjestelmän lähettimen lukituspainiketta, jotta auto on suojattu.

Poiskytkentä
Järjestelmä voidaan poistaa toiminnasta seuraavasti:
• Paina avaimettoman lukitusjärjestelmän lähettimen lukituksen
avauspainiketta.
• Kun avaimettoman lukitusjärjestelmän lähetin on 1 metrin
säteellä, lähesty ovea ja paina
ovenkahvan painiketta.
• Käynnistä moottori.

Avaimet, ovet ja ikkunat

Ajonestin

Huom

Rakenne 1

Kopauta avaimenreikää tai lämmitä avainta, jos ovi ei avaudu avaimenreiän jäätymisen takia kylmällä
säällä.

Ajonestin toimii lisävarkaussuojana
autossa, johon se on asennettu, ja
estää luvattomia henkilöitä käynnistämästä autoa. Oikea avain ajonestojärjestelmän yhteydessä on
virta-avain, jossa on elektronisesti
koodattu integroitu lähetin. Transponderi ei näy virta-avaimessa.
Moottori voidaan käynnistää vain
oikealla virta-avaimella.
Ainoastaan ovet voidaan avata väärillä avaimilla.
Moottorin käynnistys estetään automaattisesti sen jälkeen, kun avain on
käännetty LOCK (lukitus) – asentoon
ja poistettu virtalukosta.
Jos ajonestin havaitsee vian virtalukon ollessa ON-asennossa, ajonestimen ilmaisin vilkkuu tai syttyy ja
moottori ei käynnisty.
Tarkastuta auto, suosittelemme valtuutettua huoltoliikettä.

Rakenne 2
Järjestelmää ei tarvitse virittää käsin
eikä viritystä tarvitse purkaa käsin.
Auton ajonestin aktivoituu automaattisesti, kun sytytysvirtanuppi käännetään LOCK/OFF-asentoon.
Ajonestojärjestelmä poistuu käytöstä, kun sytytysvirtanuppi käännetään ON-asentoon ja autossa
havaitaan kelpaava lähetin.
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Jos avaimettoman lukitusjärjestelmän lähetin vaurioituu, autoa ei ehkä
voida käynnistää. Mittariston ajonestinvalo syttyy, jos murtohälytinjärjestelmän virittämisessä tai käytöstä
poistossa on ongelma. Kun autoa yritetään käynnistää, ajonestimen valo
syttyy hetkeksi, kun sytytysvirta kytketään. Jos moottori ei käynnisty ja
ajonestimen merkkivalo ei sammu,
järjestelmässä on vika. Käännä sytytysvirtanuppi pois päältä ja yritä
uudelleen.
Jos sytytysvirtanuppi ei käänny ja
avaimettoman lukitusjärjestelmän
lähetin vaikuttaa olevan kunnossa,
yritä uudelleen. Jos moottori ei käynnisty ja ajonestimen merkkivalo ei
sammu, kokeile toista avaimettoman
lukitusjärjestelmän lähetintä. Jos
sytytysvirtanuppi ei käänny, ensimmäinen lähetin voi olla viallinen. Voit
myös kokeilla lähettimen asettamista keskikonsolin alapuolella olevaan lähetinlokeroon.

36

Avaimet, ovet ja ikkunat

Jos sytytysvirtanuppi ei käänny toisellakaan lähettimellä tai jos nuppi ei
käänny, kun lähetin laitetaan lähetinlokeroon, auto on huollettava.
Käänny jälleenmyyjän puoleen, joka
voi huoltaa murtohälytinjärjestelmän
ja ohjelmoida autoon uuden avaimettoman lukitusjärjestelmän lähettimen.
Älä jätä autoon avainta tai laitetta,
joka poistaa murtohälytinjärjestelmän
toiminnasta. Ajonestin ei lukitse ovia.
Muista aina lukita auto poistuessasi
siitä, jotta murtohälytin virittyy toimintavalmiuteen.

Ulkopeilit

Peilien kaukosäätö

Kupera peili
Kuperan ulkotaustapeilin ansiosta
kuollut kulma pienenee. Peilin muodon vaikutuksesta esineet vaikuttavat pienemmiltä, joten etäisyyksiä on
vaikeampi arvioida.

2178629

Valitse peili, jota haluat säätää, siirtämällä valintakytkin asentoon "L"
vasenta ja asentoon "R" oikeaa peiliä
varten.
Säädä valittua peiliä ylös, alas,
vasemmalle tai oikealle painamalla
peilin säätökiekon vastaavaa reunaa.

Avaimet, ovet ja ikkunat

Taittuvat peilit
Kääntäminen käsin (vain
Venäjä)
Jalankulkijoiden turvallisuuden
vuoksi ulkopeilit kääntyvät normaalista asennostaan, jos niihin kohdistuu tarpeeksi suuri voima. Peili
palautetaan painamalla sen koteloa
hieman.

Sähkötoiminen kääntäminen

{Varoitus
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Lämmitettävät peilit

Pidä peilit aina oikein säädettyinä
ja käytä niitä ajettaessa ympärilläsi olevien muiden kohteiden ja autojen näkyvyyden parantamiseen.
Älä aja taustapeilien ollessa sisään
käännettynä.

Huomautus
Älä säädä peiliä jatkuvasti, kun
moottori ei ole käynnissä.
Muuten akku tyhjenee.

C3D2007A

Käytetään painamalla painiketta +.
Lämmitys toimii moottorin käydessä
ja se kytkeytyy automaattisesti pois
päältä muutaman minuutin kuluttua
tai kun painiketta painetaan uudelleen.
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Sisätaustapeilit

{Varoitus

Käsisäätöinen
sisätaustapeili

Näkyvyys peilin kautta saattaa menettää selkeyttään, kun peili on
säädetty yökäyttöä varten.

Automaattisesti himmenevä
taustapeili
Automaattisesti himmenevä
taustapeili

Ole erityisen huolellinen käyttäessäsi sisäpuolen taustapeiliä, kun
se on säädetty yökäyttöä varten.
Jos näkyvyys taaksepäin on rajoitettu ajon aikana, seurauksena
saattaa olla onnettomuus, josta voi
aiheutua henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

C11E3008A

Kun haluat vähentää häikäisyä, vedä
peilikotelon alapinnalla olevasta
vivusta.

C11E3009A

Autosi voi olla varustettu automaattisesti himmenevällä taustapeilillä
(ECM), joka vähentää automaattisesti takana tulevien autojen aiheuttamaa häikäisyä.

Avaimet, ovet ja ikkunat

Kytke ECM päälle painamalla peilikotelossa olevaa painiketta. Merkkivalo syttyy. Virtalukon pitää olla
ON–asennossa.
Kytke ECM pois käytöstä painamalla
painiketta uudelleen.

Huomautus
Peilissä on kaksi valoanturia, jotka
havaitsevat ympäristön valotason
ja takanasi tulevien ajoneuvojen
aiheuttaman häikäisyn.
Älä peitä antureita tai ripusta esineitä EC-peiliin.
Tämä voi rajoittaa ECM:n toimintaa, jolloin siitä ei ole mitään hyötyä.
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Ikkunat
Sähkökäyttöiset ikkunat
{Varoitus
Ole varovainen käyttäessäsi sähkötoimisia ikkunoita. Loukkaantumisvaara erityisesti lapsille.
Jos takaistuimella on lapsia, kytke
sähkökäyttöisten ikkunoiden lapsiturvajärjestelmä päälle.
Tarkkaile ikkunoita huolellisesti
sulkiessasi niitä.
Varmista, että mitään ei jää väliin
niiden liikkuessa.

C11E2066A

Sähkötoimiset ikkunat voidaan avata
ja sulkea sytytysvirran ollessa kytkettynä.
Avaa ikkuna painamalla ja sulje se
vetämällä kyseisen ikkunan katkaisinta.
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Avaimet, ovet ja ikkunat

Käyttö

Automaattinen avaus

Sulje ikkuna nostamalla kytkintä ja
pitämällä sitä tässä asennossa.
Vapauta kytkin, jos haluat pysäyttää
ikkunan.

Sytytysvirran ollessa kytkettynä voit
käyttää sähkökäyttöisiä ikkunoita
painamalla kunkin ovipaneelin sähköikkunapainikkeita.

Automaattinen
avaus/sulkeminen

Avaa ikkuna painamalla kytkintä
alaspäin.

Kuljettajan ikkunassa on automaattinen nosto/laskutoiminto.

Sulje ikkuna nostamalla kytkintä.
Vapauta kytkin, kun ikkuna on halutussa kohdassa.

{Varoitus
C11E2067A

Auton ulkopuolella olevat kehon
osat voivat osua ohimeneviin kohteisiin. Pidä kaikki kehon osat auton sisällä.
Lapset voivat käyttää sähkökäyttöisiä ikkunoita ja jäädä puristuksiin.
Älä jätä avaimia tai lapsia autoon ilman valvontaa.
Sähkökäyttöisten ikkunoiden väärästä käytöstä voi seurata henkilövahinkoja tai hengenvaara.

Kuljettajan ikkunassa on automaattinen avaustoiminto.
Paina avauskytkintä voimakkaasti
ikkunan avaamiseksi, vapauta sitten
kytkin. Ikkuna avautuu automaattisesti täysin auki. Pysäyttääksesi
ikkunan sen ollessa avautumassa
paina kytkintä uudelleen.

Avaa ikkuna kokonaan automaattisesti painamalla kytkin kokonaan
alas. Sulje ikkuna kokonaan automaattisesti vetämällä kytkin kokonaan ylös. Automaattitoiminnossa
ikkuna avautuu tai sulkeutuu kokonaan, vaikka vapautat kytkimen.
Pysäyttääksesi ikkunan haluttuun
kohtaan sen liikkuessa paina tai
vedä kytkintä vastakkaiseen suuntaan ja vapauta se.
Suojatoiminto
Jos kuljettajan ikkunan sulkeutuessa
automaattisesti sen tiellä havaitaan
este, ikkuna avautuu turvallisuussyystä automaattisesti ainakin 11 cm.

Avaimet, ovet ja ikkunat

{Varoitus

Takaikkunoiden lapsilukitus

Väliinjäämissuoja ei ehkä toimi
kuuden peräkkäisen käyttökerran
jälkeen. Älä käytä ikkunan kytkintä
ilman syytä.
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Takalasin lämmitys /
tuulilasinpyyhkimien
jäänpoisto

C11E2069A

Paina kytkintä v kytkeäksesi sähkötoimiset takaikkunat pois toiminnasta.
Aktivoi painamalla uudelleen v.

C3D2007A

Käytetään painamalla painiketta +.
Lämmitys toimii moottorin käydessä
ja se kytkeytyy automaattisesti pois
päältä muutaman minuutin kuluttua
tai kun painiketta painetaan uudelleen.
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Avaimet, ovet ja ikkunat

Huomautus

Häikäisysuojat

{Varoitus
Älä aseta häikäisysuojaa siten, että
se häiritsee näkyvyyttä tielle, liikenteeseen tai muihin kohteisiin.

Älä käytä teräviä esineitä tai hankaavia ikkunanpuhdistusaineita
tuulilasilla tai takalasilla.
Älä naarmuta tai vaurioita lämmittimen lankoja puhdistaessasi tuulilasia tai takaikkunaa tai
työskennellessäsi sen lähistöllä.

2326151

Häikäisysuojat voidaan kääntää alas
tai sivulle suojaamaan sivuikkunasta
tulevalta häikäisyltä.
Jos häikäisysuojissa on peilit, niiden
suojusten on oltava kiinni ajon
aikana.

Avaimet, ovet ja ikkunat

Katto
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Avaa/sulje
Avaa kattoluukku vetämällä kytkintä
kevyesti taaksepäin. Kattoluukku
avautuu niin kauan kuin kytkintä käytetään (ensimmäinen vaihe).

Kattoluukku
{Varoitus

Vetäessäsi kytkintä voimakkaasti
taaksepäin kattoluukku avautuu
automaattisesti kokonaan (toinen
vaihe).

Ole varovainen käyttäessäsi kattoluukkua. Loukkaantumisvaara,
joka koskee erityisesti lapsia.
Tarkkaile liikkuvia osia huolellisesti käyttäessäsi niitä. Varmista, että
mitään ei jää väliin niiden liikkuessa.
Kattoluukkua voidaan käyttää sytytysvirran ollessa kytkettynä.

C11D2018A

Sulje kattoluukku työntämällä kytkintä eteen- tai alaspäin, kunnes
luukku on täysin kiinni (vain käsinkäyttö).
Kattoluukkua kallistetaan painamalla
kytkintä ylöspäin ja pitämällä sitä
tässä asennossa.
Kattoluukku lasketaan alas painamalla kytkintä alaspäin ja pitämällä
sitä tässä asennossa.
Vapauta kytkin, kun kattoluukku on
halutussa kohdassa.
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Avaimet, ovet ja ikkunat

Huom.

Aurinkosuojarullaverho

Kattoluukkua voidaan käyttää
enintään 10 minuutin ajan tai kunnes ovi avataan sen jälkeen, kun
virtalukko on käännetty
LOCK-asentoon tai avain on poistettu virtalukosta.

Aurinkosuojarullaverhoa käytetään
manuaalisesti.

Huomautus
Tarkasta säännöllisesti ohjauskisko likaantumisen varalta ja
poista mahdollisesti kertynyt lika.
Jos kattoluukun kumien ympärillä
on likaa, luukun käytöstä saattaa
aiheutua ääntä.

Sulje tai avaa aurinkosuojarullaverho
liu’uttamalla sitä.
Kun kattoluukku on auki, aurinkosuojarullaverho on aina avoinna.

{Varoitus
Auton ulkopuolella olevat kehon
osat voivat osua ohimeneviin kohteisiin. Pidä kaikki kehon osat auton sisällä.
Kattoluukun väärästä käytöstä voi
seurata henkilövahinkoja tai kuolema.

Istuimet, turvalaitteet

Istuimet,
turvalaitteet
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Pääntuet
Pääntuet
Asento

Pääntuet ........................................45
Etuistuimet.....................................47
Turvavyöt.......................................58
Turvatyynyjärjestelmä....................61
Lasten turvaistuimet ......................66

{Varoitus
Aja vain pääntuen ollessa oikeassa
asennossa.
Irrotettu tai väärin säädetty pääntuki voi aiheuttaa vakavia pään ja
niskan vammoihin törmäystilanteessa.
Varmista, että pääntuki säädetään
uudelleen ennen ajamista.

MD024

Pääntuen keskikohdan tulisi olla silmien tasolla. Ellei tämä ole mahdollista, pitkille henkilöille pääntuki tulee
asettaa ylimpään ja pienikokoiselle
alimpaan asentoonsa.
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Istuimet, turvalaitteet

Korkeuden säätäminen

Aktiiviset pääntuet

Vaakasäätö

Takatörmäystilanteessa etuistuimien
aktiiviset pääntuet kääntyvät automaattisesti eteenpäin. Pääntuki
tukee päätä paremmin ja kaulanikamien yliojennuksesta aiheutuvien
vammojen riski pienenee.

C11E1015A

Säädä pääntukia ylöspäin vetämällä
niitä ylös. Työnnä pääntukia alaspäin
painaen samalla vapautuspainiketta
säätääksesi niiden asentoa alaspäin.

C11E1010A

Etuistuimien pääntukien kallistamiseksi,
1. Aseta pääntuki pystyasentoon
työntämällä se kokonaan eteenpäin ja vapauta.
2. Työnnä pääntukea varovasti
eteenpäin, kunnes se on halutussa asennossa.

Istuimet, turvalaitteet

Etuistuimet
Istuimen asento
{Varoitus
Aja vain istuimen ollessa oikein
säädettynä.

 Työnnä takamus mahdollisimman syvälle selkänojaa vasten.
Etäisyyden polkimiin tulee olla
sellainen, että jalat ovat pienessä
kulmassa polkimien ollessa pohjassa. Siirrä etumatkustajan istuin
mahdollisimman kauas taakse.
 Työnnä olkapäät mahdollisimman syvälle selkänojaa vasten.
Säädä selkänojan kallistus niin,
että ulotut ohjauspyörään hyvin
käsien ollessa pienessä kulmassa. Ohjauspyörää pyöritettäessä olkapäiden kosketuksen
selkänojaan on säilyttävä. Selkänojaa ei saa kallistaa liian taakse.
Suurin suositeltava kallistuskulma on n. 25.
 Ohjauspyörän säätö. Katso Ohjauspyörän säätö sivulta 87.

MD028
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 Säädä istuinkorkeus siten, että
sinulla on esteetön näkyvyys joka
suuntaan ja kaikkiin mittareihin.
Pään ja kattoverhouksen väliin
tulee jäädä vähintään käden
leveyden verran vapaata tilaa.
Reisien tulee levätä istuimella
ilman painetta.
 Pääntukien säätö. Katso Pääntuet sivulta 45.
 Turvavöiden korkeuden säätö.
Katso "Korkeudensäätö" kohdasta Kolmipisteturvavyöt sivulta
59.
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Istuimet, turvalaitteet

Istuimen säätö

Istuimen sijoitus

Istuinten selkänojat

{ Vaara
Istu vähintään 25 cm:n päässä ohjauspyörästä, jotta turvatyyny voi
laueta turvallisesti.

{Varoitus
Älä koskaan säädä istuimia ajon
aikana, sillä ne saattaisivat liikkua
hallitsemattomasti.
1968931

Siirrä istuinta eteen tai taakse vetämällä vivusta ja siirtämällä istuin
haluttuun asentoon.
Vapauta vipu ja varmista, että istuin
on lukkiutunut paikalleen.

C11E2053A

Vedä kahvasta, säädä kallistus ja
vapauta kahva. Anna istuimen lukittua kuuluvasti.
Huom
Älä nojaa selkänojaan säädön aikana.

Istuimet, turvalaitteet

Istuinkorkeus
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Sähkötoiminen istuimen
säätö (vain kuljettajan
istuin)

Istuimen ristiseläntuki

{Varoitus
Älä säädä kuljettajan istuinta auton
liikkuessa.
Kuljettaja saattaa menettää auton
hallinnan ja seurauksena saattaa
olla omaisuus- tai henkilövahinkoja.
C11E2054A

Pumppaa vipua istuintyynyn ulkoreunassa kunnes istuintyyny on säädetty haluttuun asentoon.
Laske istuintyynyä alaspäin painamalla vipua alas useita kertoja.
Nosta istuintyynyä vetämällä vipua
ylös useita kertoja.

C11E2055A

Kuljettajan istuimen ristiseläntuki
kasvaa tai vähenee, kun liikutat
vipua eteen tai taakse.
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Istuimet, turvalaitteet

Istuimen säätö
pituussuunnassa

Istuimen korkeuden
säätäminen

Istuimen selkänojan säätö

C11E1013A
C11E1011A

Kun haluat siirtää istuinta eteen- tai
taaksepäin, siirrä kytkintä eteen- tai
taaksepäin ja pidä sitä tässä asennossa.
Kun selkänoja on halutussa asennossa, vapauta kytkin.

C11E1012A

Säädä istuintyynyn etu- tai takaosan
korkeutta työntämällä kytkimen etutai takaosaa ylöspäin tai alaspäin.

Kun haluat kallistaa selkänojaa
eteen- tai taaksepäin, siirrä kytkimen
yläosaa eteen- tai taaksepäin ja pidä
sitä tässä asennossa.

Kun selkänoja on halutussa asennossa, vapauta kytkin.

Kun selkänoja on halutussa asennossa, vapauta kytkin.

Istuimet, turvalaitteet

Lämmitettävät etuistuimet

Huomautus
Jos jollakulla autossa olijoista on
herkkä iho, emme suosittele suurimman lämmitystehon käyttöä jatkuvasti.

C11E2038A

Istuinlämmityksen kytkimet sijaitsevat keskikonsolin lokeron alapuolella.
Istuimen lämmittäminen:
1. Kytke sytytysvirta.
2. Paina sen istuimen istuinlämmittimen kytkintä, jonka haluat lämmittää. Painikkeessa oleva
merkkivalo syttyy.
Sammuta istuimen lämmitin painamalla painiketta uudelleen. Painikkeessa oleva merkkivalo sammuu.
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Taittuva selkänoja
Matkustajan istuimen
selkänojan taittaminen
Huomautus
Jos taitat selkänojan eteen pitkien
esineiden kuten suksien kuljetusta
varten, varmista että esineet eivät
ole lähellä turvatyynyä.
Liian lähellä olevat esineet voivat
iskeytyä täyttyvän turvatyynyn voimasta päin matkustajaa törmäyksessä. Seurauksena voi olla vakava
henkilövahinko tai jopa kuolema.
Kiinnitä esineet niin, että ne eivät
ole turvatyynyn täyttymisalueella.

Huomautus
Selkänojan päälle laitetut tavarat,
voivat iskeytyä päin matkustajia ja
aiheuttaa henkilövahinkoja äkillisessä jarrutuksessa tai käännöksessä tai törmäyksessä. Poista tai
kiinnitä kaikki esineet ennen ajoa.
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Istuimet, turvalaitteet

3. Nosta istuimen ulkosivulla sijaitseva kallistusvipu täysin ylös ja
taita selkänojaa eteenpäin kunnes se pysähtyy taitettuun asentoon.
Matkustajan istuimen selkänoja nostetaan seuraavasti:

Matkustajan istuimen selkänoja taitetaan seuraavasti:
1. Laske pääntuki täysin alas.
2. Vedä etuistuimen alla olevaa
vipua ja pidä sitä tässä asennossa samalla kun siirrät istuinta
taaksepäin ääriasentoon ja
vapauta sitten vipu.

1. Nosta istuimen selkänojaa ja
paina se alkuperäiseen asentoon.
2. Kiinnitä selkänoja takaisin paikalleen painamalla selkänojan päällä
olevaa nuppia.
3. Vedä selkänojaa eteenpäin sen
varmistamiseksi, että selkänoja
on lukittunut.

Huomautus
Jos selkänoja ei ole lukkiutunut, se
voi siirtyä eteenpäin äkillisessä jarrutuksessa tai törmäyksessä.
Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja istuimella istuvalle matkustajalle. Työnnä ja vedä aina
selkänojaa varmistaaksesi, että se
on lukkiutunut.

Takaistuimet
Takaistuimen selkänojan
taittaminen
{Varoitus
Kuorma ei saa ylettyä etuistuimien
selkänojien yläpuolelle.
Älä anna matkustajien istua taitetulla selkänojalla auton liikkuessa.
Autossa on erilliset alueet matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamiseen.
Irtonaiset matkatavarat tai matkustajat, jotka istuvat taitetun selkänojan päällä, voivat sinkoutua
hallitsemattomasti auton sisällä tai
pudota autosta äkillisesti pysähdyttäessä tai onnettomuudessa.
Seurauksena voi olla henkilövahinkoja tai hengenvaara.

Istuimet, turvalaitteet
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Huomautus
Jos takaistuimen selkänoja taitetaan turvavöiden ollessa vielä kiinnitettyinä, istuin tai turvavyöt voivat
vaurioitua. Avaa aina turvavyöt ja
aseta ne normaaliin säilytysasentoon ennen takaistuimen selkänojan taittamista.

C11E1019A

Jos haluat taittaa takaistuimen selkänojan erikseen:
1. Varmista, että mikään kolmesta
turvavyöstä ei ole kiinnitettynä ja
että etuistuimien selkänojat eivät
ole kallistettuina.
2. Työnnä pääntuet täysin alas.
3. Nosta selkänojan päällä olevaa
vipua selkänojan vapauttamiseksi.
4. Taita takaistuimen selkänoja
eteen ja alas.

Jos haluat palauttaa takaistuimen
selkänojan pystyasentoon:
1. Kiinnitä turvavyöt ohjauspidikkeeseen, jotta ne eivät jää puristuksiin.
2. Nosta takaistuimen selkänojaa ja
paina, kunnes se lukittuu pystyasentoon.
3. Irrota turvavyöt pidikkeestä.
4. Kiinnitä selkänoja takaisin paikalleen painamalla selkänojan
päällä olevaa nuppia.
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Istuimet, turvalaitteet

5. Vedä selkänojaa eteenpäin sen
varmistamiseksi, että selkänoja
on lukittunut.

Takaistuimen selkänojan säätö

{Varoitus

{Varoitus

Kuorma ei saa ylettyä etuistuimien
selkänojien yläpuolelle.

Varmista, että takaistuimen selkänojat on käännetty kokonaan
taakse ja lukittu paikoilleen, ennen
kuin otat autoon matkustajia.

Älä anna matkustajien istua takaosassa, kun takaistuimet on taitettu
eteenpäin.

Älä vedä selkänojan päällä olevista
vapautusvivuista auton liikkuessa.
Vapautusvivuista vetäminen auton
liikkuessa voi aiheuttaa henkilövahinkoja matkustajille.

Taittuva kaksoistakaistuin
(vain 7-paikkainen malli)

C11E1018A

Takaistuimen selkänojat voidaan kallistaa osittain.
Selkänojien kallistusta säädetään
nostamalla selkänojan päällä olevaa
vipua kunnes selkänoja on halutussa
asennossa.

Irtonaiset matkatavarat tai matkustajat takaosassa voivat sinkoutua
ajoneuvon sisällä tai siitä ulos äkillisessä pysäytyksessä tai onnettomuudessa.

Istuimet, turvalaitteet
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{Varoitus
Jos takaistuimen selkänoja taitetaan turvavöiden ollessa vielä kiinnitettyinä, istuin tai turvavyöt voivat
vaurioitua.
Avaa aina turvavyöt ja aseta ne
normaaliin säilytysasentoon ennen takaistuimen selkänojan taittamista.
Varmista selkänojaa taittaessasi
tai nostaessasi, että turvavyölukot
eivät ole puristuksissa istuimen välissä.
Seurauksena voi olla henkilövahinkoja tai hengenvaara.

C11E1004A

Noustaksesi kolmannen istuinrivin
istuimelle tai poistuaksesi siitä tee
seuraavasti:
1. Varmista, että mikään kolmesta
turvavyöstä ei ole kiinnitettynä ja
että etuistuimien selkänojat eivät
ole kallistettuina.
2. Työnnä pääntuet täysin alas.
3. Vedä selkänojan ulkopuolella olevaa vipua eteenpäin ja taita selkänoja.

C11E1005A

4. Istuin kääntyy automaattisesti
eteenpäin ja ilmajousitetut tukitangot pitävät istuimen taitettuna.
Takaistuimen palautus alkuperäiselle
paikalleen:
1. Kiinnitä turvavyöt ohjauspidikkeeseen, jotta ne eivät jää puristuksiin.
2. Ohjaa takaistuimen istuintyyny
alas.
3. Lukitse takaistuimen istuintyyny
lattiaan.
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Istuimet, turvalaitteet

Kolmannen istuinrivin
istuimen taittaminen

Tarkista sen tiukka kiinnitys vetämällä sitä ylös ja alas.
4. Palauta takaistuin alkuperäiselle
paikalleen. Tarkista selkänojan
tiukka kiinnitys vetämällä sitä
eteen ja taakse.
5. Irrota turvavyöt pidikkeestä.

{Varoitus
Älä laita jalkoja tai muita kehon
osia lattialle takaistuimen istuintyynyn alle asettaessasi istuintyynyä
alas.
Seurauksena voi olla henkilövahinkoja.

C11E1017A

Huomautus
Älä vedä vivusta selkänojan
ollessa taitettuna. Se saattaisi vaurioittaa vipua tai muita osia.

C11E1006A

Kolmannen istuinrivin selkänojien
taittamiseksi:
1. Varmista, että turvavyöt ovat
avattuina.
2. Nosta kunkin selkänojan takapuolella olevaa vipua.
3. Työnnä selkänojaa eteenpäin ja
taita se alas.

Istuimet, turvalaitteet

Takaistuimen palautus alkuperäiselle
paikalleen:

Lämmitettävät takaistuimet

1. Nosta selkänoja alkuperäiseen
asentoonsa. Tarkista selkänojan
tiukka kiinnitys vetämällä sitä
eteen ja taakse.
2. Siirrä pääntuki taaksepäin alkuperäiseen asentoonsa.

C3D2009A

Kummankin takaoven sisäpaneelissa
on takaistuimen lämmityskytkin.
Istuimen lämmittäminen:
1. Kytke sytytysvirta.
2. Paina joko vasemman- tai
oikeanpuoleisen ulomman istuinpaikan istuintyynyn ja selkänojan
lämmityskytkintä.
Painikkeessa oleva merkkivalo
syttyy.
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Sammuta istuimen lämmitin painamalla painiketta uudelleen.
Painikkeessa oleva merkkivalo
sammuu.
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Istuimet, turvalaitteet

Turvavyöt

{Varoitus

Turvavyöt

Kiinnitä turvavyö aina ennen ajoon
lähtöä.
Henkilöt, jotka eivät käytä turvavyötä, vaarantavat paitsi oman, myös
muiden autossa olijoiden turvallisuuden onnettomuustilanteessa.
Turvavyöt on tarkoitettu vain yhden
henkilön käyttöön. Ne eivät sovellu
alle 12-vuotiaille eivätkä alle
150 cm:n pituisille henkilöille.

MD033

Vyöt lukkiutuvat matkustajien suojaamiseksi, kun autoa kiihdytetään tai
jarrutetaan voimakkaasti.

Turvavyöjärjestelmän kaikki osat on
tarkastettava ajoittain vaurioiden ja
toiminnan suhteen.
Vaurioituneet osat on vaihdatettava.
Onnettomuuden jälkeen turvavyöt ja
lauenneet turvavyönkiristimet on
vaihdatettava korjaamolla.

Huom
Varmista, että kengät tai teräväreunaiset esineet eivät ole vaurioittaneet vöitä ja että ne eivät ole
jääneet puristuksiin. Turvavyökeloihin ei saa päästä likaa.
Turvavyömuistutin >. Katso Turvavyömuistuttimet sivulta 106.

Etuistuimien matkustajat
Kumpikin etuistuin on varustettu
istuimen pituussuuntaisella säädöllä
ja selkänojalla, jossa on korkeudeltaan säädettävä pääntuki, kolmipisteturvavyöllä sekä turvatyynyllä.

Takaistuimien matkustajat
Takaistuimella on kaksi reunaistuinpaikkaa sekä keskimmäinen istuinpaikka, joissa kaikissa on
kolmipisteturvavyöt.
Kummassakin ulommassa istuinpaikassa on lastenistuimen alakiinnikkeet ja yläkiinnikkeet takaistuimen
selkänojassa.
Katso Lasten turvaistuimen asennuskohdat sivulta 69.

Istuimet, turvalaitteet

Kolmannen istuinrivin
matkustajat
Kolmannessa istuinrivissä on kaksi
istuinpaikkaa, jotka on varustettu kolmipisteturvavöillä.

Turvavyön kiristimet
Etuistuinten turvavyöt kiristyvät etu-,
sivu- ja takatörmäyksissä törmäysvoiman ylittäessä tietyn rajan.

Turvavyön voiman rajoittimet

{Varoitus

Etuistuimilla ne vähentävät kehoon
törmäyksessä kohdistuvaa kuormitusta vapauttamalla vyötä asteittain.

Väärä käsittely (esim. vöiden tai
solkien irrotus tai asennus) voi laukaista turvaöiden kiristimet ja aiheuttaa henkilövahingon vaaran.
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Älä tee mitään muutoksia turvavöiden kiristimien komponentteihin,
koska se mitätöi auton tyyppihyväksynnän.

Kolmipisteturvavyöt
Kiinnittäminen

Merkkinä turvavyön kiristimien
laukeamisesta merkkivalo 9 syttyy.
Katso Turvatyynyjen ja turvavöiden
kiristimien merkkivalo sivulta 106.
Vaihdata lauenneet turvavyönkiristimet korjaamolla. Turvavyönkiristimet laukeavat vain kerran.
Huom
Älä kiinnitä tai asenna lisävarusteita tai muita esineitä, jotka saattaisivat häiritä turvavöiden kiristimien
toimintaa.

MD035

Vedä vyö kelalta, vie se kiertymättömänä vartalon yli ja kiinnitä lukkokieleke vyölukkoon.
Kiristä lantiovyötä ajon aikana usein
vetämällä olkavyöstä.
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Istuimet, turvalaitteet

Korkeuden säätäminen

Irrottaminen

MD036

Löysät ja paksut vaatteet haittaavat
vyön tiukkaa kiinnittymistä. Älä jätä
mitään esineitä, esim. käsilaukkua tai
matkapuhelinta, vyön ja vartalon
väliin.

{Varoitus
Turvavyötä ei saa sijoittaa vaatteiden taskuissa olevien kovien tai
särkyvien esineiden kohdalle.

C11E2059A

1. Paina painiketta.
2. Säädä korkeus ja lukitse.
Säädä korkeus niin, että vyö kulkee
olkapään yli. Se ei saa kulkea kaulan
eikä olkavarren yli.

{Varoitus
Turvavyötä ei saa säätää ajon aikana.

MD038

Vyö avataan painamalla lukon
punaista nappia.

Istuimet, turvalaitteet

Turvavyön käyttö
raskauden aikana

Turvatyynyjärjestelmä
Turvatyynyjärjestelmä

{Varoitus
Vyö tulee asettaa niin alas lantion
päälle kuin mahdollista vatsan alueelle kohdistuvan paineen estämiseksi.
Turvavyöt toimivat kaikilla, myös raskaana olevilla naisilla.
Kuten kaikilla matkustajilla, myös
raskaana olevilla naisilla on suurempi riski loukkaantua vakavasti, jos
he eivät käytä turvavöitä.
Lisäksi turvavöiden oikea käyttö nostaa syntymättömän lapsen mahdollisuuksia selvitä kolarista.
Parhaan mahdollisen turvan saavuttamiseksi raskaana olevan naisen on
käytettävä kolmipisteturvavöitä.
Raskaana olevan naisen tulee sijoittaa turvavyön lantiovyö niin alas kuin
mahdollista.

Turvatyynyjärjestelmä koostuu useasta erillisestä järjestelmästä.
Turvatyynyt täyttyvät törmäystilanteessa millisekunneissa. Se tyhjenee
myös niin nopeasti, että sitä ei onnettomuuden tapahtuessa usein havaitsekaan.
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{Varoitus
Väärin käsiteltyinä turvatyynyjärjestelmät voivat laueta räjähdysmäisesti.
Kuljettajan tulee istua mahdollisimman takana, mutta siten että auton
kaikki hallintalaitteet ovat hyvin hänen ulottuvillaan. Jos istut liian lähellä turvatyynyä, laukeamisen
seurauksena voi olla jopa kuolemaan johtava vakava loukkaantuminen.
Jotta suoja olisi kaikentyyppisissä
törmäyksissä maksimaalinen, täytyy kaikkien autossa matkustavien
ja myös kuljettajan käyttää turvavöitään. Tämä minimoi vakavan
loukkaantumisen tai kuoleman
vaaran törmäyksissä. Älä istu tai
nojaa tarpeettoman lähellä turvatyynyä, kun auto liikkuu.
Turvatyyny voi aiheuttaa naarmuja
kasvoihin tai vartaloon, rikkoutuneet lasit voivat aiheuttaa vammoja
tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja turvatyynyn täyttyessä.
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Istuimet, turvalaitteet

Huom.
Keskikonsolin alueella sijaitsee turvatyynyjärjestelmän ja turvavyönkiristinten ohjauselektroniikka. Sinne
ei saa panna mitään magneettisia
esineitä.
Älä kiinnitä mitään turvatyynyjen
kansiin äläkä peitä niitä millään
muulla materiaalilla.
Kukin turvatyyny laukeaa vain kerran. Vaihdata lauenneet turvatyynyt korjaamolla.
Älä tee mitään muutoksia turvatyynyjärjestelmään, koska se mitätöi
auton tyyppihyväksynnän.
Turvatyyny täytyttyä ohjauspyörä,
kojelauta, kaikki paneeliosat, ovitiivisteet, kahvat ja istuimet tulee irrottaa korjaamossa.

Turvatyynyn laukeaminen saattaa
aiheuttaa voimakkaan äänen ja savua. Se on normaalia eikä itsessään vaarallista, mutta se saattaa
ärsyttää matkustajien ihoa. Jos ärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.

{Vaara
Älä koskaan salli lasten, vauvojen,
raskaana olevien naisten tai vanhojen ja heikkojen ihmisten istua
turvatyynyillä varustetulla etumatkustajan istuimella.
Älä myöskään aja, kun lasten turvaistuin on kiinnitetty sen päälle.
Onnettomuuden sattuessa laukeavan turvatyynyn isku voi aiheuttaa
kasvovaurion tai jopa kuoleman.

Huomautus
Jos autolla ajetaan isojen kuoppien
tai esteiden yli päällystämättömällä
tiellä tai jalkakäytävällä, turvatyyny
voi laueta. Aja hitaasti pinnoilla,
joita ei ole tarkoitettu autoliikenteelle, jotta turvatyyny ei laukeaisi
tahattomasti.
Turvatyynyjärjestelmän merkkivalo 9.
Katso Turvatyynyjen ja turvavöiden
kiristimien merkkivalo sivulta 106.

Istuimet, turvalaitteet

Etuturvatyynyjärjestelmä

{Varoitus

Etuturvatyynyjärjestelmä käsittää
yhden turvatyynyn ohjauspyörässä ja
toisen kojelaudassa matkustajan
puolella. Ne tunnistaa sanasta
AIRBAG.

Optimaalinen suojaus saavutetaan vain istuimen ollessa oikeassa asennossa.
Katso Istuimen asento sivulta 47.
Pidä turvatyynyjen täyttymisalue
vapaana esteistä.
Turvavyön on oltava oikein kiinnitetty. Vain tällöin turvatyynyn suojausvaikutus toimii.
MD039

Edessä istuvien liike eteenpäin
hidastuu, jolloin ylävartalon ja pään
loukkaantumisriski pienenee huomattavasti.
C11E1009A

Etuturvatyynyt laukeavat osoitetulta
vaikutusalueelta tapahtuvassa törmäyksessä tietystä törmäysvoimasta alkaen. Sytytysvirran on
oltava kytkettynä.

63

64
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Sivuturvatyynyjärjestelmä
Sivuturvatyynyjärjestelmä käsittää
kummankin etuistuimen selkänojassa sijaitsevat turvatyynyt.
Ne tunnistaa sanasta AIRBAG.
Sivuturvatyynyt laukeavat törmäyksessä tietystä törmäysvoimasta
alkaen. Sytytysvirran on oltava kytkettynä.

{Varoitus

Turvatyynyverhojärjestelmä

Pidä turvatyynyjen täyttymisalue
vapaana esteistä.
Huom
Käytä vain autoosi hyväksyttyjä istuinpäällisiä. Turvatyynyjä ei saa
peittää.

{Varoitus
Sivuturvatyynyn täyttyminen aiheuttaa loukkaantumis- tai hengenvaaran lähellä istuvalle lapselle
erityisesti silloin, jos lapsen pää,
niska tai rintakehä on lähellä turvatyynyä sen lauetessa.
Älä koskaan anna lapsen nojata
oveen tai lähelle sivuturvatyyny-yksikköä.
2235845

Rintakehän ja lantion loukkaantumisriski sivutörmäyksessä pienenee
huomattavasti.

TDL092A

Turvatyynyverhojärjestelmä käsittää
kattokehyksessä molemmilla puolilla
sijaitsevat turvatyynyt. Ne tunnistaa
kattopilarien sanasta AIRBAG.
Turvatyynyverhot laukeavat törmäyksessä tietystä törmäysvoimasta
alkaen. Sytytysvirran on oltava kytkettynä.

Istuimet, turvalaitteet

{Varoitus
Pidä turvatyynyjen täyttymisalue
vapaana esteistä.
Kattokehyksen tartuntakahvoissa
oleviin koukkuihin saa ripustaa
vain kevyitä vaatteita ilman vaateripustimia. Koukkuihin ripustettujen
vaatteiden taskuissa ei saa olla mitään esineitä.
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Turvatyynyn ON/OFF-kytkin
Etumatkustajan etuturvatyynyjärjestelmä on poistettava käytöstä, jos
istuimelle aiotaan asentaa lasten turvajärjestelmä. Turvatyynyverhot, turvavyönkiristimet ja kaikki kuljettajan
turvatyynyt pysyvät käyttövalmiudessa.

2235846

Täten pään loukkaantumisriski sivutörmäyksessä pienenee huomattavasti.

TEL014A

Etumatkustajan turvatyynyt voidaan
poistaa käytöstä kojelaudan päädyssä olevalla katkaisimella, joka
näkyy etumatkustajan oven ollessa
auki.
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Lasten turvaistuimet

{Varoitus

Lasten turvalaitteet

Poista etumatkustajan istuimen
turvatyynyt käytöstä, kun istuimella
istuu lapsi.

Suosittelemme GM:n lasten turvajärjestelmän käyttämistä, koska se on
nimenomaisesti räätälöity autoosi.

Aktivoi etumatkustajan istuimen
turvatyynyt, kun istuimella istuu aikuinen.

Käytettäessä lasten turvajärjestelmää on huomioitava seuraavassa
luetellut ja järjestelmän mukana toimitetut käyttö- ja asennusohjeet.

Valitse asento virta-avaimella:
U = etumatkustajan turvatyynyt
ovat poissa käytöstä eivätkä laukea
törmäyksessä. Merkkivalo + palaa
jatkuvasti. Lasten turvaistuin voidaan
asentaa taulukon mukaisesti.
V = etumatkustajan turvatyynyt ovat
käytössä. Lastenistuimia ei voida
kiinnittää istuimelle.

C11E2056A

Niin kauan kuin merkkivalo + ei pala,
etumatkustajan istuimen turvatyynyt
laukeavat törmäyksessä.
Muuta tilaa vain auton ollessa pysäytetty ja sytytysvirran katkaistu.
Tila pysyy samana seuraavaan muutokseen asti. Turvatyynyn poiskytkennän merkkivalo.
Katso Turvatyynyn ON/OFF-valo
sivulta 107.

Noudata aina paikallisia ja maakohtaisia määräyksiä. Monissa maissa
on lasten turvajärjestelmien käyttö
tietyillä istuimilla kiellettyä.

Istuimet, turvalaitteet

{Varoitus
VAROITUS–ERITTÄIN VAARALLISTA
Älä käytä taaksepäin suunnattua
lasten turvaistuinta etuistuimella,
jonka etupuolella on turvatyyny.
Lapsi voi loukkaantua vakavasti,
jos turvatyyny täyttyy, koska lapsen pää olisi silloin hyvin lähellä
laukeavaa turvatyynyä.
GC3E3001A

{Varoitus
{Varoitus
Älä KOSKAAN käytä kasvot taaksepäin asennettavaa lasten turvaistuinta istuimella, jonka
TURVATYYNY ON TOIMINTAVALMIUDESSA. Seurauksena voi
olla LAPSEN KUOLEMA tai VAKAVA LOUKKAANTUMINEN.

Käytettäessä lasten turvalaitetta
etumatkustajan istuimella etumatkustajan istuimen turvatyynyjärjestelmät tulee kytkeä pois
toiminnasta; jos näin ei tehdä, turvatyynyjen laukeaminen aiheuttaa
lapselle hengenvaaran.
Vaara on erityisen suuri, jos käytetään taaksepäin suunnattua lasten
turvalaitetta etumatkustajan istuimella.
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Oikean järjestelmän valinta
Takaistuimet ovat paras paikka lasten turvajärjestelmän asentamiseen.
Lapsia tulee kuljettaa autossa selkä
menosuuntaan niin kauan kuin mahdollista. Tämä varmistaa, että lapsen edelleen hyvin heikkoon
selkärankaan kohdistuu vähemmän
rasitusta törmäystilanteessa.
Alle 12-vuotiaat ja alle 150 cm:n
pituiset lapset saavat matkustaa vain
lapselle soveltuvassa lasten turvajärjestelmässä. Normit ECE 44-03 tai
ECE 44-04 täyttävät turvajärjestelmät ovat soveltuvia. Koska turvavyön
oikea käyttöasento on harvoin mahdollinen alle 150 cm:n pituisen lapsen kohdalla, suosittelemme
painokkaasti soveltuvan lasten turvajärjestelmän käyttämistä, vaikka lainsäädäntö ei tätä lapsen iän
huomioiden enää edellyttäisi.
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Istuimet, turvalaitteet

Älä koskaan pidä lasta sylissäsi matkustaessanne autossa. Törmäyksessä lapsesta tulee liian raskas
pideltäväksi paikallaan.
Kuljettaessasi lapsia käytä lapsen
painoon sopivia turvavarusteita.
Tarkista, että asennettava turvajärjestelmä on yhteensopiva auton tyypin kanssa.
Varmista, että lasten turvajärjestelmä
on asennettu autoon oikealle paikalle.
Lapset saavat nousta autoon ja poistua autosta vain siltä auton puolelta,
joka on poispäin liikenteestä.
Kun lasten turvajärjestelmää ei käytetä, kiinnitä istuin turvavyöllä tai
poista se autosta.
Huom
Älä kiinnitä mitään lasten turvaistuimiin äläkä peitä niitä millään
muulla materiaalilla.

Kaikki onnettomuudessa rasituksen alaisiksi joutuneet lasten turvaistuimet on vaihdettava.
Varmista, että vauvat ja lapset istuvat takaistuimella lasten turvajärjestelmissä.
Siihen asti kunnes lapset voivat
käyttää turvavöitä, valitse sopiva
turvajärjestelmä lapsen iän mukaan ja varmista, että lapsi käyttää
sitä. Katso kyseisen lasten turvajärjestelmän ohjeita.

Istuimet, turvalaitteet
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Lasten turvaistuimen asennuskohdat
Sallitut lasten turvajärjestelmän kiinnitysmahdollisuudet
Etumatkustajan istuimella

Painoluokka
Ryhmä 0

enintään 10 kg

Ryhmä 0+
Ryhmä I

9...18 kg

Ryhmä II

15...25 kg

Ryhmä III

22...36 kg

enintään 13 kg

turvatyyny toimintavalmiudessa

turvatyyny ei
toimintavalmiudessa

X
X
X
X
X

U1

Toisen rivin
ulommilla
istuimilla

Toisen rivin
keski-istuimilla

Kolmannen
rivin
istuimilla

U+
U+
U+
U
U

X

X
X
X
X
X

U1
U1

X
X

X

X
X
X

1: Sallittu, jos etumatkustajan istuimen turvatyynyt on poistettu käytöstä. Jos lasten turvaistuin kiinnitetään kolmipisteturvavyöllä, säädä istuimen selkänoja etummaiseen asentoonsa ja varmista, että turvavyö liikkuu eteenpäin yläkiinnityskohdastaan.
+: Saatavana ISOFIX- ja Top-Tether-kiinnityskaarilla varustettu istuin.
U: Yleiskelpoinen kolmipisteturvavyön yhteydessä.
X: Tässä painoluokassa ei saa käyttää lasten turvajärjestelmää.
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Sallitut lasten ISOFIX-turvajärjestelmän kiinnitysmahdollisuudet

Painoluokka
Ryhmä 0

enintään
10 kg

Ryhmä 0+

enintään
13 kg

Ryhmä I

9...18 kg

Kiinnitys

Etumatkustajan istuimella

Toisen rivin
ulommilla
istuimilla

E

ISO/R1

X

IL

X

X

E

ISO/R1

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

Kokoluokka

Toisen rivin
Kolmannen
keski-istuimilla rivin istuimilla

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

X

IL: Soveltuu tietyille luokkien "autokohtaiset", "rajoitetut" tai "puoliksi yleismalliset" ISOFIX-kiinnitysjärjestelmille.
ISOFIX-turvajärjestelmä on hyväksyttävä kyseeseen tulevaa ajoneuvotyyppiä varten.
IUF: Soveltuu kasvot eteenpäin asennettaville yleiskelpoisille ISOFIX-turvaistuimille, jotka on hyväksytty käytettäviksi
tässä painoluokassa.
X: Tähän painoluokkaan ei ole saatavana hyväksyttyjä ISOFIX-turvajärjestelmiä.

Istuimet, turvalaitteet
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ISOFIX-kokoluokka ja kiinnitys
A - ISO/F3: Kasvot menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä lapsille, jotka ovat painoluokan 9–18 kg yläpäässä.
B - ISO/F2: Kasvot menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä pienemmille lapsille painoluokassa 9–18 kg.
B1 - ISO/F2X: Kasvot menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä pienemmille lapsille painoluokassa 9–18 kg.
C - ISO/R3: Selkä menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä lapsille, jotka ovat enintään 13 kg:n painoluokan
yläpäässä.
D -ISO/R2: Selkä menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä pienemmille lapsille enintään 13 kg:n painoluokassa.
E - ISO/R1: Selkä menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä pienille lapsille enintään 13 kg:n painoluokassa.
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Lasten Isofix-turvalaitteet

Noudata ala- ja yläkiinnikkeillä varustetun ISOFIX-turvalaitteen asennuksessa turvalaitteen mukana
toimitettuja ohjeita.

Lasten ISOFIX-turvalaitteiden
asennus
1. Asenna turvaistuin takaistuimen
ulompaan istuinpaikkaan.

Lue huolellisesti seuraavien sivujen
ohjeet ja turvaistuimen mukana tulleet ohjeet ja noudata niitä.
Lapsesi turvallisuus riippuu siitä!

C11E1001A

Aikaisemmin turvaistuimet kiinnitettiin auton istuimeen turvavöillä.
Tästä johtuen turvaistuimet kiinnitettiin usein väärin tai liian löysälle lapsen turvallisuuden takaamiseksi.
Autossasi on nyt ISOFIX alakiinnityspisteet takaistuimen molemmilla
ulommilla paikoilla ja ylähihnakiinnityspisteet takaistuimessa takana,
joten lasten turvaistuimet voidaan
kiinnittää takaistuimiin.

Jos sinulla on kysymyksiä tai epäilyjä
siitä, oletko asentanut turvaistuimen
oikein, ota yhteyttä turvaistuimen valmistajaan. Jos sinulla on ongelmia
lasten turvaistuimen asentamisessa
autoosi, suosittelemme että otat
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

C11E1003A

2. Etsi kaksi alakiinnityspistettä.
Kummankin alakiinnikkeen paikka on merkitty takaistuimen selkänojan alareunaan
ympyrämerkinnällä.

Istuimet, turvalaitteet

3. Varmista, ettei alakiinnityspisteiden lähellä ole vieraita esineitä,
mukaan lukien turvavyön soljet ja
turvavyöt. Vieraat esineet voivat
haitata turvaistuimen kiinnitystä
kiinnikkeisiin.
4. Aseta lasten turvaistuin istuinpaikalle kahden alakiinnityspisteen
päälle ja kiinnitä se niihin noudattaen turvaistuimen mukana tulleita ohjeita.
5. Säädä ja kiristä turvaistuin turvaistuimen mukana tulleiden
ohjeiden mukaisesti.

Huomautus
Käyttämätön lasten turvaistuin
saattaisi siirtyä eteenpäin.
Irrota lasten turvaistuin kun se ei
ole käytössä, tai kiinnitä se turvavyöllä.

Huom.
Koska turvavyö tai lasten turvaistuin saattaa kuumentua, jos se jätetään suljettuun autoon, tarkista
niiden lämpötila ennen kuin asetat
lapsen turvaistuimelle.
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{Varoitus
Käytä kaikkia ISOFIX alakiinnitysja ylähihnakiinnityspisteitä vain niille suunniteltuun tarkoitukseen.
ISOFIX alakiinnitys- ja ylähihnakiinnityspisteet on suunniteltu käytettäviksi vain ala- ja yläkiinnikkeillä
varustettujen turvaistuinten kiinnittämiseen.
Älä käytä ISOFIX alakiinnitys- ja
ylähihnakiinnityspisteitä aikuisten
turvavöiden, valjaiden tai muiden
autossa olevien varusteiden pidikkeinä.
ISOFIX alakiinnitys- ja ylähihnakiinnityspisteiden käyttäminen aikuisten turvavöiden, valjaiden tai
muiden autossa olevien varusteiden pidikkeinä ei anna riittävää
suojaa törmäystilanteessa ja saattaa johtaa vakaviin vammoihin tai
jopa kuolemaan.
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{Varoitus

Huomautus

Lasten turvaistuimen asettaminen
etuistuimelle saattaa aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.

Täysikokoinen taaksesuunnattu
lasten turvaistuin ei ehkä sovi
asennettavaksi. Ota yhteys jälleenmyyjään ja pyydä lisätietoja sopivista lasten turvaistuimista.

Älä koskaan asenna taaksepäin
suunnattua lasten turvaistuinta etumatkustajan turvatyynyllä varustetun auton etuistuimelle.
Taaksepäin suunnattuun lasten
turvaistuimeen etuistuimelle sijoitettu lapsi saattaa vammautua vakavasti etumatkustajan turvatyynyn
täyttyessä.
Kiinnitä taaksepäin suunnattu lasten turvaistuin takaistuimelle.
Eteenpäin suunnattu lasten turvaistuin tulisi kiinnittää takaistuimelle aina kun mahdollista.
Jos se asennetaan etumatkustajan
istuimelle, siirrä istuin niin taakse
kuin mahdollista.

Yläkiinnikkeellä varustetut
lasten turvalaitteet

ISOFIX-alakiinnikkeillä ja ylähihnakiinnikkeillä varustetun lasten turvaistuimen asentaminen.

2235843

Päästäksesi käsiksi ylähihnan kiinnityskohtiin, toimi seuraavasti:
1. Poista vieraat esineet yläkiinnityspisteen ympäriltä.
Irrota tavaratilan peite.
2. Kiinnitä lasten turvaistuimen yläkiinnityshihnan kiinnike kiinnityspisteeseensä, varmistaen että
yläkiinnityshihna ei ole kiertynyt.

Istuimet, turvalaitteet

Jos kyseisellä istuinpaikalla on
säädettävä pääntuki ja käytät
kaksoishihnaa, aseta hihna pääntuen ympärille.
Jos kyseisellä istuinpaikalla on
säädettävä pääntuki ja käytät
yhtä hihnaa, nosta pääntukea ja
vedä hihna pääntuen alta siten
että se kulkee tankojen välistä.
3. Kiristä lasten turvaistuimen kiinnityshihna turvaistuimen mukana
toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
4. Työnnä ja vedä turvaistuinta
asennuksen jälkeen turvaistuimen oikean kiinnityksen varmistamiseksi.

C11E1008A

{Varoitus
Varmista, että turvaistuimen kiinnityshihna on hyvin kiinnitetty yläkiinnityspisteeseen.
Väärä kiinnitystapa saattaa estää
kiinnityshihnaa ja yläkiinnityspistettä pitämästä turvaistuinta paikallaan.
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Muistiinpanoja

Säilytystilat

Säilytystilat

77

Säilytyslokerot
Kojelaudan säilytyslokero

Säilytyslokerot ...............................77
Matkatavaroiden/kuorman
sijoittaminen ..................................82
Muut säilytysmahdollisuudet..........83
Kattotelinejärjestelmä ....................84
Tietoja auton kuormaamisesta ......85
C11E2024A

Kojelaudassa on säilytystila. Sitä
käytetään pieniä esineitä varten yms.
C11E2025A
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Säilytystilat

Kortinpidin

Käsinelokero

Kolikkolokero

C11E2077A

Voit käyttää kortinpidintä asettamalla kortin loveen.

C11E2023A

Avaa kolikkolokero vetämällä kolikkolokeron luukun kahvaa itseesi
päin.
Sulje kolikkolokero painamalla sen
luukku hyvin kiinni.

C11D2019A

Avaa hansikaslokero vetämällä kahvan pohjasta ylöspäin, tällöin hansikaslokeron valo syttyy. Sulje
hansikaslokero työntämällä se kiinni,
hansikaslokeron valo sammuu.

Säilytystilat

{Varoitus
Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi onnettomuuden tai äkkipysähdyksen yhteydessä
käsinelokeron luukku on aina pidettävä kiinni ajon aikana.

Mukinpitimet

Sisällä oleva väliseinämä voidaan
poistaa haluttaessa säilyttää isompia esineitä.
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Mukinpidin otetaan käyttöön painamalla sen yläpuolella olevaa painiketta. Takamukipidike pompahtaa
automaattisesti ulos.

{Varoitus
Älä aseta kuumaa nestettä sisältäviä, peittämättömiä mukeja mukipitimiin, kun auto liikkuu. Roiskuva
kuuma neste voi aiheuttaa palovammoja. Kuljettajalle sellainen
palovamma voi johtaa auton hallinnan menettämiseen.
Vähentääksesi henkilövahinkojen
vaaraa äkkipysäyksessä tai törmäystilanteessa älä laita kannettomia
tai huonosti suljettuja pulloja, laseja, tölkkejä jne. mukinpitimiin auton
liikkuessa.

Kun poistat sisäväliseinämän, säilytä se hansikaslokeron vasemmalla
puolella olevassa urassa.

C11D2026A

Mukipidikkeet sijaitsevat keskikonsolissa ja toisen istuinrivin kyynärnojissa.
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Säilytystilat

Aurinkolasikotelo

Keskikonsolin säilytystila

C11E2028A
C11E2022A

Avaa kääntämällä kansi alas.

Huomautus
Älä sijoita aurinkolasikoteloon painavia esineitä.

C11D2021A

Avaa keskikonsolin lokero vetämällä
vipua ylös ja nostamalla kantta.
Sulje keskikonsolin lokero painamalla kantta, kunnes se lukkiutuu.

Voit käyttää toista lokeroa, kun painat ja työnnät mukipidikkeissä olevaa
vipua.

Säilytystilat

Kattopaneeli

Matkustajat voivat käyttää kahvoja
apuna noustessaan autoon/autosta,
sekä kiinnipitämiseen vauhdikkaan
ajon aikana.

Apukahva takkikoukulla
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Säilytyslokero istuimen alla

Huomautus
Esineiden ripustaminen apukahvoihin saattaa haitata kuljettajan
näkyvyyttä.
Älä ripusta mitään apukahvoihin,
jollei niissä ole takkikoukkua.

C11E2035A

Autossa on apukahvat etumatkustajan oven ja takaovien yläpuolella.
Molemmissa takaovien yläpuolisissa
kahvoissa on vaatekoukut.
Käyttääksesi kahvaa vedä se alas
pidä siitä kiinni. Kahva kääntyy automaattisesti takaisin ylös, kun se
vapautetaan.

Esteet kuljettajan näkökentässä
saattavat aiheuttaa onnettomuuden, josta saattaa seurata henkilötai omaisuusvahinkoja.

C11E2030A

Käyttääksesi etumatkustajan istuimen alalokeroa vedä lokeron päätä
ylöspäin ja vedä sitä kojetaulun
suuntaan. Työnnä lokeroa istuimeen
päin palauttaaksesi sen paikalleen.
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Säilytystilat

Matkatavaroiden/
kuorman sijoittaminen

Huomautus

Takasäilytystila

Älä kuormaa tavaroita säilytystilaan sen yläreunan yläpuolelle.
Muuten säilytystila tai tavaratilan
lattia voi vaurioitua.

Tavaratila
Säilytystila lattian alla

C11E2045A

Tavaratilan lattialla on molemmilla
puolilla sivusäilytyslokerot.
C11E2044A

Tavaratilan lattian alla on säilytystila.
Päästäksesi säilytystilaan vedä lattiamaton kahvasta ylöspäin.

Säilytystilat

Muut
säilytysmahdollisuudet
Tavaratilan suoja

Poista peite vetämällä kahvaa ensin
hieman itseesi päin ja vapauttamalla
se sitten. Peite kelautuu automaattisesti.
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Apuverkko
Tavaratilan lattiaverkko

2207499

C11E2042A

Tavaratilassa olevat tavarat voidaan
piilottaa katseilta tavaratilan peitteellä.
Käyttääksesi peitettä vedä peitteen
kahvasta itseesi päin ja aseta pitimet
takaluukun aukon molemmilla puolilla oleviin loviin.

Tavaratilan lattiaverkko auttaa pitämään pienet tavarat paikoillaan jyrkissä mutkissa ja nopeissa lähdöissä
ja jarrutuksissa.
Kiinnitä verkon neljä koukkua lattian
kaikissa kulmissa oleviin metallirenkaisiin.
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Säilytystilat

Tavaraverkko

Huomautus
Tavaraverkko soveltuu pienille
kuormille.
Älä kuljeta tavaraverkossa raskaita
tavaroita.

C11E2043A

Voit kuljettaa pieniä kuormia lisävarusteena saatavan tavaraverkon
avulla.
Asenna verkko kiinnittämällä verkon
yläkulmissa olevat silmukat sekä
takapaneelin molempiin kiinnityskohtiin ja kaksi verkkokoukkua lattian
alanurkissa oleviin metallirenkaisiin.

Kattotelinejärjestelmä
Kattoteline
Kattotelineessä voidaan kuljettaa
mukavasti ylimääräistä kuormaa tai
isompia tavaroita, kuten polkupyöriä,
jotka on parempi kuljettaa ulko- kuin
sisäpuolella. Kattotelineessä on kattoon kiinnitetyt sivukaiteet. Ota
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen saadaksesi tarkempia tietoja
säädöksistä, jotka koskevat ajamista
kattotelinekuorman kanssa.
Varmista, että kuormitus jakautuu
tasaisesti pitkittäis-/poikittaistangoille. Kattopinnalle ei saa kuormata.
Kuormattu kattoteline muuttaa auton
painopistettä. Aja varovasti sivutuulella, äläkä aja suurella nopeudella.
Estääksesi kuorman irtoamisesta
johtuvat vahingot tarkasta säännöllisesti, että kuorma on kunnolla kiinnitettynä.

Säilytystilat

{Varoitus
Jos yrität kuljettaa auton katolla jotakin kattotelinettä pidempää tai leveämpää, tuuli saattaa tarttua
siihen ajaessasi. Tämä voi aiheuttaa auton hallinnan menettämisen.
Kuorma saattaa repeytyä väkivalloin irti, mikä saattaa aiheuttaa onnettomuuden ja voi vaurioittaa
autoasi.
Älä koskaan kuljeta auton katolla
mitään kattotelinettä leveämpää tai
pidempää.
Kuormattu kattoteline muuttaa auton painopistettä. Älä aja suurilla
nopeuksilla. Huomioi sivutuulen
vaikutus kuormaan.
Tämän huomautuksen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa
vahinkoja autolle ja matkustajille.
Suurin sallittu kuorma kattotelineen
tangoille on 100 kg. Älä ylitä sallittuja rajoja autoa kuormatessasi.

Tietoja auton
kuormaamisesta
Tietoja auton
kuormaamisesta
 Raskaat esineet tulee asettaa
tavaratilassa takaistuinten selkänojien taakse. Varmista, että
selkänojat on lukittu pitävästi. Jos
teet kuormasta pinon, aseta raskaat esineet pinon alimmaisiksi.
 Esineet tulee aina kiinnittää paikalleen, jotta ne eivät liiku tavaratilassa.
 Kun kuljetat esineitä tavaratilassa, takaistuinten selkänojat
eivät saa olla eteenpäin kallistettuina.
 Kuorman korkeus ei saa ylittää
selkänojien yläreunaa.
 Älä aseta mitään esineitä tavaratilan suojan tai kojelaudan päälle,
älä peitä kojelaudan yläosassa
olevaa tunnistinta.
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 Kuorma ei saa estää polkimien,
seisontajarrun eikä vaihdevivun
käyttöä eikä estää kuljettajan liikkeitä. Sisätilassa ei saa säilyttää
irrallisia esineitä.
 Älä aja takaluukun ollessa auki.
 Kantavuus on auton sallitun
kokonaismassan (katso Tunnistetarra sivulta 363) ja omamassan erotus.
Katso lisätietoja omamassasta
tekniset tiedot -osiosta.
 Kattokuorma lisää herkkyyttä
sivutuulelle ja heikentää ajo-ominaisuuksia painopisteen siirtyessä ylemmäksi. Jaa kuorma
tasaisesti ja kiinnitä se hihnoilla
siten, ettei se pääse liikkumaan.
Sovita rengaspaineet ja ajonopeus kuormitukseen. Tarkasta
kiinnityksen pitävyys usein ja
kiristä tarvittaessa.

Muistiinpanoja

Mittaristo ja hallintalaitteet

Mittaristo ja
hallintalaitteet

Säätimet

Huomautus

Ohjauspyörän säätö

Jos ohjauspylvääseen kohdistuu
akselin suunnassa voimakas isku
ohjauspyörää säädettäessä tai
vipu lukitaan, se voi vaurioittaa
ohjauspyörään liittyviä osia.

Säätimet ........................................87
Varoitusvalot, mittarit ja
merkkivalot ....................................97
Info-näytöt ...................................117
Auton ilmoitukset .........................118
Ajotietokone.................................119

C11E3010A

Vapauta vipu, säädä ohjauspyörä,
lukitse vipu ja varmista, että se lukittuu täysin.
Älä säädä ohjauspyörää, ellei auto
ole paikallaan.
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Mittaristo ja hallintalaitteet

Ohjauspyörän
kauko-ohjaimet

Äänitorvi

Tuulilasinpyyhkimet/pesin
Tuulilasinpyyhkimet

C11E2039A
2443657

Ilmastointijärjestelmää ja vakionopeussäädintä voidaan käyttää ohjauspyörän säätimillä.
Katso Elektroninen ilmastointiautomatiikka sivulta 242.
Katso Vakionopeussäädin sivulta
272.

Paina Y

2238054

Tuulilasinpyyhkimien käyttö: kytke
sytytysvirta ja nosta pyyhkimien/pesulaitteen kytkinvipua ylöspäin.
HI: Jatkuva pyyhintä, suuri nopeus.
LO: Jatkuva pyyhintä, hidas nopeus.
INT: Jaksottaistoiminto.
OFF: Järjestelmä poissa päältä.

Mittaristo ja hallintalaitteet

MIST: Kertapyyhkäisy.
Kertapyyhkäisy
Kertapyyhkäisy kevyessä sateessa
tai sumussa: paina tuulilasin pyyhin-/pesulaitteen kytkinvipua kevyesti
alas ja vapauta vipu.
Kun vapautat vivun, se palaa automaattisesti lepoasentoon.
Pyyhkimet pyyhkäisevät yhden kerran.

Huomautus
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Automaattiset pyyhkimet
sadetunnistimella

Esteistä kuljettajan näkökentässä
saattaa aiheutua onnettomuus,
josta saattaa seurata henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.
Älä käytä tuulilasinpyyhkimiä, kun
tuulilasi on kuiva tai esimerkiksi
lumen tai jään peitossa. Tuulilasinpyyhkimien käyttäminen tuulilasin
ollessa tukkeutunut voi vaurioittaa
tuulilasinpyyhkimien sulkia, pyyhkimien moottoria tai tuulilasia.
Tarkista ennen kylmällä ilmalla
käyttöä, että sulat eivät ole jäätyneet kiinni ikkunaan. Pyyhkimien
käyttäminen niiden ollessa jäätyneinä lasiin kiinni voi vaurioittaa
pyyhinmoottoria.

2238058

Sadetunnistin havaitsee tuulilasilla
olevan veden määrän ja tuulilasinpyyhkimien nopeus säätyy automaattisesti.
Käytä tuulilasin pyyhkimiä automaattisesti asettamalla pyyhkimien kytkinvipu asentoon AUTO.
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Mittaristo ja hallintalaitteet

Järjestelmän herkkyyttä voidaan
säätää kääntämällä tuulilasinpyyhkimien/-pesimen kytkinvivun rengasta
ylös- tai alaspäin.
Kytke järjestelmä pois käytöstä siirtämällä pyyhkimien kytkinvipu asentoon OFF.

Huomautus
Älä kytke päälle tuulilasinpyyhkimiä tai aseta niitä automaattitoiminnolle sadetunnistimella
autonpesun aikana. Se saattaisi
vahingoittaa pyyhinsulkia tai pyyhinjärjestelmää.
Tuulilasinpyykimet tekevät kertapyyhkäisyn järjestelmän tarkastamiseksi, kun virta-avain käännetään
ACC-asentoon pyyhkimien kytkinvivun ollessa AUTO-asennossa.

Jotta sadetunnistin toimii oikein, siinä
ei saa olla likaa eikä pölyä. Sadetunnistimella varustetut autot tunnistaa
lähellä tuulilasin yläreunaa olevasta
tunnistinkentästä.

Tuulilasin pesuneste

Pyyhkimet eivät toimi, kun automaattivaihteiston valintavipu on asennossa "N" ja auton nopeus on alle
5 km/h.

C11E2006A

Vedä vivusta. Pesunestettä suihkuaa
tuulilasille ja pyyhkimet pyyhkäisevät
kerran.

Mittaristo ja hallintalaitteet

Huomautus
Älä käytä tuulilasin pesulaitetta
muutamaa sekuntia pidempään.
Älä käytä lainkaan, jos pesunestesäiliö on tyhjä. Muuten pesulaitteen
moottori voi ylikuumentua ja vaurioitua.
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Takalasinpyyhin/pesin

INT: Jaksottaistoiminta.

Pyyhin

LO: Jatkuva pyyhintä, hidas nopeus.

Pesin

{Varoitus
Älä suihkuta pesunestettä tuulilasille pakkassäällä.
Pesunesteen ja pyyhinten käyttäminen voi aiheuttaa onnettomuuden kylmällä säällä, koska
pesuneste saattaa muodostaa jäätä tuulilasin pintaan ja estää näkyvyyden.

2274836

Takaikkunan pyyhkimen käyttö:
käännä virta-avain ACC- tai
ON-asentoon ja kierrä pyyhkimien/pesulaitteen kytkinvivun päätä
ylöspäin.
Takalasinpyyhkimellä on kolme
asentoa:
OFF: Järjestelmä pois päältä. Lepoasento.

C11E2007A

Suihkuttaaksesi pesuvettä takaikkunaan paina vivun päässä olevaa painiketta kunnes pesulaite alkaa
toimia. Kun vapautat painikkeen,
pesulaite lakkaa toimimasta mutta
pyyhin tekee vielä kolme pyyhkäisyä.
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Mittaristo ja hallintalaitteet

Huomautus
Esteistä kuljettajan näkökentässä
saattaa aiheutua onnettomuus,
josta saattaa seurata henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.
Älä käytä takaikkunan pyyhintä,
kun ikkuna on kuiva tai esimerkiksi
lumen tai jään peitossa.
Pyyhkimien käyttäminen tukkeutuneessa takaikkunassa voi vaurioittaa pyyhkimien sulkia, pyyhkimien
moottoria tai ikkunalasia.
Tarkista ennen kylmällä ilmalla
käyttöä, että sulka ei ole jäätynyt
kiinni ikkunaan. Pyyhkimien käyttäminen niiden ollessa jäätyneinä
lasiin kiinni voi vaurioittaa pyyhinmoottoria.
Älä suihkuta pesunestettä takaikkunalle pakkassäällä.
Anna takaikkunan lämmetä ennen
pesulaitteen käyttöä.

Huomautus
Pesuneste voi muodostaa jäätä
jäätyneeseen takaikkunaan ja siten
haitata näkyvyyttä.
Älä käytä takalasin pesulaitetta
muutamaa sekuntia pidempään.
Älä käytä lainkaan, jos pesunestesäiliö on tyhjä. Muuten pesulaitteen
moottori voi ylikuumentua ja vaurioitua.

Älykäs takaikkunan pyyhin
Näkyvyyden parantamiseksi sateella
takaikkunan pyyhin toimii automaattisesti, kun valitset peruutusvaihteen
ja tuulilasinpyyhkimet ovat toiminnassa.

Mittaristo ja hallintalaitteet

Ajovalojen pesimet

Ajovalojen pesua varten painetaan
kojelaudan vasemmalla puolella olevaa pesulaitteen painiketta ajovalojen ollessa päällä. Pesunestettä
suihkuaa ajovaloille. Sitten ajovalojen pesinjärjestelmä on poissa toiminnasta noin 2 minuuttia. Jos
pesunesteen määrä on alhainen,
pesinjärjestelmää ei voi käyttää noin
4 minuuttiin suihkutuksen jälkeen.

Kello

2238134

Autosi voi olla varustettu ajovalojen
pesimillä.
Ajovalojen pesimet poistavat lian ajovalojen linsseistä.
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C11E2036A

Virta-avaimen ollessa asennossa
ACC tai ON (päällä), digitaalikello
näyttää aikaa. Digitaalikellossa on
kolme säätöpainiketta.
H: Tuntipainike.
Siirrä kellonaikaa eteenpäin tunnilla
painamalla H-painiketta.
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Mittaristo ja hallintalaitteet

Jos haluat siirtää kellonaikaa eteenpäin enemmän kuin yhden tunnin,
paina H-painiketta ja pidä se painettuna kunnes oikea tuntimäärä on
saavutettu.
M: Minuuttipainike.
Siirrä kellonaikaa eteenpäin minuutilla painamalla M-painiketta.

Huom
Muista asettaa auton kello oikeaan
aikaan aina, kun olet irrottanut
akun ja kytkenyt sen takaisin, sekä
sulakkeen vaihdon jälkeen.

Älä kytke mitään virtaa antavia laitteita, kuten laturia tai akkua.
Vääräntyyppinen pistoke voi vaurioittaa pistorasiaa.

S : Asetuspainike.
Asettaaksesi ajan lähimpään tuntiin
paina S-painiketta.

Jos painat tätä painiketta ajan ollessa
esimerkiksi 8:30 ja 8:59 välillä, kello
asettuu näyttämään 9:00.

Lisäksi virtapistoke poistetaan käytöstä, mikäli akkujännite on alhainen.

Huomautus

Virtapistorasiat

Jos haluat siirtää kellonaikaa eteenpäin enemmän kuin yhden minuutin,
paina M-painiketta ja pidä se painettuna kunnes oikea minuuttimäärä on
saavutettu.

Jos painat tätä painiketta ajan ollessa
esimerkiksi 8:00 ja 8:29 välillä, kello
asettuu näyttämään 8:00.

Kun sytytysvirta on katkaistu, virtapistoke on poissa käytöstä.

C11E2033A

12 V:n pistorasia sijaitsee keskikonsolin takana ja tavaratilan vasemmalla puolella.
Suurin tehonkulutus ei saa ylittää
120 wattia.

Mittaristo ja hallintalaitteet

Savukkeensytytin

Huomautus

{Varoitus

Savukkeensytyttimen liiallinen kuumentaminen voi vaurioittaa kuumennuselementtiä ja sytytintä.

Jos jätät kesäaikana autoon herkästi syttyvän esineen kuten irrallisen savukkeensytyttimen, se voi
räjähtää ja aiheuttaa tulipalon auton matkustamon ja tavaratilan korkean sisälämpötilan johdosta.

Älä pidä kiinni sytyttimestä sen
kuumentuessa. Tämä voi johtaa
sytyttimen ylikuumenemiseen.

C3D2030A

Käyttääksesi savukkeensytytintä
käännä virta-avain asentoon ACC tai
ON ja paina savukkeensytytin kokonaan sisään.
Savukkeensytytin ponnahtaa automaattisesti ulos, kun se on valmis
käytettäväksi.
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Viallisen savukkeensytyttimen
käyttö voi olla vaarallista. Jos kuumentunut savukkeensytytin ei ponnahda esiin, vedä se ulos ja pyydä
korjaamoa korjaamaan vika. Suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Viallinen savukkeensytytin voi
aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita autolle.

Varmista, että autossa ei säilytetä
herkästi syttyviä aineita.

Huomautus
Savukkeensytyttimen istukkaa
pitää käyttää vain savukkeensytyttimelle. Jos savukkeensytyttimen
istukkaan kytketään 12 V jänniteadaptereita, saattaa seurauksena olla sulakkeenpalaminen tai
mahdollinen kuumenemista johtuva vika.
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Mittaristo ja hallintalaitteet

Huomautus

Tuhkakupit

Siirrettävä tuhkakuppi voidaan asettaa mukinpitimiin.
Avaa tuhkakuppi nostamalla varovasti sen kantta. Sulje kansi käytön
jälkeen huolellisesti.

Käytössä olevan savukkeensytyttimen kehys voi olla erittäin kuuma.
Älä koske savukkeensytyttimen
kehykseen, äläkä anna lasten käyttää savukkeensytytintä tai leikkiä
sillä.

Irroita tuhkakuppi puhdistusta varten
kiertämällä sen yläosaa hieman vastapäivään ja nostamalla sitä.

Tämä kuuma metalli voi aiheuttaa
henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

C11E2021A

Huomautus
Savukkeet ja muut tupakointivälineet voivat aiheuttaa tulipalon.
Älä laita paperia tai muuta tulenarkaa materiaalia tuhkakuppiin.
Tulipalo tuhkakupissa voi aiheuttaa
henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Mittaristo ja hallintalaitteet

Varoitusvalot, mittarit
ja merkkivalot

97

Matkamittari

Rakenne 2

Rakenne 1

Nopeusmittari
Rakenne 1

C3D2019A

Ilmoittaa ajonopeuden.

C12E5003A

Matkamittari osoittaa auton ajomäärän kilometreinä tai maileina.
C11E2001A

Autossa on kaksi toisistaan riippumatonta osamatkamittaria, jotka mittaavat autolla ajetun matkan viimeisen
nollauksen jälkeen.
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Mittaristo ja hallintalaitteet

Jos haluat nollata molemmat osamatkamittarit, paina osamatkamittarin painiketta ja pidä sitä painettuna
kunnes lukema nollautuu. Osamatkamittarin painike sijaitsee nopeusmittarin alaosassa oikealla.
Näyttöä matkamittarin, osamatkamittarin A ja osamatkamittarin B välillä
voidaan vaihtaa painamalla osamatkamittarin painiketta.
Rakenne 2
C3E2004B

C3E2006B

Jos autosi mittariston keskellä on
DIC, matkamittari, osamatkamittari
A, osamatkamittari B ja kieli näytetään DIC:ssä.
Matkamittari sekä osamatkamittarit A
ja B voidaan kytkeä painamalla
nopeusmittarissa vasemmalla
alhaalla olevaa painiketta.

C3E2003B
C3E2005B

Siirry kielivalikkoon painamalla pitkään matkamittarin näytössä olevaa
painiketta. Auton on oltava paikallaan ja vaihdevivun P-asennossa.

Mittaristo ja hallintalaitteet

Valitse kieli painamalla painiketta
uudelleen.
Jos haluat nollata molemmat osamatkamittarit, paina painiketta ja pidä
sitä painettuna, kunnes lukema nollautuu.

Käyntinopeusmittari
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Rakenne 2

<Bensiini>
Rakenne 1

C3E2008A

C11E2002A
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<Diesel>

Polttoainemittari

Rakenne 2

Rakenne 1

Rakenne 1

C3D2020A
C11E2003A

Näyttää moottorin kierrosluvun kierroksina minuutissa.
Käytä kaikilla vaihteilla mahdollisuuksien mukaan alhaista käyntinopeutta.

Huomautus
Neulan ollessa varoituskentässä
on suurin sallittu käyntinopeus ylitetty. Moottori on vaarassa.

C11E2040A
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Rakenne 2

{Vaara

Moottorin jäähdytysnesteen
lämpömittari

Pysäytä auto ja sammuta moottori
ennen polttoainetäydennystä.

C3D2018A

Näyttää polttoainesäiliössä olevan
polttoaineen määrän.
Älä aja säiliötä tyhjäksi.
Säiliössä olevan polttoaineen takia
koko polttoainesäiliön tilavuuden
mukaista määrää ei ehkä voida tankata.
Polttoaineen liike polttoainesäiliössä
aiheuttaa polttoainemittarin neulan
liikkeen jarrutettaessa, kiihdytettäessä ja käännyttäessä.

C11E2041A

Ilmoittaa moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan virtalukon ollessa
ON-asennossa.
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Huomautus
Älä jatka autolla ajamista, jos lämpötilamittarin osoitin on mittarin
punaisella alueella. Se on merkki
siitä, että autosi moottori on ylikuumentumassa.
Ylikuumentuneella moottorilla ajaminen voi vaurioittaa autoa.

Huoltonäyttö
Merkkivalot
Kuvattuja merkkivaloja ei ole kaikissa
autoissa. Kuvaus koskee kaikkia mittaristoversioita. Autossa oleva mittaristo saattaa poiketa esitetystä. Kun
sytytysvirta on kytketty, useimmat
merkkivalot palavat hetken ajan toimintatestinä.
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Mittariston merkkivalot

C3E2001A
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C3E2002B
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Vaihteistonäyttö

Suuntavalo

Rakenne 2

Rakenne 1

G vilkkuu.
Merkkivalo vilkkuu
Merkkivalo vilkkuu suuntavalojen tai
hätävilkkujen ollessa kytkettyinä.
Jos vihreät nuolet eivät vilku, kun
käytät suuntavilkkuja tai painat hätävilkun painiketta, tarkasta sulake ja
vaihda mahdollinen viallinen sulake
uuteen.
Katso Lampun vaihtaminen sivulta
312. Katso Sulakkeet sivulta 316.
C3E2007A
C12E5003A

Se ilmaisee valitun vaihteen tai vaihteistotilan.

Jos auton mittariston keskellä on
DIC, valittu vaihde tai vaihteiston ajotila näytetään DIC:n alaosassa.

Katso Suunta- ja kaistanvaihtovilkut
sivulta 127.
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Turvavyömuistuttimet
Kuljettajan istuimen symboli > palaa
tai vilkkuu.

Kun virtalukko on ON-asennossa,
merkkivalo syttyy ja varoitusääni
kuuluu useiden sekuntien ajan muistutuksena turvavöiden kiinnittämisestä.

Turvatyynyjen ja
turvavöiden kiristimien
merkkivalo

Valo vilkkuu kunnes turvavyö on kiinnitetty.

Kytkettäessä sytytysvirta merkkivalo
palaa muutaman sekunnin. Jos valo
ei syty lainkaan tai jos se ei sammu
muutaman sekunnin kuluttua tai jos
se syttyy ajon aikana, turvavyönkiristin- tai turvatyynyjärjestelmässä on
häiriö. Järjestelmät eivät ehkä laukea
onnettomuudessa.

Jos turvavyötä ei ole kiinnitetty auton
lähtiessä liikkeelle, valot ja merkkiääni toistuvat.
Jos turvavyö kiinnitetään, valo ja
merkkiääni sammuvat.
Katso Kolmipisteturvavyöt sivulta 59.
C12E5002A

Matkustajan turvavyön muistutusvalo
sijaitsee hansikaslokeron yläpuolella.
Etumatkustajan istuimen symboli C
palaa tai vilkkuu, kun istuin on käytössä.

9 palaa.

Symbolin 9 jatkuva palaminen voi
olla osoitus autossa olevasta häiriöstä tai turvavyönkiristimien tai turvatyynyjen täyttymisestä.

{Varoitus
Korjauta häiriön syy välittömästi
korjaamolla.
Katso Turvatyynyjärjestelmä sivulta
61.
Katso "Turvavyön kiristimet" kohdasta Turvavyöt sivulta 58.
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Turvatyynyn ON/OFF-valo

Latausjärjestelmän
merkkivalo

Moottorinohjauksen
häiriömerkkivalo

" palaa.

* palaa.

Se syttyy, kun sytytysvirta kytketään, ja sammuu pian moottorin
käynnistyttyä.

Se syttyy, kun sytytysvirta kytketään, ja sammuu pian moottorin
käynnistyttyä.

Palaa moottorin käydessä
Pysäytä, sammuta moottori. Akku ei
lataudu. Moottorin jäähdytys saattaa
olla keskeytynyt.

Huomautus

Merkkivalo sijaitsee hansikaslokeron
yläpuolella.

Merkkivalo osoittaa, että autossa
on häiriö, joka vaatii huomiotasi.
Autolla ajaminen toimintahäiriön
merkkivalon palaessa voi vaurioittaa päästöjen hallintajärjestelmää
ja vaikuttaa polttoaineen kulutukseen sekä ajettavuuteen.

Etumatkustajan turvatyynyn symboli
+ palaa.

Ota yhteyttä korjaamoon vian korjaamiseksi ensi tilassa.

Käänny korjaamon puoleen.
C11E2056A

Kun merkkivalo palaa, etumatkustajan turvatyyny ei ole toimintavalmiudessa.

Toimintahäiriön merkkivalo (MIL) syttyy, jos päästöihin liittyvissä osissa
tai niihin liittyvissä alajärjestelmissä
on häiriö.
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Merkkivalo palaa moottorin
ohjausyksikön (ECM) havaittua häiriön. Havaittaessa vakava sytytyskatko MIL vilkkuu jatkuvasti. Vakava
sytytyskatko voi aiheuttaa katalysaattorin vaurioitumisen.
Toimintahäiriön merkkivalo (MIL) syttyy myös, jos dieselhiukkassuodattimessa (PDF) on toimintahäiriö. Jos
näin tapahtuu, ota yhteys korjaamoon, jotta vika voidaan korjata välittömästi.
Katso Dieselhiukkassuodatin sivulta
311.
Moottorinohjausjärjestelmä siirtyy
hätäkäyttöohjelmaan, jotta voit jatkaa
ajamista. Ota kuitenkin yhteyttä korjaamoon vian korjaamiseksi ensi
tilassa.
Jos MIL syttyy hetkeksi ja sammuu
taas, se on normaalia eikä ole osoituksena toimintahäiriöstä.

Huolla auto pian -valo
B syttyy, kun auto on huollettava.
Tarkastuta auto korjaamolla välittömästi.

Jarrujärjestelmän
varoitusvalo
$ palaa.
Palaa, kun seisontajarru vapautetaan, jos jarrunestetaso on liian
alhainen tai jos jarrujärjestelmässä
on vika.
Katso Jarruneste sivulta 307.

{Varoitus
Älä aja autolla jarrujärjestelmän varoitusvalon palaessa.
Tämä tarkoittaa, että jarrut eivät
toimi oikein.
Ajaminen autolla, jonka jarruissa
on toimintahäiriö, saattaa aiheuttaa
onnettomuuden, jonka seurauksena saattaa olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
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Sähkötoimisen seisontajarrun
merkkivalo
Seisontajarrun tilamerkkivalo
Sähkötoimisella seisontajarrulla
(EPB) varustetuissa autoissa seisontajarrun tilamerkkivalo Y syttyy
moottoria käynnistettäessä hetkeksi.
Jos se ei syty, huollata auto valtuutetussa huoltoliikkeessä.
Sähkötoimisen seisontajarrun tilamerkkivalo Ysyttyy, kun seisontajarru
kytketään. Jos merkkivalo jatkaa vilkkumista seisontajarrun vapauttamisen jälkeen tai ajon aikana,
sähkötoimisen seisontajarrun järjestelmässä on ongelma.
Jos merkkivalo ei syty tai jää vilkkumaan, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Seisontajarrun varoitusvalo
Jos autossa on sähkötoiminen
seisontajarru (EPB), seisontajarrun
varoitusvalon

pitäisi syttyä hetkeksi auton ollessa
ON/START-tilassa. Jos se ei tällöin
syty, korjauta se, jotta se pystyy taas
varoittamaan mahdollisesta ongelmasta.
Jos tämä varoitusvalo syttyy, auton
jossakin järjestelmässä on ongelma,
joka saa seisontajarrujärjestelmän
toimimaan alennetulla teholla. Autoa
voidaan yhä ajaa, mutta se tulee viedä jälleenmyyjälle mahdollisimman
pian.
Sähkötoimisella seisontajarrulla
(EPB) varustetuissa autoissa # syttyy, kun EPB-kytkin vapautetaan jarrupoljinta painamatta. Paina aina
jarrupoljinta ennen EPB-kytkimen
painamista, kun aiot vapauttaa säh-

kötoimisen käsijarrun.
Katso Seisontajarru sivulta 265.
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ABS-järjestelmän
varoitusvalo
! palaa.
Palaa sytytysvirran kytkemisen jälkeen muutamia sekunteja. Järjestelmä on toimintavalmiudessa, kun
merkkivalo sammuu.
Jos merkkivalo ei sammu muutaman
sekunnin kuluttua tai jos se palaa
ajon aikana, ABS-järjestelmässä on
häiriö. Jarrujärjestelmä toimii edelleen, mutta lukkiutumisenesto on kytkeytynyt pois.
Katso Lukkiutumaton jarrujärjestelmä
(ABS) sivulta 264.

Nelivedon merkkivalo
C syttyy, kun sytytysvirta kytketään,
ja sammuu muutaman sekunnin
kuluttua.
Tämä valo vilkkuu, kun AWD-järjestelmä on tilapäisesti poissa toiminnasta, ja palaa kiinteästi kun
AWD-järjestelmässä on toimintahäiriö.
Jos AWD-järjestelmän varoitusvalo
syttyy, ota yhteyttä korjaamoon vian
korjaamiseksi mahdollisimman pian.
Katso Jokapyöräveto sivulta 262.

Alamäkihidastimen
merkkivalo
5 palaa.

Aktiivinen ja ei
valmis/varoitusvalo
Vihreä DCS-valo on DCS aktiivinen
-merkkivalo ja oranssi DCS-valo on
DCS ei valmis -valo & varoitusvalo.
DCS aktiivinen -merkkivalo syttyy
(vihreänä), kun DCS on toimintavalmiina, ja se vilkkuu (vihreänä) DCS:n
toimiessa. DCS kytkeytyy päälle, kun
kojetaulun keskellä sijaitsevaa
DCS-painiketta painetaan.
DCS ei valmis -valo & varoitusvalo
toimii seuraavasti:
 Vilkkuu (oranssina) osoittaakseen, että DCS ei ole toimintavalmis kitkamateriaalin
(etujarrupalat) korkean lämpötilan (noin 350~400 C) takia, voimakkaasta tai toistuvasta
jarruttamisesta johtuen. Tämä
valo sammuu, kun kitkamateriaalin (etujarrupalat) lämpötila on
alle 350 C.
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 Syttyy (oranssina) osoittamaan,
että järjestelmässä on häiriö kitkamateriaalin (etujarrupalat) korkean lämpötilan (yli 400 C) takia,
voimakkaasta tai toistuvasta jarruttamisesta johtuen.
 Tämä valo sammuu, kun kitkamateriaalin (etujarrupalat) lämpötila on alle 350 C.
 DCS ei valmis -valon & varoitusvalon vilkkuminen ja syttyminen
ilmaisevat sinulle, että kitkamateriaalin tulee jäähtyä (aja jarruttaen niin vähän kuin se
turvallisesti on mahdollista). Yllä
mainittu lämpötila saattaa vaihdella jonkin verran auton tilan ja
ympäristön (vuodenaika, ulkolämpötila yms.) mukaan.

Nopeuden mukaan
säätyvän ohjaustehostimen
(SPSS) varoitusvalo
E syttyy.
Se syttyy, kun sytytysvirta kytketään, ja sammuu pian moottorin
käynnistyttyä.
Jos merkkivalo ei sammu muutaman
sekunnin kuluessa tai jos se syttyy
ajon aikana, ohjaustehostimessa on
häiriö.
Käänny korjaamon puoleen.

Pysäköintitutkan valo
X palaa.
 Likaisista antureista johtuva häiriö
 Jään tai lumen peitossa
 Ulkoinen ultraäänihäiriö
Järjestelmä toimii normaalisti, kun
häiriön lähde poistetaan.
Jos valo ei sammu, korjauta häiriön
syy korjaamolla.

Elektronisen
ajonvakautusjärjestelmän
(ESC) merkkivalo
d palaa tai vilkkuu.
Tämä valo vilkkuu ESC:n toimiessa
ja syttyy, jos järjestelmässä on toimintahäiriö.
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Elektronisen
ajonvakautusjärjestelmän
(ESC) poiskytkennän
merkkivalo

Hehkutusjärjestelmä ja
dieselhiukkassuodatin
(vain diesel)

g palaa.

K palaa.

Palaa järjestelmän ollessa kytkettynä
pois toiminnasta.

Moottorin jäähdytysnesteen
lämpötilan varoitusvalo
C palaa.
Tämä valo osoittaa, että moottorin
jäähdytysneste on ylikuumentunut.
Jos olet käyttänyt autoa normaaleissa ajo-olosuhteissa, aja tien
sivuun, pysäytä auto ja anna moottorin käydä joutokäynnillä muutaman
minuutin ajan.
Jos valo ei sammu, sammuta moottori ja ota yhteyttä korjaamoon ensi
tilassa. Suosittelemme, että otat
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Hehkutuksen merkkivalo
Palaa hehkutuksen ollessa toiminnassa. Kun valo sammuu, moottorin
voi käynnistää.

Rengaspaineiden
valvontajärjestelmän
merkkivalo
7 palaa keltaisena.
Se syttyy, kun sytytysvirta kytketään, ja sammuu pian moottorin
käynnistyttyä.
Jos valo syttyy ajon aikana, rengaspaineiden valvontajärjestelmä on
havainnut yhden tai useamman renkaan rengaspaineen olevan huomattavan alhainen.

Pysäytä auto turvalliseen paikkaan,
tarkista renkaat ja lisää renkaisiin
ilmaa, kunnes rengaspaine on rengaspainetarrassa ilmoitetulla tasolla.
Jos järjestelmä havaitsee virhetoiminnon, valo vilkkuu noin 1 minuutin
ajan ja jää sitten palamaan, kunnes
sytytysvirta katkaistaan.
Toimintahäiriön merkkivalo syttyy ja
palaa, kunnes ongelma on korjattu.
Tarkastuta auto korjaamolla.

Dieselhiukkassuodattimen
merkkivalo
L vilkkuu.
Vilkkuu ja äänimerkki kuuluu, jos dieselhiukkassuodatin on puhdistettava
eivätkä aikaisemmat ajo-olosuhteet
sallineet automaattista puhdistusta.
Se sammuu, kun itsepuhdistustoiminto on suoritettu loppuun.
Katso Dieselhiukkassuodatin sivulta
254.
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Moottorin öljynpaineen
varoitusvalo
: palaa.
Se syttyy, kun sytytysvirta kytketään, ja sammuu pian moottorin
käynnistyttyä.

Palaa moottorin käydessä
Huomautus
Moottorin voitelu saattaa olla keskeytynyt. Moottori voi vaurioitua ja
leikata kiinni, jolloin vetävät pyörät
lukkiutuvat.
Jos moottorin öljynpaineen varoitusvalo syttyy ajon aikana, aja tien
sivuun, pysäytä moottori ja tarkista
öljymäärä.

{Varoitus
Jarruttaminen ja ohjaaminen vaativat huomattavasti enemmän voimaa, kun moottori ei ole
käynnissä.
Älä poista avainta virtalukosta ennen kuin auto on pysähtynyt, muuten ohjauspylvään lukko voi
kytkeytyä yllättäen.
Tarkista öljymäärä, ennen kuin käännyt korjaamon puoleen.
Katso Moottoriöljy sivulta 295.

Alhaisen
moottoriöljymäärän
varoitusvalo
L syttyy, kun sytytysvirta kytketään,
ja sammuu muutaman sekunnin
kuluttua.
Tämä valo syttyy moottorin öljymäärän ollessa liian alhainen.
Jos moottorin öljymäärän varoitusvalo syttyy, tarkasta moottoriöljymäärä ja lisää tarvittaessa.
Katso Moottoriöljy sivulta 295.
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Vaihda moottoriöljy -valo
7 syttyy, kun sytytysvirta kytketään,
ja sammuu muutaman sekunnin
kuluttua.
Autossasi voi olla moottoriöljyn kestoiän osoitusjärjestelmä, joka ilmoittaa sinulle, koska moottoriöljy on
vaihdettava.
Kun vaihda moottoriöljy -valo syttyy,
se merkitsee että moottoriöljy on
vaihdettava.
Kun moottoriöljy on vaihdettu, moottoriöljyn kestoiän osoitusjärjestelmä
on nollattava. Nollauksen jälkeen
vaihda moottoriöljy -valo sammuu.
Katso Moottoriöljy sivulta 295.

Polttoaineen säästötilan
merkkivalo

Vettä polttoaineessa
-varoitusvalo (vain diesel)

Eco (polttoaineen säästötila) -valolla
varustetuissa autoissa tämä merkkivalo syttyy, kun keskikonsolissa
valintavivun lähellä olevaa eco-kytkintä (säästö) painetaan. Merkkivalo
sammuu ja polttoaineen taloudellisuustilasta poistutaan, kun kytkintä
painetaan uudelleen.
Bensiinimoottorilla varustetuissa
autoissa eco-valo sammuu, kun siirrät valintavivun käsivalintatilaan.

Syttyy kun polttoainesuodattimen
vesimäärä ylittää määrätyn tason.

Polttoaine vähissä
-varoitusvalo

Katso Dieselhiukkassuodatin sivulta
311.

. palaa.
Palaa, kun polttoainesäiliössä on
liian vähän polttoainetta.

Ajonestimen varoitusvalo

Huomautus
Älä aja polttoainesäiliötä tyhjäksi.
Se saattaa vaurioittaa katalysaattoria.
Katso Katalysaattori sivulta 254.

Tyhjennä vesi välittömästi polttoainesuodattimesta.
Varoitusvalo sammuu, kun tyhjennys on suoritettu.

A syttyy.
Syttyy, kun ajonestimessä on häiriö.
Moottoria ei voida käynnistää.
Korjauta häiriön syy välittömästi korjaamolla.
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Turvailmaisin

Paina jarrupoljinta -valo

Sumuvalojen merkkivalo

Jos autossasi on Thatcham-vakuutukseen liittyvä lisämurtohälytin, murtohälytin pois päältä -ilmaisin o
syttyy kertomaan, että olet kytkenyt
murto- ja kallistumisanturin pois toiminnasta painamalla katossa olevaa
painiketta. Jos painat painiketta
uudelleen, merkkivalo sammuu.

# palaa.

# palaa.

Se syttyy, kun EPB-kytkin vapautetaan jarrupoljinta painamatta. Paina
aina jarrupoljinta ennen EPB-kytkimen painamista, kun aiot vapauttaa
sähkötoimisen käsijarrun.

Palaa etusumuvalojen ollessa kytkettyinä.

Katso Seisontajarru sivulta 265.

s palaa.

Katso Murtohälytinjärjestelmä sivulta
30.

Se syttyy myös, kun kytkinpoljinta
tulee käyttää moottorin käynnistämiseksi.

Palaa takasumuvalon ollessa kytkettynä.

Alennetun moottorin tehon
merkkivalo
w syttyy.
Se syttyy yhdessä huolla auto pian
-valon kanssa, kun auto on huollettava.
Pysähdy tien sivuun, sammuta moottori ja käynnistä se uudelleen
10 sekunnin kuluttua.
Autolla voidaan ajaa alennetulla
nopeudella.
Tarkastuta auto korjaamolla välittömästi.

Katso Moottorin automaattinen
Start/Stop-toiminto sivulta 250.

Katso Etusumuvalot sivulta 128.

Takasumuvalon merkkivalo

Katso Takasumuvalot sivulta 128.

Takavalojen merkkivalo

Kaukovalojen merkkivalo

; palaa.

3 palaa.

Palaa takavalojen ollessa kytkettyinä.

Se palaa kaukovalojen ollessa kytkettyinä ja kaukovalovilkkua käytettäessä.
Katso Ajovalojen kauko/lähivalojen
vaihtokytkin sivulta 125.
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Vakionopeussäätimen
merkkivalo

Ovi auki -merkkivalo

I palaa vakionopeussäätimen
ollessa käytössä.
Sammuu kun vakionopeussäädin
kytketään pois.

Perävaunun merkkivalo

Palaa.
Palaa oven ollessa auki.

Takaluukku auki -merkkivalo
m palaa, kun takaluukku tai takaluukun ikkuna on auki tai huonosti kiinni.
Palaa, kun autoon on kytketty perävaunu. Se sammuu, kun perävaunu
kytketään irti.

Konepelti auki -merkkivalo
Palaa konepellin ollessa auki.
Katso Moottorin automaattinen
Start/Stop-toiminto sivulta 250.
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Info-näytöt
Kuljettajan tietokeskus (DIC)

C7D2008A
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1. FATC (Fully Automatic Temperature Control, täysin automaattinen lämpötilan ohjaus)
näyttöpaneeli
2. Ulkolämpötila
3. Ajotietokone
4. Kompassi
5. Kaksi vyöhykettä
DIC on kuljettajan tietokeskus, joka
näyttää ajotietokoneen, automaattisen lämpötilansäädön näyttöpaneelin, ulkolämpötilan, kompassin ja
kahden vyöhykkeen tiedot sytytysvirran ollessa kytkettynä.

Auton ilmoitukset

Elektronista avainta ei löydy,
voit käynnistää uudelleen

Auton viestit

Jos autossa on avaimeton lukitusjärjestelmä, tämä viesti näytetään, kun
auton sisällä ei havaita avaimettoman lukitusjärjestelmän lähetintä yrittäessäsi katkaista sytytysvirtaa.

Kuljettajan tietokeskuksessa (DIC,
mittariston keskellä) näytetyt viestit
osoittavat auton toiminnallisen tilan
tai ne viittaavat johonkin toimenpiteeseen, joka on suoritettava tilanteen
korjaamiseksi. Viestejä voidaan näyttää useita peräkkäin.

Avaimia ja lukkoja koskevat
viestit

Käännä sytytysvirta pois
päältä
Jos autossa on avaimeton lukitusjärjestelmä, tämä viesti näytetään muistutuksena sytytysvirran katkaisusta.

Lisävarustetila käytössä

Huolla avaimeton
lukitusjärjestelmä

Jos autossa on avaimeton lukitusjärjestelmä, tämä viesti näytetään lisävarustetilan ollessa käytössä.

Jos autossa on avaimeton lukitusjärjestelmä, tämä viesti näytetään, kun
sen toiminnassa on ongelmia.

Elektronista avainta ei löydy
Jos autossa on avaimeton lukitusjärjestelmä, tämä viesti näytetään, jos
auto ei havaitse lähetintä yritettyäsi
käynnistää auton tai jos jokin auton
ovi on juuri suljettu.
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Jarrujärjestelmän viestit

Ajotietokone

Paina jarrupoljinta
käynnistääksesi moottorin

Ajotietokone

Jos autossa on avaimeton lukitusjärjestelmä, tämä viesti näytetään, jos
yrität käynnistää moottoria painamatta jarrupoljinta.

Paina kytkinpoljinta
käynnistääksesi moottorin
Jos autossa on avaimeton lukitusjärjestelmä, tämä viesti näytetään, jos
yrität käynnistää moottoria painamatta kytkinpoljinta.

Vaihteiston viestit
Vaihda pysäköintiasentoon
Jos autossa on avaimeton lukitusjärjestelmä, tämä viesti näytetään, jos
vaihteisto ei ole P-asennossa moottoria sammutettaessa.

Ajotietokone antaa kuljettajalle ajotietoja, kuten jäljellä olevalla polttoaineella ajettavan matkan,
keskikulutuksen, keskinopeuden ja
ajoajan.
Joka kerta kun painat MODE-painiketta, näyttö vaihtuu seuraavassa
järjestyksessä:
Jäljellä olevalla polttoainemäärällä
ajettava matka  Keskinopeus 
Ajoaika  Keskikulutus  Jäljellä
olevalla polttoainemäärällä ajettava
matka.
Nollataksesi keskinopeuden, ajoajan
tai keskimääräisen polttoaineenkulutuksen, paina MODE-painiketta yli
2 sekunnin ajan.
Vaihda etäisyysyksikkö seuraavasti:

1. Paina SET-painiketta yli 2 sekunnin ajan. Lämpötilan yksikkö vilkkuu.
2. Paina SET-painiketta uudelleen.
Etäisyysyksikkö vilkkuu.
3. Paina Q tai R -painiketta vaihtaaksesi etäisyysyksikköä
(km  maili).
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Jäljellä olevalla polttoainemäärällä
ajettava matka

Huom.

Ajoaika

Jäljellä olevalla polttoainemäärällä
ajettavan matkan näyttö saattaa
erota todellisesta ajomatkasta
ajo-olosuhteista, ajotavasta tai auton nopeudesta riippuen.
Keskinopeus

L7D2089A
L7D2087A

Tämä toiminto näyttää, kuinka pitkälle jäljellä olevalla polttoainemäärällä
voi ajaa.
Kun matka on alle 50 km, näytössä
näkyy ---.

Tämä toiminto näyttää kokonaisajoajan. Ajoajan nollaamiseksi paina
MODE-painiketta yli 2 sekunnin ajan.
Ajoaika siirtyy lukemaan 0:00 lukeman 99:59 jälkeen.
L7D2085A

Tämä toiminto näyttää keskinopeuden. Keskinopeusnäytön nollaamiseksi paina MODE-painiketta yli
2 sekunnin ajan.
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Keskimääräinen polttoaineenkulutus

Huom

Kompassi

Keskimääräinen polttoaineenkulutuslukema saattaa poiketa todellisesta polttoaineenkulutuksesta
ajo-olosuhteista riippuen.
Keskimääräinen polttoaineenkulutus voi vaihdella ajo-olosuhteiden,
ajotottumusten tai auton nopeuden
mukaan.

L7D2086A

Tämä toiminto näyttää auton keskimääräisen polttoaineenkulutuksen.
Huom
Keskimääräinen polttoaineenkulutus asettuu arvoon 10.0, jos akku
kytketään irti.
Keskimääräisen polttoaineenkulutuksen näytön nollaamiseksi paina
MODE-painiketta yli 2 sekunnin
ajan.

2207701

Tämä näyttää auton ajosuunnan
8 suuntaan (N, NE, E, SE, S, SW, W,
NW).
Huom
Kun DIC tai akku kytketään irti,
DIC tulee kalibroida uudelleen.
Tätä varten autolla täytyy ajaa
360 ympyrää. Kompassi ei toimi
kunnolla ennen kalibrointia.
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Vapautusehdot, kompassin
kalibrointi
 Paina SET-painiketta kahdesti.
 Kun autolla ei ajeta ympyrää
90 sekunnin kuluessa kalibrointitoiminnon alkamisesta.
Huom
Suunta näkyy ajon aikana.

L7D2102A

1. Jos painat MODE- ja SET-painiketta samanaikaisesti yli 2 sekunnin ajan, kompassin näyttö
vilkkuu.
2. Aja autolla 1 ympyrä hitaasti
90 sekunnin kuluessa, sitten
kalibrointi on valmis.
3. Kun kalibrointi on valmis, kompassin näyttö ei enää vilku. Voit
ajaa joko vasemmalle tai oikealle.
Jos tilaa ei ole riittävästi 1 ympyrää varten, käännä autoa alla olevan kuvan mukaisesti.

Jos kompassin näyttö jatkaa vilkkumista, aja hitaasti ympyrää kunnes se loppuu.
Huom
Kompassin kalibrointitoiminnossa,
paina SET-painiketta siirtyäksesi
joustokalibrointitoimintoon Paina
tällöin Q tai R -painiketta säätääksesi joustokalibrointiarvon.

Huomautus
Jos DIC:n lähellä on matkapuhelimia tai magneettikenttiä, kompassi
ei ehkä toimi oikein.

Fatc
näyttöpaneeli/ulkolämpötila
Katso Automaattinen ilmastoinnin
ohjaus sivulta 235.

Valaistus

Valaistus

Ulkovalot
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;: Seisontavalot, takavalot, rekisterikilven valot ja kojelaudan valot syttyvät.

Ulkovalojen säätimet

2 3: Lähivalot ja kaikki yllä mainitut
valot syttyvät.

Ulkovalot......................................123
Sisävalot ......................................129
Valaistustoiminnot .......................131

2238127

Kytke ajo- ja seisontavalot päälle tai
pois yhdistelmäkytkimen päätä kääntämällä.
Valokytkimessä on kolme asentoa,
jotka sytyttävät valot seuraavasti:
OFF: Kaikki valot ovat sammutettuna.
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Valaistus

Automaattinen valojen
ohjaus

AUTO: Valot kytkeytyvät päälle ja
pois automaattisesti asentoon ; tai
2 3 sen mukaan, miten pimeää
ulkona on. (Lähtöasetus)
;: Seisontavalot, takavalot, rekisterikilven valot ja kojelaudan valot syttyvät.
2 3: Lähivalot syttyvät kohdassa
; syttyvien valojen lisäksi.

2238128

Automaattisella valojen ohjauksella
varustetulla valokytkimellä on neljä
asentoa, jotka kytkevät eri valotoiminnot seuraavasti:
P: Kaikki valot ovat sammutettuna.
Kaikki valot sammuvat, palauta nuppi
alkuperäiseen AUTO-asentoon.

Automaattinen valojen ohjaus kytketään pois kääntämällä valokytkinvipu
OFF-asentoon. Kun vapautat vivun,
se palaa automaattisesti alkuperäiseen asentoon.
Automaattinen valojen ohjaus kytketään päälle kääntämällä valokytkinvipu uudelleen OFF-asentoon.

Huomautus
Jotta tämä toiminto toimii oikein,
tuulilasin huurteenpoistosuulakkeiden edessä olevan aurinkotunnistimen päälle ei saa asettaa tarroja
tai muita esineitä. Se saattaisi häiritä anturin toimintaa.

Huomautus
Kun avaat kuljettajan oven tai kun
painat kauko-ohjaimen
UNLOCK-painiketta, kojelaudan
valot syttyvät automaattisesti, ja ne
palavat noin 30 sekuntia.

Valaistus

Valot päällä -muistutin

Lähestymisvalo

Jos avaat kuljettajan oven sytytysvirran ollessa poiskytkettynä ja valokytkimen asennossa ; tai 5 3, kuuluu
varoitusääni. Mutta kun kytket valot
päälle uudelleen sammutettuasi ne
välillä varoitusäänen kuuluessa,
varoitusääntä ei enää kuulu.

Toiminto aktivoituu, kun valokytkin
on AUTO-asennossa ja ulkona on
riittävän pimeää.

Saattovalot
Saattovalotoiminto pitää ulkovalot
päällä kun poistut auton luota, jos
ulkona on riittävän pimeää. Toiminto
aktivoituu, jos ulkovalojen automaattinen ohjaus on sytyttänyt valot ja
sytytysvirran ollessa katkaistuna.
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Ajovalojen
kauko/lähivalojen
vaihtokytkin

Kun painat kauko-ohjaimen
UNLOCK-painiketta mennäksesi
autoosi, hätävalot vilkkuvat kahdesti
ja ulkovalot syttyvät automaattisesti
ja palavat noin 20 sekuntia.

Valojen pyyhinaktivointi
Toiminto aktivoituu, kun valokytkin
on AUTO-asennossa.
Jos tuulilasinpyyhkimet tekevät
8 pyyhintää, ulkovalot syttyvät automaattisesti.

C11E2071A

Kytkeäksesi kaukovalot päälle varmista, että lähivalot ovat päällä.
Paina suuntavalon kytkinvipua kohti
kojelautaa.
Kaukovalojen merkkivalo syttyy, kun
kaukovalot on kytketty.
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Valaistus

Vaihtaminen kaukovaloilta lähivaloille: vedä suuntavalon kytkinvipua
ohjauspyörää kohti.

Ohitusvilkku

Ajovalojen kantaman säätö
Manuaalinen ajovalojen
kantaman säätö

Huomautus
Vaihda kaukovalot aina lähivaloiksi, kun lähestyt vastaantulevaa
tai edessä olevaa ajoneuvoa.
Kaukovalot voivat sokaista muut
kuljettajat, josta saattaa aiheutua
onnettomuus.
C11E2072A

Jos haluat vilkauttaa kaukovaloja,
vedä suuntavalon kytkinvipua ohjauspyörää kohti ja vapauta. Kun
vapautat vivun, se palaa lepoasentoon.
Kaukovalot pysyvät päällä niin kauan
kuin suuntavalon kytkinvipua vedetään ohjauspyörää kohti.

2238139

Ajovalojen kantaman sovittaminen
auton kuormitukseen häikäistymisen
estämiseksi: käännä nuppi oikeaan
asentoon.
0 = matkustajat etuistuimilla
1 = matkustajat kaikilla istuimilla
2 = matkustajat kaikilla istuimilla ja
täysi tavaratila.

Valaistus

3 = kuljettaja istuimellaan ja täysi
tavaratila.

Kytke hätävilkut painamalla painiketta.

Päiväajovalot (DRL)

Sammuta hätävilkut painamalla painiketta uudestaan.

Päiväajovalot parantavat auton näkyvyyttä päiväsaikaan.
Takavalot eivät pala.

Suunta- ja
kaistanvaihtovilkut
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Jos vipu siirretään vastuksen ohi,
kytkeytyvät suuntavalot kestotoimintaan. Ohjauspyörän palautuessa kytkeytyvät suuntavalot automaattisesti
pois päältä.
Vilkkuminen kolme kertaa esim. kaistaa vaihdettaessa: paina vipu tuntuvaan vastukseen asti ja vapauta se.

Hätävilkut

Pidempikestoista suuntavilkutusta
varten paina vipua tuntuvan vastuksen yli.
Kytke vilkku käsin pois päältä siirtämällä vipu alkuperäiseen asentoonsa.

2268202

vipu ylhäällä = oikea vilkku
C11E2050A

Käyttö painikkeella |.

vipu alhaalla = vasen vilkku
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Valaistus

Etusumuvalot

Kierrä valokytkimen keskellä oleva
rengas asentoon #. Rengas palautuu automaattisesti normaaliin asentoonsa, kun se vapautetaan.

Takasumuvalot

Etusumuvalojen merkkivalo kojelaudassa syttyy, kun sumuvalot on kytketty.
Sumuvalot kytketään pois kiertämällä rengas #-asentoon uudelleen.
Sumuvalojen merkkivalo sammuu.

2274837

Sumuvalot mahdollistavat:
Lisävalaistuksen edessä olevan tien
reunoille.
Paremman näkyvyyden sumussa tai
lumessa.
Sumuvalojen sytyttäminen:
Varmista, että valokytkin on asennossa ; tai 5 3.

Jos autossasi on automaattinen valojen ohjaus, seisontavalot ja lähivalot
syttyvät samalla kun sytytät
etusumuvalot.

2268203

Takasumuvalot kytketään kiertämällä
valokytkimen keskellä oleva rengas
asentoon s lähivalojen ollessa kytkettynä tai kun seisontavalot ja
etusumuvalot palavat. Kun vapautat
renkaan, se palaa automaattisesti
normaaliasentoon.
Takasumuvalojen merkkivalo kojelaudassa syttyy, kun sumuvalot on
kytketty.

Valaistus

Sumuvalot kytketään pois kiertämällä rengas s-asentoon uudelleen.
Takasumuvalojen merkkivalo sammuu.

Kojelaudan valaistuksen
säätö
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Sisävalot
Kattovalot

Jos autossasi on automaattinen valojen ohjaus, seisontavalot ja lähivalot
syttyvät samalla kun sytytät takasumuvalot.

Peruutusvalot
Peruutusvalot syttyvät, kun sytytysvirta on kytketty ja peruutusvaihde
valitaan.

Huurtuneet valojen kannet
Valokotelon sisäpinta voi huurtua
lyhyeksi ajaksi epäsuotuisessa kylmänkosteassa säässä, kovalla
sateella ja auton pesun jälkeen. Kosteus haihtuu hetken päästä itsestään. Voit auttaa haihtumista
kytkemällä valot päälle.

2238137

Mittarivalaistuksen säätökytkin säätää kojelaudan valojen kirkkautta.
Paina painiketta ja kierrä sitä myötäpäivään valojen himmentämiseksi.
Paina painiketta ja kierrä sitä vastapäivään valojen kirkastamiseksi.

2268205

Paina painiketta kattovalojen sytyttämiseksi.
Paina painiketta uudelleen valojen
sammuttamiseksi.
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Valaistus

Keski/takakattovalot syttyvät, kun
avaat ovet tai takaluukun. Jos pidät
ovea tai takaluukkua pitempään auki,
valot palavat noin 10 minuuttia. Jos
kaikki ovet ja takaluukku suljetaan,
valot eivät sammu heti vaan ne himmenevät vähitellen noin 10 sekunnin
kuluessa.

Lukuvalot

2268206
2268207

Sytytä etukarttavalo painamalla tätä
painiketta.
Sammuta valo painamalla painiketta
uudelleen.

Voit kytkeä pois kattovalot (kun painiketta ei ole painettu), etuoven kynnysvalot ja avainvalon painamalla
painiketta.
Huom
Akku saattaa purkautua, jos valot
ovat päällä pitkän aikaa.

Valaistus

{Varoitus
Vältä kattovalon käyttämistä ajaessasi pimeässä.
Valaistu matkustajatila heikentää
näkyvyyttä pimeässä ja saattaa aiheuttaa törmäyksen.

Valaistustoiminnot
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Etuoven kynnysvalo

Sisääntulovalot
Tervetuliaisvalot
Jotkut valot syttyvät hetkeksi, kun
auton lukitus avataan kauko-ohjaimella. Tämä toiminto helpottaa auton
löytämistä pimeällä.
Valot sammuvat heti, kun virtalukko
käännetään apulaitekäytön asentoon.
C11E2034A

Etuoven kynnysvalo syttyvät, kun
avaat oven. Jos pidät ovea pidempään auki, valot palavat noin
10 minuuttia. Kun kaikki ovet suljetaan, valo palaa noin 10 sekuntia ja
sammuu sitten.
Etuoven kynnysvalot voidaan sammuttaa välittömästi painamalla
katossa olevaa painiketta.
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Valaistus

Tunnelmavalaistus

Akun purkautumissuoja

Jos autossasi on tämä toiminto, tunnelmavalot syttyvät etuovien kynnyslevyissä, etu- ja takaistuinten
alapuolella, kun ajovalot palavat
pimeällä.

Autossasi on toiminto, joka estää
akun tyhjenemisen, jos jätät vahingossa valoja kuten ajovalot, seisontavalot, sumuvalot ym. päälle.
Jos jotkut näistä valoista jäävät
päälle, ne sammuvat automaattisesti
10 minuutin kuluttua virta-avain
kääntämisestä OFF-asentoon.
Akun tyhjentymisen esto ei toimi, kun
kytket valot päälle 10 minuutin kuluttua tämän toiminnon jälkeen.

Infotainment-järjestelmä

Infotainment-järjest
elmä

Johdanto......................................133
Radio ...........................................141
Audiosoittimet ..............................144
Puhelin ........................................152
Navigointi.....................................154

Johdanto
Yleisiä tietoja
Infotainment-järjestelmä tarjoaa
autoosi viimeisintä viihde- ja informaatioteknologiaa.
Infotainment-järjestelmää voidaan
käyttää helposti tallentamalla enintään 48 FM- tai AM-asemaa kuudella
toimintopainikkeella jokaista neljää
sivua kohti.
Integroitu CD-soitin voi toistaa
audio-CD- ja MP3 (WMA) -levyjä ja
USB-soitin voi toistaa kytketyn
USB-tallennuslaitteen tai iPod-tuotteiden sisältöä. (Vain tyypeissä 1/2
valinnainen.)
Yhdistä kannettava musiikkisoitin
ulkoisen äänilähteen liitäntään ja
nauti Infotainment-järjestelmän
hyvästä äänentoistosta.
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Bluetooth-puhelinyhteystoiminto
mahdollistaa langattomat
hands-free-puhelut ja puhelimen
musiikkisoittimen käytön.
Digitaalinen ääniprosessori tarjoaa
useita esiasetettuja taajuuskorjaintiloja äänen optimoimiseksi.
Järjestelmää voidaan helposti säätää
huolellisesti suunnitellulla säätölaitteella, älykkäällä näytöllä ja monitoimivalikkosäätimellä.
 "Yleiskuva"-osio tarjoaa yksinkertaisen yleiskuvan Infotainment-järjestelmän toiminnoista ja
tiivistelmän kaikista säätölaitteista.
 "Käyttö"-osiossa selostetaan
Infotainment-järjestelmän perustoiminnot.
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Infotainment-järjestelmä

Yleiskuva
Tyyppi 1: Radio + CD/MP3 + Bluetooth + valinnainen USB/iPod

Infotainment-järjestelmä

Tyyppi 2: Radio + CD/MP3 + Bluetooth + USB/iPod + valinnainen A-NAVI
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Infotainment-järjestelmä

Tyyppi 3: Radio + CD/MP3-vaihtaja + Bluetooth

Infotainment-järjestelmä

1. Näyttö
Näyttö toiston/vastaanoton/valikon tilaa ja tietoja varten.
2. Levyaukko
CD-levyt asetetaan tähän aukkoon ja poistetaan siitä.
3. DIRECTORY [DIR] -painike (vain
tyypeissä 1/2)
Valitse hakemistoyksikkö/kaikki
kappaleet -yksikkö.
LOAD -painike (vain tyypissä 3)
Tällä painikkeella voit syöttää levyn Infotainment-järjestelmään.
4. tSEEKu -painikkeet
Radiotoisto
• Paina: seuraavan/edellisen
vastaanotettavan aseman
haku ylös-/alaspäin.
• Pidä painettuna: automaattisen tallennuksen käyttäminen
(vain tyypeissä 2/3).
CD/MP3- tai valinnainen
USB/iPod-tila
• Seuraavan/edellisen mediakirjaston etsiminen

5. Toimintopainikkeet
Näytössä näkyvien toimintojen
valitseminen.
6. EJECT [Z] -painike
Paina tätä painiketta ja ota levy
pois.
7. rTUNE[ -painikkeet
• Radiotoiminnossa valitsee radioaseman (virittäminen
alas-/ylöspäin)
• Käytetään CD/MP3- tai valinnaisessa USB/iPod-tilassa
edellisen/seuraavan kappaleen toistamiseen tai pikahakuun taaksepäin toistettavien
kappaleiden läpi.
8. BAND -painike
Valitse FM/AM-taajuusalue tai
DAB (vain tyypissä 2) painamalla
painiketta.
9. FAVORITE [FAV] -painike
Vaihtaa esivalittujen asemasivujen välillä.
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10. MENU/SOUND -painike
• Paina
- FM-radio- tai DAB (Digital
Audio Broadcasting: vain
tyypissä 2) -tilassa:
RDS-valikon tai DAB-valikon käyttö.
- iPod-tilassa: iPodin mediakirjastotoiminnon käyttö
(valinnainen vain tyypeissä
1/2)
• Pidä painettuna: painetaan
äänensävyn ja etu/taka- tai
vasen/oikea -jakauman säätämiseksi.
11. POWER [P] -painike ÄÄNENVOIMAKKUUDEN säätimellä
Kun virta on kytkettynä (ON):
• Paina: kytkee mykistystoiminnon päälle ja pois.
• Pidä painettuna: kytkee laitteen virran pois.
• Säädä äänenvoimakkuutta ja
äänensävyä äänensäätötilassa kääntämällä säädintä.
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Infotainment-järjestelmä

Kun laite on poiskytkettynä (OFF):
• Virtakytkimen painaminen kytkee laitteen toimintaan.
12. BLUETOOTH [4]
Näytössä näkyvien
BLUETOOTH-toimintojen valitseminen.
13. TP/INFORMATION [INFO] -painike
• Paina: liikennetiedotusten
vastaanottoasetus.
• Pidä painettuna: näyttää tarvittavat tiedot kaikissa tiloissa
ja toiminnoissa, lähetettävän
ohjelman tiedot ja levyn/ulkoisen laitteen tiedot.
14. AUX-liitäntä
Kytke ulkoinen äänilähde tämän
liitännän kautta.
15. SOURCE [SRC]/PAUSE -painike
(vain tyypeissä 1/2)
Paina valitaksesi CD/MP3-,
USB/iPod- tai AUX-audiotoiminnon.

DC/AUX -painike (vain
tyypissä 3)
Valitse CD/MP3-vaihtaja tai liitetty AUX-toiminto painamalla tätä.

Ohjauspyörän säätimet

Infotainment-järjestelmä

1. Äänenvoimakkuuden [+/-] painikkeet
• Paina painiketta äänenvoimakkuuden lisäämiseksi/vähentämiseksi asteittain.
• Nosta/laske äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä painiketta painettuna yli
1 sekunnin ajan.
2. SEEK -painike
• Paina painiketta vaihtaaksesi
tallennettuja radioasemia tai
toistettavaa kappaletta.
• Pidä painiketta painettuna yli
1 sekunnin ajan hakeaksesi
nopeasti taajuutta ylöspäin tai
siirtyäksesi eteenpäin toistettavissa kappaleissa.
3. MODE -painike
Paina painiketta valitaksesi radio-, AUX- tai
CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth
-audiotoiminnon.

4. Virta-/mykistyspainike
• Kytke Infotainment-järjestelmä toimintaan painamalla tätä
painiketta valmiustilassa.
• Paina painiketta missä tahansa musiikkitilassa kytkeäksesi
mykistystoiminnon päälle/pois.
• Sammuta Infotainment-järjestelmä pitämällä painiketta painettuna yli 1 sekunnin ajan.
5. Soittopainike
• Soita puhelu tai vastaa puheluun painamalla painiketta valmiustilassa.
• Soita viime puhelun numeroon painamalla painiketta
kahdesti.
• Peruuta tai katkaise puhelu pitämällä painiketta painettuna
yli 1 sekunnin ajan.
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Käyttö
Painikkeet ja hallintalaitteet
Infotainment-järjestelmää käytetään
toimintopainikkeiden, monitoimisäätimen ja näytössä näkyvän valikon
avulla.
Järjestelmän painikkeet ja hallintalaitteet ovat seuraavat:
• Infotainment-järjestelmän painikkeet ja säädin
• Ohjauspyörän etäaudiopainikkeet

Järjestelmän kytkeminen
päälle/pois
Paina virtapainiketta [P] virran kytkemiseksi päälle.
• Kun virta kytketään päälle, viimeksi valitun aseman tai kappaleen toisto alkaa.
Katkaise virta pitämällä virtapainiketta [P] painettuna yli 1 sekunnin
ajan.
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Äänenvoimakkuuden säätö

Äänensävyn asetukset

Käännä äänenvoimakkuuden säädintä äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
• Paina ohjauspyörän äänenvoimakkuuden [+/-] -painikkeita
äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
• Nykyinen äänenvoimakkuus
näkyy näytössä.
• Infotainment-järjestelmän kytkeminen päälle asettaa äänenvoimakkuustason edelliseen
valintaan (kun se on alle suurimman käynnistysvoimakkuuden).

Avaa äänensävyn asetusvalikko pitämällä MENU -painiketta painettuna.

Audion mykistys
Paina virtapainiketta [P] mykistystä
varten virran ollessa kytkettynä.

Valitse haluamasi säätötila painamalla toimintopainiketta äänensävyn asetusvalikossa.
Valitse haluamasi äänensävyn säätöarvo kääntämällä äänenvoimakkuuden säädintä.
Äänensävyn asetukset -valikko
• Basso: säädä bassotasoa välillä
-12 - +12.
• Keskiääni [Mid]: säädä keskiäänitasoa välillä -12 - +12.
• Diskantti [Treb]: säädä diskanttitasoa välillä -12 - +12.
• Tasapaino [Bal]: säädä vasemman ja oikean puolen kaiuttimien
tasapainoa välillä vasen 15 oikea 15.
• Vaimennus[Fad]: säädä etu/takakaiuttimien tasapainoa välillä etu
15 - taka 15 kuuden kaiuttimen
järjestelmässä.

• Ekvalisoinnin esivalinta [P EQ]:
valitse musiikkityyli
(pop/rock/country/puhe/jatsi/klassinen)
• Peruuttaaksesi valitun ekvalisoinnin esivalinnan paina toimintopainiketta kohdassa P EQ
uudelleen ja toista sama menettely.

Infotainment-järjestelmä
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Radio

Haku ylös/alas

Esivalinnan haku

AM/FM-radio ja DAB (vain
tyypissä 2)

Etsi seuraava/edellinen asema automaattisesti painamalla tSEEKu
-painikkeita.

Voit kuunnella esivalintamuistiin tallennettua asemaa seuraavasti.

Radiotilan valinta

Esivalintamuisti

Paina BAND -painiketta, jos haluat
kuunnella FM/AM-radiota ja DAB:tä
(vain tyypissä 2) toisesta tilasta.

Sisältää 6 esivalintasivua ja siihen
voidaan tallentaa enintään 48 asemaa riippumatta AM/FM-taajuusalueesta ja DAB:stä (vain tyypissä 2).

Taajuusalueen vaihtaminen
Taajuusalue vaihtuu AM:stä FM:ään,
FM:stä AM:ään tai FM:stä DAB:hen,
DAB:stä AM:ään (vain tyypissä 2)
aina, kun BAND -painiketta painetaan.

Manuaalinen viritys ylös/alas
Vaihda taajuutta ylös-/alaspäin painamalla rTUNE[ -painikkeita.
Taajuus kasvaa tai pienenee 1 askeleen verran aina, kun rTUNE[ -painikkeita painetaan.

Asema voidaan tallentaa seuraavan
menettelyn mukaisesti
1. Etsi asema tai viritä haluttu
asema manuaalisesti.
2. Valitse esivalintasivu painamalla
FAVORITE [FAV] -painiketta.
3. Pidä jotain toimintopainiketta yli
1 sekunnin ajan painettuna sen
numeron kohdalla, johon haluat
tallentaa aseman.
Yllä olevalla menettelyllä voidaan tallentaa 48 asemaa esivalintamuistiin.

1. Valitse esivalintasivu painamalla
FAVORITE [FAV] -painiketta.
2. Paina toimintopainiketta sen
esivalintanumeron alla, johon
haluttu asema on tallennettu.

Automaattitallennus
Pidä tSEEKu -painiketta painettuna, radio aloittaa automaattitallennuksen ja tallentaa automaattisesti
12 asemaa.
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RDS:n toiminta
AF päälle/pois
AF-toiminnossa radio etsii aina
parasta signaalia lähettävän aseman.
Paina MENU -painiketta radiotoiminnossa saadaksesi radiovalikon näkyviin.
Paina toimintopainiketta kohdan
RDS alla, jotta Infotainment-järjestelmä näyttää RDS-valikon.
Paina toimintopainiketta kohdan
AF alla.
AF kytkeytyy toimintaan tai pois toiminnasta aina, kun tätä toimintopainiketta painetaan.

Aluetoiminto päälle/pois
Aluetoiminnon avulla Infotainment-järjestelmä siirtyy paikalliselle
radioasemalle (Regional off).
Paina MENU -painiketta radiotoiminnossa saadaksesi Infotainment-järjestelmän radiovalikon näkyviin.

Paina toimintopainiketta kohdan
RDS alla, jotta Infotainment-järjestelmä näyttää RDS-valikon.
Paina toimintopainiketta kohdan
REG alla.
Aluetoiminto kytkeytyy toimintaan/pois toiminnasta aina, kun tätä
toimintopainiketta painetaan.

Liikennetiedotusten
vastaanotto
Paina TP -painiketta, kun haluat
kuunnella liikennetiedotuksia; Infotainment-järjestelmä siirtyy nyt liikennetiedotusten vastaanottotilaan.
Paina TP -painiketta, kun haluat keskeyttää liikennetiedotukset, jos Infotainment-järjestelmä on
liikennetiedotusten vastaanottotilassa.
Liikennetiedotuksia lähettävän
aseman haku
Jos kuunneltava radioasema ei lähetä liikennetiedotuksia, paina TP -painiketta, niin Infotainment-järjestelmä

etsii seuraavan liikennetiedotuksia
lähettävän aseman.

DAB:n toiminta
(vain tyypissä 2)
DAB-palvelukomponenttien
haku
Etsi saatavana olevia DAB-palvelukomponentteja kulloisestakin ryhmästä painamalla rTUNE[
-painikkeita.
Siirry edelliseen/seuraavaan ryhmään painamalla painikkeita
tSEEKu.

DAB-ryhmähaku
Etsi automaattisesti saatavana olevia
DAB-palvelukomponentteja, joiden
vastaanoton laatu on hyvä, painamalla pitkään tSEEKu -painikkeita.

Infotainment-järjestelmä

DAB-palvelun linkitys
Kun asetat automaattilinkityksen,
DAB-FM aktivoituu, jos DAB-palvelusignaali on heikko, Infotainment-järjestelmä vastaanottaa linkitetyn
palvelukomponentin automaattisesti
(katso DAB-valikko  LINK 
valitse haluamasi linkitystila).

DAB-aseman virittäminen
manuaalisesti
Paina DAB-tilassa MENU-painiketta.
Paina DAB-valikkonäytössä toimintopainiketta kohdassa TUNE.
Etsi haluamasi lähetystaajuus käsin
kääntämällä rTUNE[ -painikkeita.

DAB-asemaluettelon käyttö
1. Paina DAB-tilassa MENU -painiketta
2. Paina DAB-valikkonäytössä LIST
-painiketta.
3. Paina asemavalikkonäytössä
LIST -painiketta.
4. Asemaluettelotiedot näytetään.

5. Voit etsiä asemaluetteloita toimintopainikkeella kohdan
TUNE alla.
6. Valitse haluamasi luettelo painamalla toimintopainiketta ENT
-painikkeiden alapuolella.

DAB-tietojen näyttö
Paina toistuvasti pitkään painiketta
INFO valitaksesi halutun DAB-asematietojen näyttötilan.

DAB-kategorialuettelo
1. Paina DAB-tilassa MENU -painiketta.
2. Paina DAB-valikkonäytössä LIST
-painiketta.
3. Paina asemavalikkonäytössä
CAT -painiketta.
4. DAB-kategorialuettelo näytetään.
5. Käännä / -säädintä valitaksesi haluamasi luettelon ja paina
sitten kategoriapainiketta vastaanottaaksesi haluamaasi taajuutta.
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6. Voit etsiä asemaluetteloita
rTUNE[ -painikkeilla.
7. Valitse haluamasi luettelo kääntämällä ENT -painikkeita.

DAB-asemaluettelon päivitys
1. Paina DAB-tilassa MENU -painiketta.
2. Paina DAB-valikkonäytössä LIST
-painiketta.
3. Paina asemavalikkonäytössä
UPDATE -painiketta.
4. DAB-lähetysluettelon päivitys
alkaa.
5. Käännä / -säädintä valitaksesi halutun luettelon ja paina sitten tiedotuspainiketta
vastaanottaaksesi haluamaasi
taajuutta.
6. Tiedotuspainike on aktiivisena.
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Audiosoittimet
CD-soitin
Kun CD syötetään, Infotainment-järjestelmä näkyy näytössä, ja kun
CD:tä ladataan, File check näkyy
näytössä.
Kun toisto alkaa, kappale ja kappalenumero näkyvät näytössä.
Jos sytytysvirta tai Infotainment-järjestelmä kytketään pois päältä CD:n
ollessa soittimessa, se pysyy soittimessa. Kun sytytysvirta kytketään
päälle CD:n ollessa soittimessa, Infotainment-järjestelmä tulee kytkeä
päälle, ennen kuin CD:n toisto alkaa.
Kun sytytysvirta ja Infotainment-järjestelmä kytketään päälle, CD:n
toisto alkaa siitä mihin se keskeytyi,
jos se oli viimeksi käytössä ollut
audiolähde.
CD-soitin voi toistaa pienempää
8 cm:n levyä soviterenkaan avulla.
Täysikokoiset ja pienemmät CD:t
ladataan samalla tavalla.

CD-R-levyä toistettaessa äänenlaatu saattaa olla heikompi
CD-R-levyn laadusta, äänitystavasta,
äänitetyn musiikin laadusta ja
CD-R-levyn käsittelytavasta johtuen.
Kohtia voi jäädä väliin, kappaleita ei
ehkä löydy ja/tai levyjen lataaminen
ja poistaminen voi olla vaikeaa. Jos
näitä ongelmia esiintyy, tarkista CD:n
alapinta. Jos CD on vaurioitunut,
esim. haljennut, rikkoutunut tai naarmuuntunut, se ei toimi oikein. Jos
CD:n pinta on likainen, katso lisätietoja CD:n hoito-ohjeista.
Jos vaurioita ei näy, kokeile toistaa
ehjäksi tiedettyä CD:tä.
Älä laita CD-levyyn tarroja, se saattaisi juuttua CD-soittimeen. Jos CD
on tallennettu tietokoneella ja siinä
tarvitaan selostetta, tee merkintä
mieluummin merkintäkynällä CD:n
yläpintaan.

Huomaa
Jos laitat CD-levyihin tarroja, syötät useamman kuin yhden CD:n
kerrallaan tai yrität toistaa naarmuuntunutta tai vaurioitunutta levyä, saatat vaurioittaa CD-soitinta.
Käytä vain hyväkuntoisia CD-levyjä ilman tarroja, lataa vain yksi levy
kerrallaan ja pidä CD-soitin ja levyaukko vapaana vieraista esineistä,
nesteistä ja roskista.
Jos näytössä näkyy virhe, katso "CD
Viestit" myöhemmin tässä luvussa.

Infotainment-järjestelmä

CD:n toistotilan valinta
Toista levyä toisesta tilasta painamalla SOURCE [SRC]- (vain tyypeissä 1/2) tai CD -painiketta (vain
tyypissä 3).

Levyn lataaminen (vain
tyypissä 3)
Tähän Infotainment-järjestelmään
mahtuu enintään 6 levyä.
1. Paina LOAD -painiketta, jotta
Infotainment-järjestelmä näyttää
tyhjien levypaikkojen määrän.
2. Paina toimintopainiketta sen
levynumeron kohdalla, johon
haluat syöttää levyn.
3. Syötä CD levyaukkoon etikettipuoli ylöspäin, se alkaa soida
automaattisesti.

Syötä useita CD-levyjä
seuraavasti: (vain tyypissä 3)
1. Pidä LOAD -painiketta painettuna yhden sekunnin ajan. Kuulet
piippauksen ja näytössä näkyy
usean levyn latausviesti.
2. Noudata näytön ohjeita levyjen
syöttämiseksi.
CD-soittimeen mahtuu 6 levyä.
Huom.
Paina LOAD -painiketta uudelleen
levyjen lataamisen peruuttamiseksi.

CD:n poistaminen
Paina EJECT [Z] -painiketta, jotta
levy poistetaan Infotainment-järjestelmän levyalustalta.
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"PAUSE" vilkkuu näytössä.
Aloita CD-levyn toistaminen painamalla pitkään painiketta PAUSE
(vain tyypeissä 1/2) tai CD (vain tyypissä 3).
Jos Infotainment-järjestelmään on liitetty AUX-yksikkö tai USB/iPod-laite,
taukotoiminto ei ole käytettävissä.

Seuraava/edellinen kappale
Paina rTUNE[ -painikkeita, jotta
Infotainment-järjestelmä alkaa toistaa seuraavaa/edellistä kappaletta.

Seuraava/edellinen kansio
Paina tSEEKu -painikkeita, jotta
Infotainment-järjestelmä alkaa toistaa seuraavaa/edellistä kansiota.

Nosta levy pois.

Siirtyminen nopeasti
eteen/taakse

Tauko

Paina pitkään rTUNE[ -painikkeita,
jotta Infotainment-järjestelmä alkaa
pikakelata eteen-/taaksepäin.

Keskeytä CD-levyn toistaminen pitämällä painiketta PAUSE (vain tyypeissä 1/2) tai CD (vain tyypissä 3)
painettuna.
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RPT (Repeat, uudelleen toisto)
Paina toimintopainiketta kohdan
RPT alla, Infotainment-järjestelmä
toistaa nykyisen kappaleen aina
uudelleen.
Peruuta tämä toiminto painamalla
toimintopainiketta kohdan RPT alla
uudelleen.

RDM (Random,
satunnaistoisto)
Paina toimintopainiketta kohdan
RDM alla, Infotainment-järjestelmä
toistaa kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.
Peruuta tämä toiminto painamalla
toimintopainiketta kohdan RDM
alla uudelleen.

INT (selaus)
Paina toimintopainiketta kohdan
INT alla, Infotainment-järjestelmä
toistaa kaikkia kappaleita muutaman
ensimmäisen sekunnin ajan.

Peruuta tämä toiminto painamalla
toimintopainiketta kohdan INT alla
uudelleen.

MP3/WMA-CD:n
käyttäminen
MP3/WMA-formaatti
Jos valmistat itse oman
MP3/WMA-levyn tietokoneella:
• Varmista, että MP3/WMA-tiedostot on tallennettu CD-R-levylle.
• Älä sekoita vakiotyyppisiä audiotiedostoja ja MP3/WMA-tiedostoja samalle levylle.
• Varmista, että jokaisen
MP3/WMA-tiedoston pääte on
.mp3 tai .wma. Muut päätteet
eivät ehkä toimi.
• Tiedostoja voidaan tallentaa erilaisilla kiinteillä ja vaihtuvilla bittimäärillä. Kappaleen nimi,
esittäjän nimi ja albumi voidaan
näyttää Infotainment-järjestelmän näytössä, jos ne on tallennettu käyttämällä
ID3-tag-versioita 1 ja 2.

Infotainment-järjestelmä

• Luo kansiorakenne, jonka avulla
kappaleet on helppo löytää ajon
aikana. Järjestä kappaleet albumeittain käyttämällä yhtä kansiota albumia kohden. Kunkin
kansion tai albumin tulee sisältää
enintään 18 kappaletta.
• Muista tehdä kaikki toimenpiteet
loppuun saakka tallentaessasi
MP3/WMA-levyä, käytä useaa
istuntoa. On yleensä parasta
polttaa koko levy kerralla.
Soitin voi lukea ja toistaa enintään
50 kansiota, 5 istuntoa ja 999
tiedostoa.
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Pitkät tiedostonimet ja kansioiden
nimet voivat kuluttaa tarpeettomasti
levymuistia. Pidä tiedostojen ja kansioiden nimet lyhyinä levytilan säästämiseksi. Voit toistaa myös
MP3/WMA-CD:tä, joka on tallennettu
ilman tiedostokansioita. Järjestelmä
voi tukea enintään 8 kansiota
syvyyssuunnassa, syvyys kannattaa
kuitenkin pitää minimissä kansioiden
etsimisen helpottamiseksi toiston
aikana. Jos CD:llä on yli maksimimäärä eli 50 kansiota, 5 istuntoa ja
999 tiedostoa, voit navigoida maksimiin asti mutta sen yli meneviä ei
huomioida.

Tyhjä hakemisto tai kansio

Juurihakemisto

Kansion nimen näyttämisen yhteydessä näytössä näkyy ROOT.

Juurihakemistoa käsitellään kansiona. Jos juurihakemistossa on pakattuja audiotiedostoja, hakemisto
näytetään merkinnällä ROOT. Kaikki
suoraan juurihakemiston alla olevat
tiedostot ovat käytössä ennen muita
hakemistoja.

Jos tiedostorakenteessa on juurihakemisto tai kansio, jossa on vain kansioita/alikansioita eikä pakattuja
tiedostoja, soitin siirtyy seuraavaan
pakattuja audiotiedostoja sisältävään kansioon tiedostorakenteessa,
eikä tyhjää kansiota näytetä tai
numeroida.

Ei kansiota
Jos CD:llä on vain pakattuja tiedostoja, tiedostot ovat juurikansiossa.
Seuraava ja edellinen kansio -toiminnot eivät toimi CD:llä, jolla ei ole kansioita.

Jos CD sisältää vain pakattuja audiotiedostoja mutta ei kansioita, kaikki
tiedostot sijaitsevat juurikansiossa.
Kansion nimen näyttämisen yhteydessä näytössä näkyy ROOT.
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Toistojärjestys

MP3/WMA:n toistaminen

Kappaleet toistetaan seuraavassa
järjestyksessä:
• Toisto alkaa juurihakemiston
ensimmäisestä kappaleesta.
• Kun juurihakemiston kaikki kappaleet on toistettu, tiedostot toistetaan numerojärjestyksessä.
• Kun viimeisen kansion viimeinen
kappale on toistettu, soitin alkaa
toistaa ensimmäisen kansion tai
juurihakemiston ensimmäistä
kappaletta uudelleen.

Syötä CD levyaukkoon etikettipuoli
ylöspäin sytytysvirran ollessa kytkettynä. Soitin vetää levyn sisään, näytössä näkyy ensin Loading ja sitten
File check, jonka jälkeen MP3 tai
WMA näkyy näytössä. CD:n toiston
tulisi alkaa. CD:tä ei voi syöttää, kun
sytytysvirta ei ole kytkettynä.

Tiedostojärjestelmä ja
nimeäminen
ID3-tagin kappaleen nimi näytetään.
Jos ID3-tagissa ei ole kappaleen
nimeä, Infotainment-järjestelmä näyttää tiedostonimen ilman päätettä
(kuten MP3/WMA).
32 merkkiä tai 4 sivua pidemmät kappalenimet lyhennetään. Viimeisen
tekstisivun sanojen osia tai tiedoston
päätettä ei näytetä.

Uuden kappaleen alkaessa soida
kappaleen numero ja nimi näkyvät
näytössä.
Jos sytytysvirta tai Infotainment-järjestelmä kytketään pois päältä CD:n
ollessa soittimessa, se pysyy soittimessa. Kun sytytysvirta kytketään
päälle CD:n ollessa soittimessa, Infotainment-järjestelmä tulee kytkeä
päälle, ennen kuin CD:n toisto alkaa.
Kun sytytysvirta ja Infotainment-järjestelmä kytketään päälle, CD:n
toisto alkaa siitä mihin se keskeytyi,
jos se oli viimeksi käytössä ollut
audiolähde.

CD-soitin voi toistaa pienempää 8
cm:n levyä soviterenkaan avulla.
Täysikokoiset ja pienemmät CD:t
ladataan samalla tavalla.
CD-R-levyä toistettaessa äänenlaatu saattaa olla heikompi
CD-R-levyn laadusta, äänitystavasta,
äänitetyn musiikin laadusta ja
CD-R-levyn käsittelytavasta johtuen.
Kohtia voi jäädä väliin, kappaleita ei
ehkä löydy ja/tai levyjen lataaminen
ja poistaminen voi olla vaikeaa. Jos
näitä ongelmia esiintyy, tarkista
CD-levyn alapinta. Jos CD-levyn
pinta on vaurioitunut, esim. murtunut,
haljennut tai naarmuuntunut, levy ei
toimi oikein. Jos CD:n pinta on likainen, katso lisätietoja CD:n
hoito-ohjeista.
Jos vaurioita ei näy, kokeile toistaa
ehjäksi tiedettyä CD:tä.

Infotainment-järjestelmä

Älä laita CD-levyyn tarroja, se saattaisi juuttua CD-soittimeen. Jos CD
on tallennettu tietokoneella ja siinä
tarvitaan selostetta, tee merkintä
mieluummin merkintäkynällä CD:n
yläpintaan.
Huom.: Jos laitat CD-levyihin tarroja,
syötät useamman kuin yhden CD:n
kerrallaan tai yrität toistaa naarmuuntunutta tai vaurioitunutta levyä, saatat vaurioittaa CD-soitinta. Käytä vain
hyväkuntoisia CD-levyjä ilman tarroja, lataa vain yksi levy kerrallaan ja
pidä CD-soitin ja levyaukko vapaana
vieraista esineistä, nesteistä ja roskista.
Jos näytössä näkyy virhe, katso "CD
Viestit" myöhemmin tässä luvussa.
Kaikki CD-toiminnot toimivat samalla
tavalla toistettaessa MP3/WMA-tiedostoa, pois lukien tässä luetellut.
Katso "CD:n toistaminen" yllä lisätietoja varten.
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Kaikki-/hakemistotila

CD-viestit

Uudelleentoisto, intro-selaus ja
satunnaistoistotoiminnot toimivat
tässä kansiossa, kun kaikki-tila on
aktiivinen.

CHECK CD: Jos tämä viesti näkyy
näytössä ja/tai CD tulee ulos soittimesta, syynä saattaa olla jokin seuraavista:
• Se on erittäin kuuma. Kun lämpötila palautuu normaaliksi, CD:n
toiston tulisi jatkua.
• Ajat erittäin huonopintaisella
tiellä.
Kun tieolosuhteet palautuvat normaaleiksi, CD:n toiston tulisi jatkua.
• CD on likainen, naarmuuntunut,
märkä tai ylösalaisin.
• Ilma on erittäin kostea. Odota tällöin tunti ja yritä uudelleen.
• CD:n formaatti ei ehkä ole
yhteensopiva. Katso "MP3-formaatti" aiemmin tässä luvussa.
• CD:n tallentamisessa on saattanut tapahtua virhe.
• Tarra on saattanut juuttua
CD-soittimeen.

Paina toimintopainiketta kohdan
ALL alla, tekstin All tilalle tulee DIR.
Peruuta DIR-tila painamalla toimintopainiketta kohdan DIR alla uudelleen.

ID3 Tag -tietonäyttö
Paina INFORMATION [INFO] -painiketta, jotta Infotainment-järjestelmä näyttää kulloistenkin
tiedostojen ID3 Tag -tiedot.
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Jos CD ei toimi oikein jostakin
muusta syystä, kokeile ehjäksi tiedettyä CD:tä.
Jos virhe toistuu usein tai jos virhettä
ei voida korjata, ota yhteys jälleenmyyjään. Jos Infotainment-järjestelmä näyttää virheviestin, kirjoita se
muistiin ja anna se jälleenmyyjälle
raportoidessasi virheestä.

Lisälaitteet
USB-laitteen/iPodin käyttö
(vain tyypeissä 1/2
valinnainen)
USB-/iPod-toistotilan valinta
Vaihda muusta tilasta USB- tai
iPod-tiedostojen toistamiseen painamalla SOURCE [SRC] -painiketta.
USB-muistin/iPodin asentaminen
Liitä USB-muisti tai iPod USB-liittimeen, Infotainment-järjestelmä toistaa USB- tai iPod-tiedostoja
automaattisesti.
USB-muistin/iPodin poistaminen
Vedä USB-muisti tai iPod käsin pois
USB-liittimestä.
*Muut toiminnot ovat samat kuin
CD-tilassa.

Tauko
Keskeytä USB-muistin tai iPodin toisto painamalla pitkään PAUSE-painiketta.
"PAUSE" vilkkuu näytössä.
Aloita USB-muistin tai iPodin toistaminen painamalla pitkään PAUSE
-painiketta.
• Jos Infotainment-järjestelmään
on liitetty AUX-yksikkö tai
CD-levy, taukotoiminto ei ole käytettävissä.
Seuraava/edellinen kappale
Paina rTUNE[ -painikkeita, jotta
Infotainment-järjestelmä alkaa toistaa seuraavaa/edellistä kappaletta.
Siirtyminen nopeasti eteen/taakse
Paina pitkään rTUNE[ -painikkeita.
Tällöin Infotainment-järjestelmä pikakelaa eteen-/taaksepäin.

Infotainment-järjestelmä

Seuraava/edellinen kansio vain
MP3/WMA-levyn yhteydessä
Paina tSEEKu -painikkeita, jotta
seuraavan/edellisen kansion toistaminen alkaa.
RPT (Repeat, uudelleen toisto)
Paina toimintopainiketta kohdan
RPT alla, Infotainment-järjestelmä
toistaa nykyisen kappaleen aina uudelleen.
Peruuta tämä toiminto painamalla
toimintopainiketta kohdan RPT alla
uudelleen.
RDM (Random, satunnaistoisto)
Paina toimintopainiketta kohdan
RDM alla, Infotainment-järjestelmä
toistaa kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.
Peruuta tämä toiminto painamalla
toimintopainiketta kohdan RDM
alla uudelleen.
INT (Intro-selaus)
Paina toimintopainiketta kohdan
INT alla, Infotainment-järjestelmä
toistaa kaikkia kappaleita muutaman

ensimmäisen sekunnin ajan.
Peruuta tämä toiminto painamalla
toimintopainiketta kohdan INT alla
uudelleen.
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iPod-navigointitoiminto (vain
tyypeissä 1/2 valinnainen)
iPod-navigointitila
Paina MENU -painiketta valitaksesi
tuetun kategorian iPod-laitteesta.
Seuraava/edellinen kategoria
Paina tSEEKu -painikkeita ja sitten
toimintopainiketta kohdassa ENT,
jotta Infotainment-järjestelmä aloittaa toistamisen.
Peruutus tai seuraava vaihe
Paina toimintopainiketta kohdassa
, jotta Infotainment-järjestelmä palaa edelliseen vaiheeseen.
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Ulkoisen äänilähteen (AUX)
liitäntä

A-navigointitila (vain tyypeissä
1/3 valinnainen)

Puhelin

Infotainment-järjestelmässä on yksi
lisälaiteliitin (halkaisija 3,5mm) etulevyn oikeassa alareunassa.

A-navigointitavan valinta
Valitse A-NAVI-tila painamalla
MEDIA -painiketta.

Bluetoothin kytkentä

Tämä ei ole audiolähtö; älä kytke
kuulokkeita etulevyn lisälaiteliittimeen.
Voit kuitenkin kytkeä ulkoisen audiolaitteen kuten iPodin, kannettavan
tietokoneen, MP3-soittimen,
CD-vaihtajan tai XM™‚-vastaanottimen yms. lisälaiteliittimeen käytettäväksi lisäaudiolähteenä.
AUX-tilan valinta
Paina pitkään painiketta SOURCE
[SRC] (vain tyypeissä 1/2) tai AUX
(vain tyypissä 3) toisessa toistotilassa.
Jos lisälaiteliitin ei havaitse lähtöliitintä, aux-tila ei tule käyttöön.

Pariliitosmenettely
Paina BLUETOOTH [4] . Järjestelmä
siirtyy pariliitosmenettelyyn.
1. Paina toimintopainiketta näytön kohdan "PAIRING" alla.
2. Hae & valitse laitenimi "CAR
AUDIO" puhelimen Bluetoothia
varten.
Järjestelmä näyttää liitetyn laitteen
nimen 3 sekunnin ajan.
Järjestelmä palaa "Mode Selection"
-tilaan liitosmenettelyn jälkeen ja
"BT" näkyy näytössä.

Infotainment-järjestelmä

Bluetooth-audio
A2DP-tila
Paina toimintopainiketta näytön
kohdan AUDIO PLAY alla.
PLAY
Aloita liitetyn laitteen MP3-tiedostojen toistaminen painamalla toimintopainiketta näyttökohdan k
alapuolella.
Tauko
Keskeytä MP3-tiedoston toisto painamalla toimintopainiketta näyttökohdan k alapuolella.
Seuraava/edellinen kappale
Paina toimintopainiketta kohdan
Q/R alla näytössä, jotta MP3-tiedoston seuraavan/edellisen kappaleen
toistaminen alkaa.

Automaattinen yhdistäminen
1. Audiojärjestelmä yrittää yhdistää
edelliseen BT-laitteeseen automaattisesti, kun Infotainment-järjestelmän virta on kytkettynä.
2. Audiojärjestelmään kytketty
BT-laite palaa audioyksikköön,
kun BT-laite on ollut yli 10 m:n
etäisyydellä audiojärjestelmästä.
Audiojärjestelmä yrittää automaattisesti ottaa yhteyttä BT-laitteeseen.
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Handsfree-puhelin
Puheluihin vastaaminen
Soita puhelu
1. Paina toimintopainiketta näytön kohdan Call alla.
2. Paina toimintopainiketta näytön kohdan Last Call alla.
Audionäytössä tulee näkyä "Dialing..." ja "Connected".
Tuleva puhelu
Audionäytössä näkyy "Incoming
Call..." 3 sekunnin ajan, sitten "Incoming call number", kunnes käyttäjä
painaa toimintopainiketta näytön
kohdan ANSWER tai DECLINE alapuolella.
1. Avaa yhteys painamalla toimintopainiketta kohdan ANSWER
alapuolella näytössä.
2. Paina toimintopainiketta näytön kohdan DECLINE alapuolella, jotta audiolaite palaa
edelliseen tilaansa.
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Yhteys auki
Paina toimintopainiketta näytön
kohdan MIC MUTE alapuolella käyttäen puhelinta, mikroni on mykistetty.
Paina näytön kohdan PRIVATE alla
olevaa toimintopainiketta tai
POWER -painiketta puhelimen käytön aikana, kun haluat vaihtaa tilaksi
"yksityistilan" ("private mode").
Paina toimintopainiketta näytön
kohdan HANG UP alapuolella käyttäessäsi puhelinta. Audiolaite palaa
edelliseen tilaansa.

Navigointi
Navigointijärjestelmän
yleiskuva
Johdanto
1. Käytön aloittaminen
Tietoja turvallisuudesta
Lue seuraavat turvallisuutta koskevat
tiedot ennen navigointijärjestelmän
käyttämistä. Järjestelmää käytettäessä näitä turvallisuusohjeita tulee
noudattaa henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi.

01

Liikennesäännöt ovat aina ensisijaisia navigointijärjestelmän ohjeisiin
nähden. Noudata aina liikennemerkkejä, nopeusrajoituksia ja teiden
käyttöä koskevia rajoituksia.

Infotainment-järjestelmä

02

03

Älä katso näyttöä ajon aikana kerrallaan pidempään kuin noin sekunnin,
ja tällöinkin vain kun se on turvallista.

Älä käytä järjestelmän hallintalaitteita
ajon aikana turvallisuutesi vuoksi. Se
saattaisi häiritä ajamista ja aiheuttaa
vakavan onnettomuuden. Pysäköi
auto turvalliseen paikkaan ennen järjestelmän säätöjen tekoa.
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04

Älä pura laitetta tai tee siihen muutoksia. Sen seurauksena saattaisi
tapahtua onnettomuus, tulipalo tai
sähköisku.
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05

Älä kaada laitteeseen vettä tai laita
siihen vieraita esineitä. Se saattaisi
aiheuttaa savua, tulipalon tai sähköiskuja.

06

Älä käytä järjestelmää, jos havaitset
häiriön kuten näytön pysähtymisen
tai äänen puuttumisen. Järjestelmän
käytön jatkaminen voi aiheuttaa
onnettomuuden.

07

Älä pysäköi autoa luvattomaan paikkaan järjestelmän säätämistä varten.
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08

Eri äänenvoimakkuusasetukset tulee
säätää siten, että auton ulkopuoliset
äänisignaalit ovat aina kuultavissa.
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09

10

Tarkista äänenvoimakkuus ennen
laitteen kytkemistä päälle. Jos
äänenvoimakkuus on liian kovalla laitetta päälle kytkettäessä, kova ääni
saattaa vaurioittaa kuuloasi.

Älä käytä järjestelmää moottorin
ollessa pysäytettynä. Se saattaisi
tyhjentää auton akun. Kun käytät järjestelmää, pidä aina moottori käynnissä.
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11

Älä kohdista näyttöön liiallista voimaa. Se saattaisi aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriön.

12

Puhdista vain kevyesti veteen kostutetulla liinalla. Älä käytä kemikaaleja
tai muita puhdistusaineita, koska ne
saattaisivat vaurioittaa näyttöä.

13

Älä aseta esineitä kojetaulun päälle.
Ne häiritsisivät anturia, joka ohjaa
ajovaloja ja näytön kirkkautta.
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159

• Jos nestettä joutuu silmiin tai
iholle, huuhtele runsaalla vedellä
ja hakeudu välittömästi lääkärin
hoitoon.
Älä missään tapauksessa syötä epätavallisen muotoista SD-korttia
SD-korttipaikkaan.
Tällaiset kortit saattaisivat juuttua tai
tuhota korttiloven. Laite olisi tällöin
vaihdettava uuteen sinun kustannuksellasi.
C01

Älä laita esineitä kojelaudan tai hattuhyllyn päälle. Se saattaisi häiritä
GPS-satelliittisignaalien vastaanottoa ja saada järjestelmän toimimaan
epätarkasti.

C02

Jos auton tuulilasi on sävytetty heijastavalla metallipinnoitteella, se vaikuttaa GPS-vastaanottoon.
Jos LCD-paneeli halkeaa, älä kosketa paneelin sisäpuolella olevaa
nestettä. Se saattaisi aiheuttaa ihotulehduksen.
• Jos nestettä niellään vahingossa, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon.

Laite ei ehkä toimi oikealla tavalla
erittäin kylmissä tai erittäin kuumissa
olosuhteissa. Huolehdi siitä, että laitetta käytetään soveltuvassa lämpötilassa oikean toiminnan
varmistamiseksi.

160

Infotainment-järjestelmä

Laitteen osat

Ohjauspyörä

Huomautus

Ohjauspaneeli

Ohjauspyörän säätimet eivät ehkä
ole käytettävissä riippuen auton
tyypistä.
• Jos painat MODE- tai
SEEK-painiketta toistuvasti
lyhyen ajan kuluessa, keskusyksikkö saattaa ylikuormittua ja
aiheuttaa järjestelmähäiriön.

17
14

1.
2.
3.
4.

NAVI : Navigointi
MENU : Päävalikko
TRIP : Ajotiedot
DIM : Vaihtaa näytön tilan päivänäytön ja yönäytön välillä.
5. SD-korttipaikka

1. Virta päälle/pois
2. Vaihtaminen seuraavaan asemaan tai kappaleeseen
Hae seuraava asema valitulla
taajuusalueella tai seuraava musiikkikappale
3. Tilan vaihtaminen
Painikkeen painaminen vaihtaa
seuraavien tilojen välillä: AM, FM,
CD, AUX, NAVI.
4. Äänenvoimakkuuden säätäminen

Infotainment-järjestelmä

Perustoiminnot

Huomautus

Järjestelmän käynnistäminen

18

Navigointijärjestelmä käynnistyy, kun
virta-avain käännetään ACC- tai
ON-asentoon. Kun järjestelmä käynnistyy, näytössä näkyy viimeksi käytössä ollut tila.
Virta kytkeytyy pois päältä, kun
moottori pysäytetään. Kun moottori
on pysäytetty, järjestelmä toimii
30 sekunnin ajan tietojen tallentamista varten.

• Viimeksi käytössä ollut tila tallennetaan, kun moottori pysäytetään.
• Jos käynnistät järjestelmän
30 sekunnin kuluessa avaimen
poistamisen jälkeen, järjestelmä ei tarvitse alustusaikaa.
• Nollaa järjestelmä painamalla
MENU- ja TRIP-painiketta
samanaikaisesti 10 sekunnin
ajan. Vapauta painikkeet, kun
järjestelmä alkaa käynnistyä
uudelleen.
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Järjestelmän hallintalaitteet
Navigointijärjestelmässä on seuraavat painikkeet.

20

1.
2.
3.
4.

NAVI : Navigointi
MENU : Päävalikko
TRIP : Ajotiedot
DIM : Kirkkauden säätö
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Päävalikko
Paina MENU-painiketta siirtyäksesi
Päävalikko-näyttöön. Tämän näytön
kautta pääset kaikkiin navigointijärjestelmän toimintoihin. Näyttöpainikkeet näkyvät korostettuina
toimintojen ollessa käytettävissä ja
harmaina, jos toiminnot eivät ole käytettävissä.

4. Ajotiedot

MP3

5. ATC-tiedot
6. Asetukset

22

21

1. Navigointi
2. MP3
3. Elokuva

1. Tiedostotiedot
2. Toistoaika
3. Toistotila
4. Nykyinen kansio
5. Tiedostolista
6. Uudelleen toisto
7. Listan hallinta
8. Stop
9. Edellinen tiedosto
10. Toisto/tauko

Infotainment-järjestelmä

11. Seuraava tiedosto
12. Ylempi kansio
13. Satunnaisjärjestys
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Elokuva

24
23

1.
2.
3.
4.

Nykyinen kansio
Tiedostolista
Ylempi kansio
Listan hallinta

5. Stop
6. Edellinen tiedosto
7. Toisto/tauko
8. Seuraava tiedosto
9. Tiedostolista
10. Uudelleen toisto
11. Koko näyttö päälle/pois
12. Toistotila
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ATC

Ajotiedot

25

1. Ajoneuvon keskinopeuden nollaus
2. Ajoajan nollaus
3. Keskimääräisen polttoaineenkulutuksen nollaus
4. Ajoneuvon keskinopeus
5. Ajoaika
6. Keskimääräinen polttoaineenkulutus
7. Ajomatka jäljellä olevalla polttoaineella
8. Kompassinäyttö
9. Paluu päävalikkoon

C13A

ATC-tiedot näkyvät näytön alaosassa painettaessa ATC-painiketta päävalikossa sekä myös aina kun
ilmastointilaitetta koskeva tieto kuten
lämpötila, ilmanvirtaus jne. muuttuu.
Tämä ponnahdusnäyttö näkyy
5 sekunnin ajan.

Infotainment-järjestelmä
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Asetukset

C13B
28

Huomautus
Jos haluat yksityiskohtaisia
ATC-tietoja, katso ilmastointiosiota.

1.
2.
3.
4.
5.

Kosketusnäytön kalibrointi
Järjestelmän tiedot
Järjestelmän päivitys
Navigoinnin päivitys
Käyttäjän asetukset
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Järjestelmän asetukset

Näyttö

Huomautus

Äänenvoimakkuus
1. MP3, Elokuva, FM/AM, CD
Voit säätää äänenvoimakkuutta
audiojärjestelmän äänenvoimakkuuden säätönupilla tai ohjauspyörän säätimellä.
Jos painat äänenvoimakkuuden
säätönuppia, järjestelmä mykistyy. Paina uudelleen äänen kytkemiseksi takaisin päälle.
Kytke järjestelmän ääni pois
päältä painamalla äänenvoimakkuuden säätönuppia 3 sekunnin
ajan. ATC-tiedot näkyvät näytössä poiskytkennän yhteydessä.
2. Navigointi
Voit muuttaa ääniopastuksen äänenvoimakkuutta vain navigointitilassa. Voit myös kytkeä
ääniopastuksen pois päältä.
Et voi nostaa tai laskea navigointitietojen äänenvoimakkuutta
suhteessa muihin audiolähteisiin.

• Näytön kirkkaus säätyy automaattisesti ympäristön valon
mukaisesti.
Älä aseta esineitä kojetaulun
päälle.

30

Jos painat DIM-painiketta, järjestelmän kirkkausaste himmenee enintään 70 %.
Näytön kirkkauden säätäminen tapahtuu 3 vaiheessa.
(Päälle  50 %  70 % päälle)
Paina DIM-painiketta 3 sekunnin
ajan näytön kytkemiseksi pois päältä.
Näytön ollessa poissa päältä GPS-sijainninmääritys on toiminnassa.
Näyttö kytkeytyy takaisin päälle, kun
mitä tahansa painiketta painetaan.

Asetukset
Kosketus: kalibroi kosketusnäyttö.
Järjestelmän tiedot: näyttää navigointijärjestelmän ohjelmiston tiedot.
Järjestelmän päivitys
Navigoinnin päivitys
Käyttäjän asetukset: mukauta järjestelmä omia tarpeitasi vastaavaksi.

Infotainment-järjestelmä

Järjestelmän tiedot
Näytä järjestelmän nykyinen versio.

Kosketus

31

Voit kalibroida kosketusnäytön, jos
se ei vastaa täsmällisesti komentoihin.
Kosketa kohteen keskiosaa kosketuskynällä. Kun kohde siirtyy toiseen
kohtaan, kosketa uutta kohdetta.
Toista kulloinkin kalibrointiprosessin
suorittamiseksi.
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Järjestelmän päivitys

33
32

H/W: laitteisto (hardware)
S/W: ohjelmisto (software)
O/S: käyttöjärjestelmä (operating
system)
GPS: GPS-laitteen sisäinen
ohjelmisto (Firmware)

Aseta päivitettävä SD-kortti aukkoonsa. (Päivitettävä SD-kortti: ota yhteys
valtuutettuun GM-jälleenmyyjään.)
Paina MENU-painiketta ja kosketa
Asetukset-painiketta.
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Navigoinnin päivitys

34

35

Paina järjestelmän päivityspainiketta.

Paina PÄIVITYS-painiketta järjestelmän päivitystä varten. Jos tiettyä järjestelmää ei tarvitse päivittää, paina
poistumisvalintaa.

Huomautus
• Älä poista SD-korttia, pysäytä
moottoria tai käytä järjestelmää päivityksen aikana järjestelmähäiriön välttämiseksi.

33

Aseta päivitettävä SD-kortti aukkoonsa. (Päivitettävän navigointi-SD-kortin osto: ota yhteys valtuutettuun
GM-jälleenmyyjään.)
Paina MENU-painiketta ja kosketa
Asetukset-painiketta.

Infotainment-järjestelmä
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Käyttäjän asetukset
Navigointijärjestelmää voidaan mukauttaa käytön helpottamiseksi. Voit
säätää näyttöyksikön, kielen ja aikavyöhykkeen.
Vahvista valinta painamalla tallennuspainiketta.
Näyttöyksikkö
Tästä voit vaihtaa järjestelmässä
käytettävän mittayksikön.

34

36

Paina järjestelmän päivityspainiketta.

Paina PÄIVITYS-painiketta navigoinnin päivitystä varten.

Huomautus
• Tiedostojen koosta riippuen
päivitys saattaa kestää
25 minuuttia.
C13C

Etäisyys: mailit tai kilometrit
Lämpötila: Celsius tai Fahrenheit
Tilavuus: litra tai gallona
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Huom

Kieli

Aikavyöhyke

Kun tilavuuden yksiköksi valitaan
gallona, ajotietojen etäisyyden yksiköksi vaihtuu automaattisesti
maili.

C13D

Valitse haluamasi kieli. Järjestelmä
tukee 11 kieltä päävalikon teksteissä.
Navigointivalikko tukee 11 kieltä
teksteissä ja äänikomennoissa.

C13E

Käytä qr-painiketta oikean aikavyöhykkeen asettamista varten. Tarkista kesäaika, jos se on käytössä
aikavyöhykkeelläsi. (Kesäaika ei
säädy automaattisesti.)

Infotainment-järjestelmä

Valittavien aikavyöhykkeiden luettelo.
Aikavyöhyke

Näyttö

Romance Standard Time

(GMT+01:00) Bryssel

GMT Standard Time

(GMT+00:00) Lontoo

Western Europe Standard Time

(GMT+01:00) Amsterdam

Central European Standard Time

(GMT+01:00) Sarajevo

Central Europe Standard Time

(GMT+01:00) Belgrad

GTB Standard Time

(GMT+02:00) Bukarest
RHD tai LHD voidaan valita sen
mukaan, kummalla puolella autoa
kuljettaja istuu.

C13F
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Järjestelmän toiminnot
1. Multimedia
MP3
Toistettava MP3-tiedostostandardi
Pakkaustyyppi
Näytteenottotaajuus
Bittinopeus
Maksimi hakemistotaso
Suurin merkkimäärä kansion/tiedoston nimessä
Merkit kansion/tiedoston nimessä

MPEG-1 Audio Layer III
8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1,
48 (kHz)
8~320 (kbps)
8
64 tavua

Huomautus

A - Z, 0 - 9, _ (alaviiva)

• Myös muut kuin MP3-tiedostot
luetaan tiedostoiksi.

Suurin kansioiden määrä

256

Suurin tiedostojen määrä

512

ID3 Tag

• Kiinteä bittinopeus 96, 128,
192 kbps ja näytteenottotaajuus
44,1 kHz on suositeltava toiston
vakaata äänenlaatua varten.
• Jos bittinopeus ylittää 192 kbps,
äänessä voi olla häiriöitä
MP3-toiston aikana. Käytä
MP3-toistossa 192 kbps tai alempaa bittinopeutta.

Ver 1.0, Ver 1.1, Ver 2.2, Ver 2.3,
Ver 2.4

Infotainment-järjestelmä

MP3-soittimen käyttäminen
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9. Edellinen tiedosto : valitsee edellisen musiikkitiedoston.
10. Toisto/tauko
11. Seuraava tiedosto : valitsee seuraavan musiikkitiedoston.
12. Ylempi kansio : näyttää seuraavan ylemmän kansiotason.
13. Satunnaisjärjestys : toistaa kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.
22
40

Paina MENU-painiketta ja kosketa
MP3-painiketta.
Paina MODE-painiketta ohjauspyörässä, kunnes MP3-soitin näkyy näytössä.
Tila vaihtuu, kun painat ohjauspyörän kytkintä.
AM  FM  CD  AUX  NAVI
 Multimedia  paluu AM:ään

1. Tiedoston tiedot : näyttää parhaillaan toistettavan tiedoston.
2. Toistoaika
3. Toistotila
4. Nykyinen kansio : näyttää parhaillaan toistettavan kansion.
5. Tiedostolista
6. Toisto: Parhaillaan toistettava tiedosto toistetaan uudelleen.
7. Listan hallinta : siirtyminen sivujen välillä.
8. Stop
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Elokuva
Tuetut tiedostomuodot

Elokuvan toisto

Audio

MP3, WMA, OGG, WAV (bittinopeus 128~192
kbps)

Video

MPEG1/2/4, DivX3.0/4.0/5.0, XviD, WMV7.0/8.0/9.0

DTS

Ei tueta

Maks. resoluutio

800 x 480

Huomautus

BG_CAUTION

• Yli 800x480 resoluutiolla varustetun elokuvan toisto ei ehkä
onnistu.
• Elokuvan toiston aikana muut
toiminnot ovat hitaampia.
• Yhdistelmätilassa SD-kortti
(audion, elokuvan ja datan
yhdistelmä) vain audio- tai elokuvatiedostot tunnistetaan ja
toistetaan valitusta tilasta riippuen.
• Kuljettajan turvallisuuden takia
elokuvaa voidaan toistaa vain
auton ollessa paikallaan.

40

Paina MENU-painiketta ja kosketa
elokuvapainiketta.
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SD-kortti
• HDD-tyyppiä/CF-muistia ei tueta.
• DRM (Digital Rights Management) -tiedostomuoto ei toimi.

Huomautus
Älä missään tapauksessa syötä
epätavallisen muotoista SD-korttia
SD-korttipaikkaan.

23

1.
2.
3.
4.

Nykyinen kansio
Tiedostolista
Ylempi kansio
Listan hallinta

44

5. Stop
6. Edellinen tiedosto
7. Toisto/tauko
8. Seuraava tiedosto
9. Tiedostolista
10. Uudelleen toisto
11. Koko näyttö päälle/pois
12. Toistotila

Tällaiset kortit saattaisivat juuttua
tai tuhota korttiloven. Laite olisi tällöin vaihdettava uuteen sinun kustannuksellasi.
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2. Tietotoiminnot

Näyttää arvioidun etäisyyden,
jonka voit ajaa säiliössä olevalla
polttoainemäärällä. Tämä etäisyys on laskettu viimeisten kilometrien keskikulutuksen
perusteella, joten se vaihtelee
nopeuden, liikenteen jne. mukaan.
8. Kompassinäyttö: auton liikkumissuunta
9. Paluu päävalikkoon

Ajotiedot

25

40

Ajotiedot ovat ajamiseen liittyviä tietoja graafisessa muodossa.
Paina TRIP-painiketta tai paina MENU-painiketta ja kosketa ajotietopainiketta.
Paina r-painiketta sulkeaksesi.

1. Ajoneuvon keskinopeuden nollaus
2. Ajoajan nollaus
3. Keskimääräisen polttoaineenkulutuksen nollaus
4. Ajoneuvon keskinopeus
5. Ajoaika
6. Keskimääräinen polttoaineenkulutus
7. Ajomatka jäljellä olevalla polttoaineella

* valitse nollaus, kun olet aloittamassa matkaa tai reittiä, jonka haluat
tallentaa.
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ATC

C13A
33

ATC-tiedot näyttävät ilmastoinnin tilan.
Paina MENU-painiketta ja kosketa
ATC-painiketta.
ATC-tiedot näytetään myös, kun audion äänenvoimakkuuden säätönuppia painetaan 3 sekunnin ajan.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

C04

Lämpötilan asettaminen
Ulkolämpötila
Tuulen suunta
Ilmastoinnin tila (päällä/poissa)
AUTO-tila (päällä/poissa)
Tuulen voimakkuus

Takakamera
Kun yrität pysäköidä autoa, opastusviiva näkyy näytössä.
(opastusviiva näkyy peruutusvaihteen ollessa kytkettynä)
C03
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Huomautus
• Tämä toiminto ei ole ehkä käytettävissä riippuen auton tyypistä.
• Jos luotat vain takakameraan,
saattaa odottamattoman tilanteen syntyminen aiheuttaa vaaran. Tarkkaile kaikkia suuntia
pysäköidessäsi.
• Opastusviivat on optimoitu
auton leveyden mukaan. Mutta
pysäköintipaikan viivat eivät
ehkä täsmää opastusviivojen
kanssa.
• Vähennä äänenvoimakkuutta
(MP3, navigointi), jotta voit
kuulla pysäköinnin varoitusäänen.
• Jos poistat SD-kortin takakameran käytön aikana, laitteeseen voi syntyä toimintahäiriö.

Käytön aloittaminen
Tervetuloa
a-navi-järjestelmään
Kiitos Advanced Navigation Systemin ("A-Navi-järjestelmä") valinnasta autosi navigointijärjestelmäksi
Euroopassa. Näissä ohjeissa navigointiohjelmiston käyttö selostetaan
yksityiskohtaisesti. Sen käytön oppiminen on helppoa; suosittelemme
kuitenkin, että luet nämä ohjeet
ymmärtääksesi A-Navi-järjestelmän
eri näytöt ja käyttövaiheet.
1. Varotoimenpiteet
• Turvallisuutesi takia suosittelemme, että teet A-Navi-järjestelmän asetukset ennen liikkeelle
lähtöä. Älä tee asetuksia
A-Navi-järjestelmään ajon
aikana, koska se saattaisi johtaa
törmäykseen tai vahinkoihin.
Pyydä tarvittaessa matkustajaa
käyttämään säätämään järjestelmää.

• Paikalliset ajosäännöt ja ajo-olosuhteet on aina huomioitava.
Niitä tulee noudattaa A-Navi-järjestelmän antamien ohjeiden
sijasta, jos nämä ovat ristiriidassa.
• Vaikka kaikki turvallisuusnäkökohdat on otettu huomioon
A-Navi-järjestelmän suunnittelussa, navigointijärjestelmän
käyttäminen ei vapauta kuljettajaa vastuustaan ajaa teillä
oikealla ja turvallisella tavalla.
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2. Johdanto A-Navi-järjestelmään
• Nopea ja helppo oppia --- opit
käyttämään järjestelmää helposti
3 minuutissa.
• Älykäs usean kartan hallinta --A-Navi-järjestelmässä karttoja ei
tarvitse vaihtaa navigoitaessa
kartan osien tai maiden välillä.
Voit liikuttaa karttakuvaa mihin
tahansa suuntaan ja tarkistaa
POI-tiedot kartalta.
• Nopea visuaalinen
paikantaminen --- voit paikantaa kohteen erittäin nopeasti ja
saada tietoja seuraavasta käännöksestä.
• Joustava kartanvieritys --- Ajon
aikana karttaa vieritetään ylös ja
alas näytössä, jotta saat yleiskuvan kohteesta (tai sijainnistasi).
• Lähennys/loitonnus --- Kartan
mittakaava säätyy ajonopeuden
mukaan. Näin saat hyvän kuvan
kartasta.

• Päivä/yötilan kytkin --- kartan
taustavalo ja kohdistimen väri
voidaan vaihtaa käsin. Näin karttaa on helpompi lukea yöllä.
• Kaksi välietappia --- enintään
2 välietappia ja ohjaus kohteeseen etappi kerrallaan.
• 23 POI-luokat --- A-Navi-järjestelmän avulla voit etsiä ravintoloita, lentoasemia, huoltoasemia
jne. erittäin käytännöllisellä ja
helpolla tavalla.
• Järkevä reittisuunnittelu --ottaa huomioon kaikki liikennemääräykset reittiä suunniteltaessa, kuten yksisuuntaiset tiet,
kääntymisrajoitukset jne.; sen
lisäksi käyttäjä voi muuttaa reittivalintoja mieltymystensä ja
ajo-olosuhteiden mukaan.
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• Tietoa kääntymiskohdista --tarjotaan kunkin ehdotetun reitin
kääntymiskohdan osalta yksityiskohtaisesti, voit katsoa kaikkia
kääntymiskohtia koko reitin varrella.
• Karttakaavio kaikista
risteyksistä --- Selkeä kuva kustakin risteyksestä mahdollistaa
sen tarkastelun etukäteen ja auttaa sinua pitämään oikean reitin
kohti kohdetta.
• Tietoa GPS-satelliiteista --- Voit
nähdä GPS-satelliiteilta tulevien
signaalien tilan ja määrän.
• Seurantaloki --- A-Navi-järjestelmä kirjaa matkatiedot muistiin.
Näitä tietoja voidaan toistaa tai
käyttää uudelleen tulevia matkoja
varten.
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• Usean POI:n kohteet --- Kahden
tai useamman POI:n näyttäminen
samassa tai läheisessä kohteessa.
• Navigointi tunnelissa tai
maanalaisessa
pysäköintilaitoksessa --- ilman
gyroskooppia toimiva inertianavigointijärjestelmä auttaa sinua
pysymään aina reitillä myös
ilman GPS-signaalia.
• Navigointi maastossa --- kun
ajat maastossa, järjestelmä tallentaa automaattisesti nykyisen
sijainnin ja ajetun reitin kartalla.
• Ohjaus vasemmalta/oikealta --voit vaihtaa vasen/oikea-asettelun kartan ja navigoinnin
info-sarakkeen välillä paikallisten
sääntöjen ja ohjauksen mukaan.
• Ajon. nopeus -näyttö
päälle/pois --- näytä tai piilota
auton nykyinen nopeus.

• Maantieopaste --- näyttää etäisyyden nykyisestä sijainnista
seuraavaan poistumisliittymään.
• Usean kielen tuki --- tukee 11
ääntä ja kieltä.
• Turvahälytys ylinopeudesta --Turvahälytys perustuu lain
mukaiseen ajonopeuteen eri
tyyppisillä teillä. Järjestelmä
hälyttää ääniopastuksen avulla,
jos lähestyt nopeusrajoitettua
tietä. Lisäksi voit säätää nopeustoleranssin välille 0 - 20 %.

Käytön aloittaminen
A-Navi-järjestelmä on hyvä valinta
auton navigointijärjestelmäksi. Voit
käyttää sitä helposti koskettamalla
näyttöä tai liikuttamalla karttaa sormella.
Pikaopas
Tässä luvussa annetaan lyhyt johdatus A-Navi-järjestelmän käyttöön.
Ennen kuin tutustumme kaikkiin
tämän sovelluksen tarjoamiin toimintoihin yksityiskohtaisesti, varmista
että:
• A-Navi-järjestelmä etsii sijaintitietoja ainakin kolmelta satelliitilta ja
sijaintisi määritetään sovelluksen
käynnistyessä.
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Kun käytät GPS-vastaanotinta
ensimmäistä kertaa, satelliittitietojen
varmennus ja tarkan sijainnin määritys saattaa kestää 2-3 minuuttia (kylmäkäynnistys). Sijaintisi on
tallennettu muistiin. GPS-vastaanotinta myöhemmin käytettäessä
sijainnin määritys kestää vain
1-3 minuuttia (lämmin käynnistys).
Kun GPS-vastaanotin on määrittänyt
sijaintisi, järjestelmä aloittaa navigoinnin heti ilman muita toimintoja,
kun käynnistät sovelluksen.

2. Käytön aloittaminen
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Kuva 2.2 Järjestelmän varoitukset

Kuva 2.1 Tervetuloa-näyttö

P22
P21

• Kun käynnistät A-Navi-järjestelmän ensimmäisen kerran, järjestelmä siirtyy Chevroletin
"Tervetuloa"-näyttöön.
Noin 15 sekunnin kuluttua "Tervetuloa"-näyttö vaihtuu automaattisesti
"Huomautus"-näytöksi.

• Lue A-Navi-järjestelmän varoitukset huolellisesti ja napsauta
Paina "Hyväksy"-painiketta siirtyäksesi "Vapaa Navi-kartta"-näyttöön.
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Kuva 2.3 Vapaa Navi-kartta -tila

Kuva 2.4 Vapaa navigointi -valikko

• Kosketa ":Karttavalinnat" vaihtaaksesi kartan parametreja.
• Kosketa "Asetukset" vaihtaaksesi
kaikki asetuksia.
• Kosketa pikavalintanäppäintä
s, niin järjestelmä palaa navigointikarttaan.
Kun käytät A-Navi-järjestelmää
ensimmäistä kertaa, voit haluta vaihtaa järjestelmän kielen.

P23

• Vapaa Navi-kartta -tilassa voit
antaa järjestelmän toimia ilman
käyttäjän toimenpiteitä, jolloin se
seuraa ajoreittiäsi.

P24

• Jos haluat käyttää useampia toimintoja, kosketa kohtaa Päävalikko-näytössä Vapaa
Navi-kartta; järjestelmä siirtyy
Vapaa Navi-valikko -näyttöön.
Vapaa Navi-valikko -tilassa voit käyttää A-Navi-järjestelmän toimintoja
alla olevan mukaisesti:
• Kosketa "Mene" kohteen asettamista varten.
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3. Reitti- & vapaanavigointikartat
Reitti/Vapaa navigointi-karttanäyttö
on A-Navi-järjestelmän yleisimmin
käytetty näyttö. Vapaa navigointikartta -näyttö tulee näkyviin kun
A-Navi-järjestelmä käynnistetään kylmänä, Reitin navigointikartta tulee
näkyviin, kun jatkat edellistä navigointia käynnistäessäsi järjestelmän
uudelleen.
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Kuva 2.5 Reitti navigointikartta

P25
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Kuva 2.6 Vapaa Navi-kartta -tila

P26
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1. Autokuvake --- osoittaa nykyisen
sijainnin ja ajosuunnan.
2. Kääntymiskilpi --- Nuoli osoittaa, mille tielle sinun tulee kääntyä lähestyvässä
kääntymiskohdassa.
3. Nykyinen tie --- kenttä on tyhjä,
jos tiellä ei ole nimeä.
4. Seuraava tie --- seuraavaksi
lähestyvän tien nimi.
5. Kääntymiskaavio--- näyttää tierakenteen seuraavassa kääntymiskohdassa; tätä kuvaketta
koskettamalla järjestelmä ilmoittaa seuraavat kääntymistiedot
kuten "Noin 900 metriä, käänny
vasemmalle".
6. Etäisyys seuraavaan
käännökseen --- näyttää etäisyyden seuraavan kääntymiskohtaan.
7. Etenemispalkki
8. Nykyinen nopeus --- näyttää
nykyisen ajonopeuden.

9. Etäisyys --- Jäljellä oleva matka
lähtöpisteen ja kohteen tai seuraavan välietapin välillä.
10. Arvioitu saapumisaika --- Arvioitu saapumisaika kohteeseen.
11. Nopeushälytys --- näyttää
edessä olevan valvontakameran
ja sen nopeusrajoituksen
12. GPS-tila --- kosketa GPS-tilan
tarkistamista varten; harmaa
merkitsee heikkoa GPS-signaalia tai että GPS-signaali puuttuu
ja vihreä merkitsee, että
GPS-sijainti on määritetty.
13. Ään.voimakk. --- kosketa äänenvoimakkuuden säätämiseksi
ääniohjausta varten.
14. Kompassi --- osoittaa kartalla
pohjoisen.
15. Mittakaavapalkki --- osoittaa
kartan mittakaavan.
16. Lähennä-painike --- kosketa
zoomataksesi karttaa lähemmäs.

17. Loitonna-painike --- kosketa
zoomataksesi karttaa loitommaksi.
18. Päävalikko--- kosketa siirtyäksesi reittinavigointivalikkoon.
19. Ajonopeus --- nykyinen ajonopeus.
20. Pituusaste/leveysaste --- näyttää käytössä olevan kartan keskipisteen pituus- ja leveysasteen.
21. Nykyinen aika
22. Päävalikko--- kosketa siirtyäksesi vapaa navigointi -valikkoon.
4. Näppäimistöt
A-Navi-järjestelmän aakkosnäppäimistö sisältää latinalaiset kirjaimet, numerot, välimerkit ja
erikoismerkit/symbolit 30 kielellä.
ABC-näppäimistössä on vain kirjaimia.
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Kuva 2.7 Aakkosnäppäimistö

Kuva 2.9
Erikoismerkkinäppäimistö

Kuva 2.8 Numeronäppäimistö

P27
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P28
P29

123: kosketa näyttääksesi numerot
ja välimerkit.

v: kosketa palataksesi ABC-näppäimistöön.

GER: kosketa näyttääksesi saksalaiset erikoismerkit.

u: Välilyönti.

4: kosketa palataksesi edelliseen
näyttöön.

}: kosketa poistaaksesi edellisen
syötetyn kirjaimen.

Kartalla: kosketa näyttääksesi
korostetun kohteen kartalla.

t: kosketa vaihtaaksesi muiden
maiden erikoissymbolinäppäimistön.

OK: Vahvista näppäimistöllä syötetty tieto tai valinta.
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Navigointijärjestelmän
käyttö

Kuva 3.3 Hakuvalikko

Kuva 3.2 Vapaa Navi-valikko

Kohteen valinta – mene?
Kuva 3.1 Vapaa Navi-kartta

P32

P31

A-Navi-järjestelmällä navigointia tai
reitin suunnittelua varten sinun täytyy
ensin syöttää kohde ja sitten laskea
reitti.
Kosketa "Vapaa Navi-kartta?"-tilassa
(kuva 3.1) kohtaa "Päävalikko" siirtyäksesi "Vapaa Navi-valikkoon" (kuva
3.2) ja kosketa sitten "Mene" siirtyäksesi "Hakuvalikkoon" (kuva 3.3).

P33

Hakuvalikossa A-Navi-järjestelmä
tarjoaa kuusi eri tapaa määrittää
osoite, kaupunki, POI (Point of Interest, kiinnostava kohde) ja muu
kohde, jonka voit valita lähtöpisteeksi
tai kohteeksi. Tässä luvussa käydään toiminnot läpi yksityiskohtaisesti yksi kerrallaan.

Infotainment-järjestelmä

1. Hae kohde osoitteen perusteella
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Kuva 3.6 Kaupungin haku

Kuva 3.5 Maan haku

Kuva 3.4 Osoitehaku

P34

Esimerkiksi: No. 25, Senckenberganlage, Frankfurt, Germany
1. Kosketa "Osoitehaku" "Hakuvalikko"-näytössä ;
• Kosketa "Hakuvalikko"-näytössä (kuva 3.4), kosketa
"Maa" siirtyäksesi "Maan valinta" -näyttöön (kuva 3.5).

P35

P36

2. Valitse jokin Euroopan maa;
• "Maan haku" -näytössä oletusmaa on edellisessä haussa
käytetty maa "Saksa". Voit
koskettaa w tai x selataksesi
maaluetteloa ja valitaksesi yhden 41 eurooppalaisesta
maasta.

3. Määritä kohde syöttämällä ensin
kaupungin nimi ja valitse haluttu
kaupunki;
• Voit syöttää kaupungin nimen
tai etuliitteen ja järjestelmä etsii automaattisesti kaikki syötettyjä kirjaimia vastaavat
kaupungit.
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• Kosketa haluttua kaupunkia ja
kosketa "OK" kaupungin valinnan vahvistamiseksi. Järjestelmä palaa
"Osoitehaku"-näyttöön
(kuva 3.7)

Kuva 3.7 Osoitehaku

Kuva 3.8 Tien haku

P37

4. Syötä nyt tien nimi ja valitse
haluttu tie;
• Kosketa "Osoitehaku"-näytössä tien syöttökenttää siirtyäksesi "Tien haku" -näyttöön.

P38

•

Syötä "Tien valinta" -näytössä tien nimi tai etuliite näppäimistöllä.
• Kun tie on valittu, kosketa
"OK", palaa sitten "Osoitehaku"-näyttöön.
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Kuva 3.9 Syötä talon numero

Kuva 3.10 Syötä talon numero

P39

5. Syötä talon numero;
• Kun olet määrittänyt tien, kosketa kenttää “Napsauta tästä
ja etsi talon numero” siirtyäksesi Talo nro -näyttöön.
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Kuva 3.11 Tarkista sijainti kartalta

P310

• Syötä talon numero näppäimistöllä ja kosketa "OK" palataksesi
"Osoitehaku"-näyttöön.
Jos syöttämääsi talon numeroa ei ole olemassa, järjestelmä käsittelee ensimmäistä
tulosta oletuspaikkana.

P311

6. Kosketa "Kartalla" tarkistaaksesi
syötetyn sijainnin kartalta tai kosketa suoraan "OK" mennäksesi
kohtaan "Reittisuunn.".
• Nyt voit koskettaa “Kartalla”
tarkistaaksesi määritetyn
osoitteen sijainnin kartalta.
• Kosketa sitten "OK", jolloin
järjestelmä siirtyy “Reittisuunn.”-näyttöön navigoinnin
aloittamiseksi.
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Kuva 3.12 Reittisuunnittelu

Kuva 3.14 Osoitehaku

Kuva 3.13 Poikkikadun haku

P312

• Reittisuunnittelu-näytössä voit
koskettaa “Mene” navigoinnin
käynnistämiseksi tai käynnistää navigoinnin simuloinnin
koskettamalla "Simuloi”".
Vaihtoehtoinen tapa on etsiä poikkikadun avulla.
Valinnat: kun olet määrittänyt tien,
valitse suoraan poikkikatu.

P313

• Kosketa "Poikkikatu"-näytössä
poikkikadun syöttökenttää siirtyäksesi "Poikkikatu"-näyttöön.
Näytössä näkyvät valittavissa
olevat poikkikadut "Senckenberganlagen" varrella. Valitse sitten
haluttu poikkikatu ja kosketa
"Kartalla" katsoaksesi tien sijaintia kartalla.

P314

• Voit myös etsiä poikkikatua syöttämällä nimen tai etuliitteen, jolloin järjestelmä luettelee
automaattisesti kaikki hakukriteereitä vastaavat tiet. Korosta halutun tien nimi ja kosketa "OK"
palataksesi "Osoitehaku" -näyttöön (kuva 3.14).

Infotainment-järjestelmä

A-Navi-järjestelmässä on käytössä
23 POI-luokkaa, kuten majoitus,
huoltoasemat, ravintolat, nähtävyydet jne. Saman luokan POI:t näytetään samalla kuvakkeella. Jos
tallennat oman POI:n tai suosikkiosoitteen, voit valita oman kuvakkeen.

2. Hae kohde POI:n perusteella
Kuva 3.15 Hakuvalikko
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Kuva 3.16 POI-valikko

P316
P315

Mielenkiintoinen kohde (POI) on
kohde, joka saattaa olla käyttäjälle
hyödyllinen tai kiinnostava. POI-kohteet on merkitty kartalle erityiskuvakkeilla.

A-Navi-järjestelmässä on tarjolla
kolme vaihtoehtoa POI:n etsintään:
POI:n haku nykyisen sijainnin
läheltä, POI:n haku kaupungista ja
POI:n haku puhelinnumeron perusteella.
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(1) POI:n haku kaupungista
Esimerkki: Terminaali 1, Frankfurt
Kuva 3.17 Maan valinta

• "Maan haku" -näytössä oletusmaa on edellisessä haussa
käytetty maa "Saksa". Voit
koskettaa w tai x selataksesi
maaluetteloa ja valitaksesi yhden 41 eurooppalaisesta
maasta.

Kuva 3.18 Kaupungin valinta

P318

P317

1. Kosketa "POI kaupungissa"
"POI-valikko"-näytössä;
• Järjestelmä siirtyy "Maan haku" -näyttöön (kuva 3.17);

2. Syötä sitten kaupunki ja valitse
kaupunki tulosten joukosta;
• voit syöttää kaupungin koko
nimen tai etuliitteen näppäimistöllä, järjestelmä luettelee
automaattisesti kaikki soveltuvat tulokset.
• Kosketa "OK" ja siirry "Kiinnostavan paikan -luokkavalinta" -näyttöön.
Jos haluat vaihtaa kaupunkia,
kosketa 4 palataksesi “Kaupungin haku” -näyttöön.
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Kuva 3.19 Valitse POI-luokka

Kuva 3.20 POI:n haku kaupungista

P319

3. Valitse nyt POI-luokka;
• Kun olet vahvistanut POI-luokan, kosketa “Seuraava” siirtyäksesi “POI:n haku”
-näyttöön.

P320

4. Valitse POI tulosten joukosta tai
syötä halutun POI:n nimi;
• "POI:n haku" -näytössä järjestelmä luettelee automaattisesti kaikki POI:t oletuskaupungin
lähistöltä. Voit valita haluamasi tai syöttää nimen näppäimistöllä.
• Kun POI on määritetty, voit
koskettaa “Kartalla” tarkistaaksesi POI:n sijainnin.
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Kuva 3.21 Kaupungin POI kartalla

P321

5. Tarkista POI:n sijainti;
• kosketa 4 palataksesi “POI
kaupungissa” -näyttöön.
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(2) Etsi POI nykyisen sijainnin
läheltä
"POI lähellä nyk. paikkaa" näyttää
100 POI:ta nykyisen sijainnin läheltä
alkaen lähimmästä. Huomaa: Kun
GPS-sijainti on määritetty, "nykyinen
sijainti" on auton sijainti. Kun GPS ei
määritä sijaintia, "nykyinen sijainti"
on viimeisin GPS:n määrittämä sijainti.

Kuva 3.22 Reittisuunn.-näyttö

P322

6. Kosketa "OK" vahvistaaksesi
POI:n valinnan ja siirry "Reittisuunn." -näyttöön.
• Kun olet lopettanut POI:n etsinnän, kosketa "OK" jolloin
järjestelmä siirtyy automaattisesti "Reittisuunnittelu"-näyttöön (kuva 3.22) ja POI
näytetään kohdeluettelossa.

Kuva 3.23 POI-valikko-näyttö

P323

1. Valitse POI lähellä nyk. paikkaa;
• Valitse "POI lähellä nyk. paikkaa" POI-valikossa ja siirry
"Kiinnostavan paikan -luokkavalinta" -näyttöön.
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Kuva 3.24 Kiinnostavan paikan
-luokkavalinta

Kuva 3.25 Lähimmät POI:t -luettelo

P325
P324

2. Valitse yksi POI-luokka.
• Voit koskettaa x tai w katsoaksesi useampia luokkia. Kun
vahvistat valinnan, kosketa
"Seuraava", jolloin järjestelmä siirtyy "Lähimmät POI:t
-luettelo" -näyttöön. Jos et ole
varma luokasta, valitse "Kaikki
kiinnostavat paikat", jolloin järjestelmä näyttää kaikkien
luokkien POI:t nykyisen sijainnin läheltä.

3. Valitse POI tulosten joukosta ja
kosketa "OK" siirtyäksesi "Reittisuunn."-näyttöön.
"Lähimmät POI:t -luettelo" -näytössä voit:
A. valita yhden POI:n (katso
kuva 3.25);
B. koskettaa näppäimistöä ja
syöttää POI:n nimen tai etuliitteen (katso kuva 3.26).
C. tarkistaa POI:n sijainnin kartalta (katso P3.27);
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Kuva 3.26 Syötä POI:n nimi

Kuva 3.27 Lähin POI kartalla

P326

P327
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(3) POI haku puhelimella

Kuva 3.30 Kaupungin haku -näyttö

Kuva 3.29 POI-valikko-näyttö

Kuva 3.28 POI-valikko-näyttö

P328

1. Kosketa "POI-haku puhelimella"
"POI-valikko"-näytössä.
• Järjestelmä siirtyy "Kaupungin
haku" -näyttöön (kuva P 3.29).

P329

P330

2. Valitse yksi maa;
• "Maan haku" -näytössä oletusmaa on edellisessä haussa
käytetty maa "Saksa". Voit
koskettaa x tai w selataksesi
maaluetteloa ja valitaksesi yhden 41 eurooppalaisesta
maasta.

3. Syötä kaupungin nimi ja valitse
haluttu kaupunki;
• Voit syöttää kaupungin nimen
tai etuliitteen ja järjestelmä etsii automaattisesti kaikki syötettyjä kirjaimia vastaavat
tulokset.
• Valitse haluttu kaupunki ja
kosketa "OK" siirtyäksesi "Puhelinnumeron haku" -näyttöön.
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Kuva 3.33 Viim. kohteet -luettelo

3. Valitse kohde Viim. kohteet
-luettelosta

Kuva 3.31 Syötä POI:n
puhelinnumero
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A-Navi-järjestelmä tallentaa 50 viimeistä kohdetta, jotta voit käyttää
niitä nopeasti seuraavilla kerroilla.
Kuva 3.32 Hakuvalikko-näyttö

P333
P331

4. Syötä puhelinnumero ja valitse
yksi POI tuloksista.
• Järjestelmä näyttää automaattisesti kaupungin koodin ja
POI:t oletuskaupungin keskustan lähellä.
• Syötä puhelinnumero näppäimistöllä ja kosketa "OK" siirtyäksesi "Reittisuunn."näyttöön.

P332

1. Kosketa "Viim. kohteet" "Hakuvalikko"-näytössä.
• Kosketa "Hakuvalikko" -näytössä (kuva 3.32) "Viim. kohteet" siirtyäksesi "Viim.
kohteet" -näyttöön
(kuva 3.33).

2. Valitse haluamasi kohde.
• Valitse haluttu kohde viimeisten kohteiden luettelosta ja
kosketa "OK".
Valinnat: Kosketa "Kartalla"
tarkistaaksesi kohteen sijainnin
3. Kosketa "OK" ja siirry "Reittisuunn."-näyttöön.
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Oikein käytettynä järjestelmä palaa
automaattisesti "Reittisuunn."-näyttöön ja näyttää valinnan kohdeluettelossa.
4: Paluu edelliseen näyttöön.

4. Valitse piste kartalta kohteeksi

Kuva 3.35 Kohteen haku kartalta

A-Navi-järjestelmä tukee kohteen
asettamista vierittämällä kartta haluttuun kohtaan.
Kuva 3.34 Hakuvalikko-näyttö

Poista: Poista yksi kohde.
Kartalla: kosketa ja näytä valittu
kohde kartalla.
OK: Vahvista valittu kohde.
w: kosketa siirtyäksesi edelliseen
näyttöön. Harmaa painike tarkoittaa,
että toiminto ei ole käytössä.

P335

x: kosketa siirtyäksesi seuraavaan
näyttöön.

P334

1. Kosketa "Kartta" "Hakuvalikko-näytössä";
• Järjestelmä siirtyy "Karttahaku" -näyttöön (kuva 3.35).

2. Vieritä karttaa ja kosketa pistettä
kartalla;
• "Karttahaku"-näytössä (kuva
3.35) voit nähdä kiinnostavia
kohteita lähentämällä/loitontamalla tai liikuttamalla karttaa;
• Voit koskettaa POI:ta tai tietä
katsoaksesi sen tietoja (kuva
3.36).
• Voit koskettaa r tarkistaaksesi
POI-tiedot, jos samassa kohteessa on useampi POI.
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5. Etsi kohde koordinaattien
perusteella

Kuva 3.36 Tarkista POI-tiedot
kartalta
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Kuva 3.37 Hakuvalikko-näyttö

Jos tiedät kohteen maantieteelliset
koordinaatit, voit navigoida haluttuun
kohteeseen syöttämällä koordinaatit.

P337
P336

3. Kosketa "OK" ja siirry "Reittisuunn."-näyttöön.
• Kun olet löytänyt kohteen,
kosketa "OK" lisätäksesi sen
kohteeksi.

1. Kosketa "Koordinaatit" "Hakuvalikko"-näytössä;
• Valitse "Hakuvalikko"-näytössä (kuva 3.37) "Koordinaatit"
siirtyäksesi "Koordinaattien
syöttö" -näyttöön (kuva 3.38).
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Kuva 3.39 Digitaalimuoto

Kuva 3.38 Astemuoto

6. Valitse kohde osoitekirjasta
Voit tallentaa kotiosoitteesi ja muita
suosikkikohteitasi osoitekirjaan.
Kuva 3.40 Hakuvalikko-näyttö

P338

2. Kosketa "Muoto" vaihtaaksesi
koordinaattien tyyppiä;
A-Navi-järjestelmä tukee kahden
tyyppistä koordinaattien syöttämistä: asteformaatti (kuva 3.38)
ja digitaalinen formaatti (kuva
3.39). Voit koskettaa "Muoto"
-painiketta vaihtaaksesi näiden
välillä.
3. Syötä koordinaatit ja kosketa
"OK".

P339

Astemuodossa kosketa "Lon"
(pituuspiiri) -syöttöaluetta (kuva
3.38). Syötä "E" (itäistä pituutta) tai
"W" (läntistä pituutta) ennen kuin
syötät pituuspiirin asteluvun. Ennen
kuin syötät leveyspiirin asteluvun,
syötä "N" (pohjoista leveyttä) tai "S"
(eteläistä leveyttä).
Digitaalimuodossa sinun tulee syöttää "—" (läntistä pituutta/eteläistä
leveyttä), ennen kuin syötät pituustai leveyspiirin digitaalisen numeron.

P340

1. Kosketa "Osoitekirja" "Hakuvalikko"-näytössä;
• Valitse "Hakuvalikko"-näytössä (kuva 3.40) "Osoitekirja"
siirtyäksesi "Osoitekirja"-näyttöön .
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Kuva 3.41 Osoitekirjanäyttö

7. UK-postinumero
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Kuva 3.43 Postinumeron
syöttöruutu

Kuva 3.42 Hakuvalikko-näyttö

P341

2. Valitse yksi osoite tai POI ja kosketa "OK".
• Valitse yksi osoite, jonka haluat asettaa kohteeksi ja kosketa "OK".
Oikein käytettynä järjestelmä palaa
automaattisesti "Reittisuunn."-näyttöön ja näyttää valinnan kohdeluettelossa.

P343

P342

1. Kosketa "UK-postinumero"
"Hakuvalikko" -näytössä;
• Valitse "Hakuvalikko"-näytössä (kuva 3.42) "UK"-postinumero siirtyäksesi
"Postinumeron syöttö" -näyttöön (kuva 3.43).

2. Syötä postinumero ja kosketa
OK;
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Kuva 3.44 Postinumeron tulos

Kuva 3.46 Hakuvalikko-näyttö

Kuva 3.45 Sijainti kartalla

P344

3. Valitse haluamasi postinumero;

P345

4. Tarkista sijainti kartalta.
8. Mene kotiin
A-Navi-järjestelmä mahdollistaa
navigoinnin helposti ja tehokkaasti
suoraan määritettyyn kotiosoitteeseen. Valitse kohdasta "Päävalikko" ”
(kuva 3.46) "Mene kotiin", jolloin järjestelmä aloittaa automaattisesti
navigoinnin kohteeseen, joka on
määritetty kotiosoitteeksi.

P346

• Jos kotiosoitetta ei ole määritetty,
järjestelmä antaa kuvan 3.46
mukaisen kehotteen, kun kosketat "Mene kotiin".
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Kuva 3.47 Järjestelmän kehote
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Reittisuunnittelu

Kuva 3.49 Reittisuunn.-näyttö

Kuva 4.1 Reittisuunn.

P347

• Kosketa "Kyllä", jolloin järjestelmä siirtyy "Hakuvalikko"-näyttöön kotiosoitteen asettamista
varten.

P349

• Kotiosoitteen määrittämisen jälkeen järjestelmä siirtyy "Reittisuunn."-näyttöön.
Katso tarkempia tietoja "Reittisuunn."-toiminnosta.

P41

A-Navi-järjestelmässä voit syöttää
halutun kohteen ja myös määrittää,
miten reitti lasketaan.
A-Navi-järjestelmä sallii kahden
välietapin asettamisen navigoinnin
aikana. Järjestelmä laskee ehdotetun reitin asetettujen välietappien
mukaisesti ja opastaa lopulliseen
kohteeseen.
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Kun syötät välietappeja/kohteen, järjestelmä siirtyy "Reittisuunn."-näyttöön. Tässä luvussa selostetaan
kaikki tämän näytön toiminnot.

(3) Kohteen näyttö kartalla

2. Reittivalinnat

Kuva 4.2 Kohde kartalla

A-Navi-järjestelmä tarjoaa optimoidut
navigointiasetukset. Nämä asetukset ovat reitinlaskennan perusparametrit.

1. Kohteen hallinta

Kuva 4.3 Reittivalinnat

(1) Lisää tai poista kohde (kohteet)
A-Navi-järjestelmä sallii kahden välietapin ja kohteen lisäämisen. Yleensä lähtöpiste on GPS-määritetty
nykyinen sijainti.
+ Lisää: kosketa siirtyäksesi "Hakuvalikko"-näyttöön välietapin/kohteen
etsintää varten.
- Poista: kosketa poistaaksesi keltaisella korostetun välietapin/kohteen.
(2) Kohdejärjestyksen muuttaminen
w: kosketa siirtääksesi korostetun
välietapin/kohteen ylemmäs.
x: kosketa siirtääksesi korostetun
välietapin/kohteen alemmas.
Harmaa painike tarkoittaa, että toiminto ei ole käytössä.

P42

• Kosketa "Reittisuunnittelu"-näytössä "Kartalla" ja syötä välietapin/kohteen sijainti. Tässä voit:
A. Tarkistaa välietapin/kohteen
tiedot kartalta.
B. Loitontaa/lähentää;
C. Liikuttaa karttaa kaikkiin suuntiin

P43

• Kosketa "Valinnat" "Reittisuunn."-näytössä siirtyäksesi
"Reittivalinnat"-näyttöön
(kuva 4.3).
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A-Navi-järjestelmän avulla käyttäjä
voi valita tietyypin ja reitinvalintatyylin
eri navigointitilanteiden mukaan. Oletusasetuksena on Nopein reitti ja
Maantien käyttö, Lauttojen käyttö
sekä Salli maksul.tiet. Voit koskettaa
kutakin parametria muuttaaksesi
tilaa tai tyyliä.
Tietyyppi:
- Maantien käyttö: eniten maantietä
- Maantien käyttö: vähiten maantietä
- Lauttojen käyttö: eniten lauttoja
- Lauttojen käyttö: vähiten lauttoja
- Vältä maksul.teitä
- Vältä maksul.teitä: salli maksul.tiet
Reitinvalintatapa:
Nopein aika: laske nopein mahdollinen reitti, jota voi ajaa ainakin melkein nopeusrajoituksen mukaisesti.
Lyhin reitti: suorin mahdollinen reitti
kohteeseen. Näin ajat pienimmän
mahdollisen kilometrimäärän.

4: kosketa palataksesi "Reittisuunn."-näyttöön.
OK: kosketa vahvistaaksesi reittivalinta-asetukset ja palataksesi "Reittisuunn."-näyttöön.
3. Valitse navigointitila
A-Navi-järjestelmässä on yhteensä
kolme navigointitilaa alla olevan
mukaisesti:
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Reittinavigointi: reaaliaikainen
navigointi lähtöpisteen ja kohteen
välillä, kun GPS-sijainti on määritetty.
"Reittisuunnittelu"-näytössä voit
valita kahden tilan välillä: reittinavigointi (Navigointi) (kuva 4.4) tai simuloitu (kuva 4.5).
Kuva 4.4 Reittisuunnittelu-Mene
-valinta

Reittinavigointi: reaaliaikainen
navigointi lähtöpisteen, välietappien
ja kohteen välillä.
Simuloitu navigointi: reitin simulointi lähtöpisteestä välietappien
kautta kohteeseen. Se mahdollistaa
POI- tai reittitietojen tarkistamisen
reitin varrelta. Simulointitilaa käytetään yleisimmin, kun GPS-sijaintia ei
ole määritetty.
Vapaa navigointi: reaaliaikainen
navigointi ilman kohdetta, kun
GPS-sijainti on määritetty.

P44
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Kuva 4.5 Reittisuunn.-Simuloi

Kuva 4.6 Reitin laskenta

P45

• koskettamalla "Mene" valitset
reittinavigointitilan. Tällöin järjestelmä siirtyy automaattisesti "Reitin laskenta" -näyttöön ja odottaa
GPS-signaalia (kuva 4.5)

Kuva 4.7 Järjestelmän kehote

P46

Ennen kuin reitinlaskenta on valmis,
voit milloin tahansa koskettaa painiketta "Peruuta" toiminnon peruuttamiseksi.

P47

• Kosketa Reittisuunn.-näytössä
"Simuloi", jolloin järjestelmä
kysyy, haluaisitko muuttaa lähtöpisteen?
Jos kyllä, järjestelmä siirtyy
"Hakuvalikkoon".
Jos vastaat ei, järjestelmä siirtyy
kuvan 4.6 mukaiseen tilanteeseen.
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Kuva 4.8 Navigoinnin käynnistys

Navigointi
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Kuva 5.1 Reitti Navi-kartta -tila

Kohteen valinnan ja reitin suunnittelun jälkeen järjestelmä laskee optimoidun reitin ja aloittaa navigoinnin.
Kaikki tarvitsemasi tiedot ajamista
varten annetaan selkeästi ja kattavasti reittinavigointikartalla. Voit
myös asettaa lisänavigointiasetuksia
tai tehdä muita navigointitoimintoja
reittinavigointivalikossa.

P48

• Reitinlaskennan ja GPS-sijainnin
määrityksen jälkeen järjestelmä
aloittaa navigoinnin.
• Käynnistä navigointi.

P51

• Kosketa "Reitti Navi-kartta" -näytössä päävalikkoa siirtyäksesi reitin navigointivalikkoon.
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Kuva 5.2 Reitti Navi -valikko

1. Karttavalinnat

Automaattinen kartan pyöritys

Kuva 5.3 Karttavalinnat

Kuva 5.4 Pohjoinen ylös

P52
P53

Voit päästä kohtaan Karttavalinnat
sekä Vapaa Navi-valikosta että Reitti
Navi-valikosta.
Karttavalintatoiminnot ovat käytettävissä alla olevan mukaan:

P54
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Kuva 5.6 2D-kartta

Kuva 5.5 Ajosuunta

P55

"Ajosuunta ylös": Kartta käännettynä siten, että ajosuunta on aina ylös.
"Pohjoinen ylös": Kartta on aina siten, että pohjoinen on ylhäällä ja voit
tarkastella edessä olevia ajo-olosuhteita.
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Kuva 5.7 3D-kartta

P56

P57

2D/3D: vaihto 2D- ja 3D-karttanäkymän välillä.
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Kuva 5.8 Päivätila

Autom.zuumi
• Säätää automaattisesti kartan
mittakaavaa ajonopeuden
mukaan ja antaa siten paremman
karttanäkymän.
• Säädä kartan mittakaavaa manuaalisesti.

Kuva 5.9 Yötila

P58
P59

Päivä/yö: kartan taustan vaihtaminen päivä- ja yötilan välillä.
Maantieopaste: maantieopasteiden
kartalla näytön kytkentä päälle ja
pois.
Ääniopastus
• EI ääniopastusta kääntymiskohdissa.
• Ääniopastus jokaisessa kääntymiskohdassa.

Simulointinopeus
Voit asettaa ajonopeuden simuloitua
matkaa varten. Simulointinopeudeksi voi valita 50 km/h (mph),
100 km/h (mph),150 km/h (mph),
200 km/h (mph), 250 km/h (mph) ja
300 km/h (mph).
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• Reittitiedot sisältävät: lähtöpisteen, kohteen, etäisyyden, seuraavan kadun nimen, etäisyyden
kahden kääntymiskohdan välillä
ja käännöksen tyypin. Esimerkki:
aja pitkin katua "Kennedyallee"
2 km ja käänny oikealle kadulle
"Morfeldr Landstraße".

2. Reittitiedot
Kuva 5.10 Reittitieto

P510

•

Kosketa "Reitti Navi-valikko"
-näytössä (kuva 5.4) "Reittitieto"
näyttääksesi koko reitin tekstinä
(kuva 5.10).
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3. Reittisuunnittelu
Kuva 5.11 Reittisuunn.

P511

A-Navi-järjestelmän avulla voit vaihtaa kohdetta tai lisätä uuden kohteen
navigoinnin aikana.
• kosketa "Reittisuunn." "Reitti
Navi-valikko" -näytössä.
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Kuva 6.20 Paluu

4. Paluu

5. Uudelleenlaskenta

Kuva 5.12 Paluu

Kuva 5.13 Laske uud.

P620
P512

• Kosketa "Reitti Navi-valikko"
-näytössä "Paluu" (kuva 5.2) siirtyäksesi "Paluu"-näyttöön
(kuva 5.12).

• Liikenneruuhkatilanteessa voit
arvioida etäisyyden tukoskohtaan
ja valita soveltuvan vaihtoehdon,
A-Navi-järjestelmä laskee kiertotiereitin.

P513

Kun nykyinen laskettu reitti ei ole järkevä tai kun haluat tarkastella toista
reittiä lähtöpisteen ja kohteen välillä,
voit koskettaa "Laske uud.", jolloin
järjestelmä siirtyy reitinlaskentanäyttöön.
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6. Lopeta
Koskettamalla painiketta "Lopeta",
jolloin järjestelmä lopettaa navigoinnin ja siirtyy Vapaa Navi-kartta tilaan.
7. Automaattinen reitinvalinta
Ajoturvallisuuden huomioiden
A-Navi-järjestelmä tarjoaa automaattisen reitinvalintatoiminnon, joka toimii kahdessa tilanteessa:
• Automaattisesti käynnistyvä navigointi: kun olet asettanut kohteen, kosketa "Mene"
"Reittisuunn."-näytössä, jolloin
A-Navi-järjestelmä aloittaa navigoinnin automaattisesti. Menettely selostetaan alla:
0-1. Siirry seuraavaan vaiheeseen, jos GPS-signaaleja
vastaanotetaan. Muussa tapauksessa odota GPS-signaaleja;
0-2. Aseta nykyinen GPS-sijainti
lähtöpisteeksi, käytä optimaalista reittiä ja aloita navigointi.

• Automaattinen reitin vaihto: jos
olet vahingossa ajanut noin
100 metriä suositellun kääntymiskohdan ohi, A-Navi-järjestelmä
aktivoi reitinvaihtotoiminnon
uuden reitin laskentaa varten.
Näin et voi koskaan eksyä reitiltä.
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Asetusvalikko
Asetukset
Kuva 6.1 Vapaa Navi-valikko

P61

216

Infotainment-järjestelmä

Kuva 6.2 Reitti Navi-valikko

Kuva 6.3 Asetukset_1

1. Äänenvoimakkuus
Kuva 6.5 Ään.voimakk.

P62

Kuva 6.4 Asetukset_2

P63

Asetusten avulla voit muokata
A-Navi-järjestelmän soveltumaan
parhaiten tarpeisiisi.

P65

• kosketa "Ään.voimakk." "Asetukset"-näytössä (kuva 6.3) siirtyäksesi "Ään.voimakk."-näyttöön
(kuva 6.5).
• kosketa "-" äänenvoimakkuuden
alentamiseksi tai "+" sen nostamiseksi.
• kosketa y järjestelmän mykistämiseksi.

Asetuskohtia on 11 ja niitä voidaan
käyttää "Asetukset"-näytössä Vapaa
Navi-valikossa- tai Reitti Navi-valikossa.

P64
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Kun olet määrittänyt asetukset, kosketa "OK" tallentaaksesi asetukset ja
palataksesi "Asetukset"-näyttöön.
2. Turvahälytys
Ylinopeusvaroitus varoittaa, kun ylität paikallisen nopeusrajoituksen.
Tällä asetuksella voit valita, haluatko
saada ylinopeusvaroituksen vai et.

• kosketa "Turvahälytys" "Asetukset"-näytössä (kuva 6.3) siirtyäksesi "Turvahälytys"-näyttöön
(kuva 6.6).
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Kuva 6.7 Jälj.tietue

Kun ylinopeushälytykset kytketään
päälle, voit asettaa ylinopeustoleranssin arvoksi 0 %, 5 %, 10 %, 15 %
tai 20 %.
3. Jälj.tietue

Kuva 6.6 Turvahälytys

A-Navi-järjestelmä tallentaa kaikki
GPS-vastaanottimelta saadut sijaintitiedot navigoinnin aikana. Se merkitsee reitin kartalle, mikä mahdollistaa
reittihistoriatietojen tarkastelun käynnistäessäsi navigointijärjestelmän
seuraavan kerran. Tämä toiminto on
erittäin hyödyllinen ajettaessa kaupunkialueiden ulkopuolella esimerkiksi asumattomilla tai metsäisillä
seuduilla.
P66

P67

• Koskettamalla "Jäljitys päällä"
käyttäjä voi kytkeä tietueen jäljitystoiminnon päälle; koskettamalla "Jäljitys pois" hän voi
kytkeä toiminnon pois.
• Kaikki jäljitetyt tietueet näkyvät
näytössä. Jos valitset yhden jäljitetyn tietueen ja kosketat
"Näytä", se näkyy kartalla.
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• kosketa "Muokkaa" siirtyäksesi
"Osoitekirjan muokkaus" -näyttöön.

4. Osoitekirjan hallinta
A-Navi-järjestelmään voi tallentaa
100 osoitetta/POI:ta.

Kuva 10 POI-kuvakkeen valinta

Kuva 6.9 Osoitekirjan muokkaus

Kuva 6.8 Osoitekirjan hallinta

P10

P68

• kosketa "Lisää" siirtyäksesi
"Hakuvalikko"-näyttöön ja etsiäksesi/lisätäksesi osoitteen/POI:n
osoitekirjaan.
• kosketa "Poista" poistaaksesi
yhden osoitekirjan merkinnän.
• kosketa "Kartalla" katsoaksesi
osoitteen sijaintia kartalla.

P69

• kosketa kenttää, jota haluat muokata ja kosketa näppäimistöä,
kun kohdistin on siirtynyt kenttään. Voit koskettaa "123" tai
"SYM" vaihtaaksesi syöttömuotoa.

• kosketa 9 kuvassa 6.9 siirtyäksesi "POI-kuvakkeen valinta"
-näyttöön.
Päivä/yö-tilan kytkin
A-Navi-järjestelmä tarjoaa karttavärien manuaalisen tai automaattisen
säädön kirkkausasteeltaan erilaiseksi yöllä ja päivällä.

Infotainment-järjestelmä

Kuva 6.10 Päivä/yötilan vaihto

6. Kotiosoitteen asettaminen

7. GPS-tila

Kuva 6.11 Asetukset

Kuva 6.12 GPS-tila
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P610

• Tilassa "Käsin" karttatilaa voidaan vaihtaa yö- ja päivätilan
välillä. Käsin tehtävä toiminto kytkee automaattitoiminnon pois, ja
päinvastoin.
• Kun "Automaatti" on valittuna,
päiväaika on asetettava.
Päiväaika voidaan asettaa alkamaan "5:00-9:00 AM" ja päättymään
"5:00-9:00 PM".

P611

• Kosketa "Aseta kotiosoite" ja
siirry "Hakuvalikko"-näyttöön.

P612

• Kosketa "Asetukset"-näytössä
(kuva 6.3) "GPS-tila" näyttääksesi "GPS-tila"-näytön
(kuva 6.12).
"GPS-tila"-näytössä voit saada alla
olevat tiedot:
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1. GPS on aktiivi: GPS on määrittänyt nykyisen sijainnin. GPS on
passiivi: GPS ei ole määrittänyt
sijaintia.
2. Satelliittien sijainti: satelliittien
suhteellinen sijainti nykyiseen
sijainnin määritykseen nähden;

8. Leveysaste: GPS:n määrittämän
sijainnin leveysaste, esim.
4724’51N;

9. Ohjaus oikealta/vasemmalta
Kuva 6.14 Asetukset_2

8. Kieli
Kuva 6.13 Kielen valinta

Sijaintitiedot:
1. Päiväys: GPS:n sijainnin määrityksen päiväys, esim. 13-02;
2. Aika: GPS:n sijainnin määrityksen aika (näytetään aina GMT),
esim. 15:20:34
3. Ajon.nopeus: GPS:n sijaintimäärityksen nopeus.
4. Korkeus: GPS:n sijaintimäärityksen korkeus.
5. HDOP: vaakasuuntainen tarkkuusvirhe
6. Satelliittien määrä: 8
7. Pituusaste: GPS:n määrittämän
sijainnin pituusaste, esim.
834’27E

P614

P613

• Voit valita ääni-/ohjelmakielen
koskettamalla kielikuvaketta.
• Kosketa "OK" palataksesi asetuksiin.

Parempaa näkyvyyttä varten
A-Navi-järjestelmä tarjoaa eri
UI-näkymän vasemmalta/oikealta
ohjattaessa.

Infotainment-järjestelmä

Kuva 6.15 Ohjaus vasemmalta

10. Mittayksikkö
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11. Ajonopeuden näyttö
päälle/pois

Kuva 6.17 Asetukset_2

Kuva 6.18 Asetukset_2

Kuva 6.16 Ohjaus oikealta

P615

P617

Voit asettaa etäisyyden mittayksiköksi kilometrin tai mailin.

P618

Normaalisti ajoneuvon nopeus näkyy
navigointikartalla.
Ajoneuvon nopeus ei ole kuitenkaan
aina oikea GPS-signaalin poikkeamista johtuen. Tällä toiminnolla voit
kytkeä ajonopeuden näytön päälle ja
pois.

P616
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Jos näytössä näkyy "Näyttö päällä"
-symboli, ajoneuvon nopeutta ei näytetä; kosketa kytkeäksesi ajoneuvon
nopeusnäytön päälle ja päinvastoin.

12. Tietoja

Liite

Kuva 6.19 Tietoja

1. Huomautus
Alla olevissa tilanteissa kyseessä
ei ole järjestelmähäiriö:

P619

• Tällä toiminnolla saat tietoa
A-Navi-järjestelmästä:
A. Tuotemalli
B. Ohjelmistoversio
C. Karttadataversio

Tilanteet, jotka voivat vaikuttaa
GPS-paikannukseen:
• Joskus ajettaessa moottoritiellä/maasillalla kohdistin heiluu.
• Ajettaessa erittäin jyrkässä
mäessä.
• Ajaessasi kaartuvalla tiellä huomaat, että kohdistin heiluu. Tämä
ei liity millään tavalla tien mittoihin tai auton nopeuteen. Yksi syy
saattaa olla, että todelliset tieolosuhteet eroavat elektronisen kartan tiedoista.
• Kun käännyt vasemmalle tai
oikealle toiselle tielle, jonka
lähellä kulkee samansuuntainen
tie (alle 50 m etäisyydellä), kohdistin saattaa siirtyä toiselle tielle.

Infotainment-järjestelmä

• Ajettaessa leveällä tiellä mutkittelevasti kohdistin saattaa heilua
todellisen etäisyyden poiketessa
lasketusta.
• Kohdistin saattaa heilua ennen
palaamista maan pinnalle maanalaisesta pysäköintilaitoksesta tai
monikerroksisen pysäköintilaitoksen kierteiseltä väylältä. Kun auto
on pyörivässä hississä, kohdistimen nuoli ei ehkä osoita oikeaan
suuntaan.
• Saat äänikehotteen risteävästä
tiestä.
• Opastuksen mukainen etäisyys
voi poiketa todellisesta etäisyydestä.
Kun jokin näistä tilanteista ilmenee,
GPS-satelliitti säätää automaattisesti nykyisen sijainnin määrityksen,
jos jatkat ajamista.

Karttatiedostojen aiheuttamia
ongelmia:
• Kun palaat äskettäin rakennetulta
tieltä karttatiedostoon merkitylle
tielle, kohdistin saattaa heilua,
koska karttatiedosto ei vastaa
todellisia tieolosuhteita. Kun ajat
jonkin aikaa, järjestelmä säätyy
oikeaan sijaintiin GPS-signaalin
avulla
• Läpikulku estetty tiesulun tai
jalankulkuväylän takia
• Uuden tien avaaminen ja vanhan
sulkeminen;
• Opastus umpikujaan;
• Reitti laskettu uudelleen vaihtamatta ehdotettua reittiä;
• Opastus normaalille tielle maasillan sijaan tai päinvastoin;
• Jos käytössä on vain kapeita teitä
eikä kohteen lähellä ole normaalia tietä, järjestelmä opastaa
lähelle kohdetta;
• Saat ohjeen tehdä U-käännöksen;
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• Ei osoitusta risteävästä tiestä;
• Kääntymisohjeet eivät vastaa
todellista tietilannetta;
• Ei suunnan osoitusta tai äänikehotetta liittymisestä/poistumisesta opastettaessa
moottoritiellä.
• Kartta voi erota todellisista tieolosuhteista.
Joissakin paikoissa GPSsignaalien vastaanotossa voi olla
vaikeuksia.
•
•
•
•

Tunneleissa;
Korkeiden rakennusten välissä;
Maasiltojen alla;
Metsissä;

Käytettäessä ulkoista GPS-antennia
suosittelemme, että se sijoitetaan
auton katolle. Jos auton katolla on
kattoteline varmista, että teline ja
antenni eivät kosketa toisiaan.
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GPS-järjestelmää hallinnoi Yhdysvaltain puolustusministeriö. Se voi
tahallisesti alentaa GPS-signaalien
tarkkuutta, jolloin auton sijainti voi
heilua.
Huomautus käyttäjälle
• Kun kytket järjestelmään virran,
kohdistin saattaa heilua ennen
kuin GPS-signaali vastaanotetaan.
• Kohdistin saattaa heilua, kun
käytät järjestelmää ensimmäisen
kerran sen asentamisen jälkeen.
• Järjestelmä säätää automaattisesti sijaintia ja suuntaa GPS-signaalien avulla, kun kohdistimen
sijainti ei vastaa todellista tilannetta.

Infotainment-järjestelmä

2. POI-kuvakkeet
Kuvake

Nimi

Kuvake

Nimi

Kuvake

Nimi

Kaikki kiinnostavat
paikat

Valtion virasto

Lentoasema

Sairaala

Auto

Museo

Liiketoiminta

Musiikkitalo

Yritys
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Kuvake

Nimi

Kuvake

Nimi

Kuvake

Nimi

Ravintola

Asutuskeskus

Majoitus

Rahoituslaitos

Yöelämä

Parkkeeraus

Huolto

Bensa-asema

Nähtävyys

Virkistys

Ostoskeskus

Poliisiasema

Muistiinpanoja

Kuvake

Nimi

Eläintarha

Kuvake

Nimi

Rautatieasema

Kuvake

Nimi

Muistiinpanoja

Lämmitys ja ilmastointi

Lämmitys ja
ilmastointi
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Lämmitys ja ilmastointi
Lämmitys- ja tuuletusjärjestelmä

Lämmitys ja ilmastointi ................229
Tuuletussuulakkeet .....................243
Huolto ..........................................244

C11E4023A

Säätimet seuraaville:
1. Lämpötilan säätönuppi.
2. Ilman suuntauksen valintanuppi.
3. Tuulettimen säätönuppi.

4. Ilmastoinnin (A/C) painike.
5. Sisäkiertopainike.
6. Takalasin ja ulkopeilien huurteenpoistopainike
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Lämpötilan säätönuppi

Tuulettimen säätönuppi

C11E4003A

Lämpötilan säätönupilla säädetään
tuuletussuulakkeista tulevan ilman
lämpötilaa.
Kun nuppia käännetään siniselle alueelle, suulakkeista tulee viileää ilmaa
ja punaiselle alueelle kääntäen saadaan lämmintä ilmaa.

Ilman suuntauksen
valintanuppi

C11E4004A

Järjestelmästä tulevan ilmavirran
nopeutta voi säätää kääntämällä tuulettimen nopeudensäätönuppia. Tuulettimen nopeutta lisätään
kääntämällä nuppia myötäpäivään ja
vähennetään kääntämällä nuppia
vastapäivään.
Tuulettimen säätönuppi on säädettävissä OFF-asennosta 4:ään eri asentoon.

C11E4005A

Säädä ilman suuntauksen nuppia
haluamaasi tilaan sen mukaan, mihin
haluat suunnata ilmavirran.
Ilman suuntauksen nupin voi asettaa
viiteen seuraavaan asentoon:
Eteen (H)
Tämä asetus suuntaa ilman keski- ja
sivutuuletussuulakkeisiin.

Lämmitys ja ilmastointi

Kaksitasoinen ())
Suuntaa ilman kahdella tavalla. Puolet ilmasta tulee lattiasuulakkeista ja
puolet keski- ja sivutuuletussuulakkeista.
Lattia (6)
Suuntaa suurimman osan ilmasta lattiasuulakkeisiin. Osa ilmasta ohjataan tuulilasin
huurteenpoistosuulakkeisiin, sivutuuletussuulakkeisiin ja takaosan tuuletussuulakkeisiin. Pidä etuistuinten
alla oleva alue esteettömänä, ettei ilmavirtaus takatilaan esty.
Lattia/huurteenpoisto (-)
Tässä tilassa ilmaa virtaa eniten tuulilasin huurteenpoistosuulakkeista,
etuovien ikkunoiden huurteenpoistosuulakkeista ja lattian suulakkeista.
Pieni määrä ilmaa virtaa myös sivutuuletussuulakkeista.
Huurteenpoisto (0)
Tässä tilassa ilmaa virtaa eniten tuulilasin huurteenpoistosuulakkeista ja
etuovien ikkunoiden huurteenpoistosuulakkeista. Pieni määrä ilmaa virtaa myös sivutuuletussuulakkeista.

Sisäkiertopainike
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Ikkunat voivat huurtua, jos käytät
sisäkiertoa pitkän aikaa. Jos ikkunat
huurtuvat, valitse ulkoilmatila painamalla sisäkiertopainiketta uudelleen.

Huomautus
Ajaminen pidempään sisäkiertotilassa saattaa aiheuttaa väsymystä.
Kytke säännöllisesti raitisilmatila
saadaksesi autoon raitista ilmaa.

C11E4006A

Paina tätä painiketta, kun ajat pölyisissä olosuhteissa tai välttääksesi liikenteen päästöt ja muut ulkopuoliset
kaasut, ja tarvittaessa sisätilan
nopeaa lämmitystä tai jäähdytystä.
Merkkivalo syttyy ja sisäilma alkaa
kiertää.
Sisäkiertopainikkeen painaminen
uudelleen aloittaa ulkoilman oton
matkustamoon. Merkkivalo sammuu.
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Ilmastointilaite

A/C-painike

Huomautus

Ilmastointilaite (A/C) jäähdyttää
ilman ja poistaa auton sisällä olevasta ilmasta kosteuden, pölyn ja siitepölyn.

Ilmastointilaitteen (A/C) käyttäminen ajettaessa pitkiä ylämäkiä tai
vilkkaassa liikenteessä voi aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen.

Auto tuottaa lämmintä ilmaa myös
käytettäessä ilmastointia, jos asetat
lämpötilansäätönupin lämpimälle.

Tarkkaile lämpömittaria.
Sammuta ilmastointilaite, jos mittari osoittaa, että moottori ylikuumenee.

Huom
Joskus moottoritilasta saattaa tippua vettä maahan sen jälkeen, kun
olet käyttänyt ilmastointia ajon aikana. Tämä on normaalia, koska ilmastointilaite poistaa kosteutta
ilmasta.
Huom
Koska ilmastointilaitteen kompressori saa käyttövoimansa moottorista, moottorin tehossa ja
suorituskyvyssä voi huomata lievän muutoksen, kun kompressori
toimii.

Auto voi vaurioitua ylikuumenemisen vuoksi.
C11E4007A

Ilmastoinnin (A/C) käyttäminen:
1. Käynnistä moottori.
1. Paina A/C-painiketta. (Syttyvä
merkkivalo vahvistaa, että ilmastointi on käytössä.)
1. Säädä tuulettimen nopeus.
Huom
Ilmastointi ei toimi, kun tuuletin on
sammutettu tuulettimen säätönupilla.
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Ilmastoinnin sammuttaminen:
Paina A/C-painiketta uudelleen.
(Merkkivalon sammuminen vahvistaa, ettei ilmastointi ole käytössä.)

Jäähdytys
Tehokkain jäähdytys
Tehokkaimman jäähdytyksen saavuttaminen kuumalla säällä, ja kun
autosi on ollut pitkään auringossa:
1. Avaa ikkunat raolleen, jotta lämmin ilma pääsee ulos.
2. Käynnistä ilmastointi (A/C) (merkkivalo syttyy).
3. Paina sisäkiertopainiketta (merkkivalo syttyy).
4. Käännä ilman suuntauksen nuppi
asentoon ETEEN (H).
5. Käännä lämpötilan säätönuppi
kokonaan siniselle alueelle jäähdytystä varten.
6. Käännä tuulettimen säätönuppi
suurimmalle nopeudelle.

Normaali jäähdytys
1. Käynnistä ilmastointi A/C-painikkeella (merkkivalo syttyy).
2. Paina sisäkiertopainiketta (merkkivalo syttyy).
3. Käännä ilman suuntauksen nuppi
asentoon ETEEN (H) tai KAKSITASOINEN ()).
4. Käännä lämpötilan säätönuppi
siniselle alueelle jäähdytystä varten.
5. Käännä tuulettimen säätönuppi
haluamallesi nopeudelle.
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Lämmitys
Tehokkain lämmitys
Käytä tehokkainta lämmitystä matkustamon nopeaan lämmittämiseen.
Älä käytä tehokkainta lämmitystä pitkään, koska sisäilma voi pilaantua ja
ikkunat voivat huurtua. Poista huurre
ikkunoista kytkemällä sisäkierto pois
käytöstä, jotta autoon pääsee raitista ilmaa.
Tehokkain lämmitys:
1. Sammuta ilmastointi (A/C) (merkkivalo sammuu).
2. Paina sisäkiertopainiketta (merkkivalo syttyy).
3. Käännä ilman suuntauksen nuppi
asentoon KAKSITASOINEN ())
tai LATTIA (6).
4. Käännä lämpötilan säätönuppi
kokonaan punaiselle alueelle
lämmitystä varten.
5. Käännä tuulettimen säätönuppi
suurimmalle nopeudelle.
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Normaali lämmitys
1. Sammuta ilmastointi (A/C) (merkkivalo sammuu).
2. Kytke sisäkierto pois (merkkivalo
sammuu).
3. Käännä ilman suuntauksen nuppi
asentoon LATTIA (6) tai KAKSITASOINEN ()).
4. Käännä lämpötilan säätönuppi
punaiselle alueelle lämmitystä
varten.
5. Käännä tuulettimen säätönuppi
haluamallesi nopeudelle.

Tuuletus
Kaksitasoinen
Käytä tätä asetusta viileinä, mutta
aurinkoisina päivinä. Jalkatilaan virtaa lämpimämpää ilmaa ja ulkoilma
virtaa kojelaudan suulakkeista.
Käytä tätä asetusta seuraavasti:
1. Kytke sisäkierto pois (merkkivalo
sammuu).
2. Käännä ilman suuntauksen nuppi
asentoon KAKSITASOINEN ()).
3. Säädä lämpötilan säätönuppi
haluamaasi asentoon.
4. Käännä tuulettimen säätönuppi
haluamallesi nopeudelle.
Tuuletus
Ilman suuntaaminen keski- ja sivusuulakkeisiin:
1. Sammuta ilmastointi (A/C) (merkkivalo sammuu).
2. Kytke sisäkierto pois (merkkivalo
sammuu).

3. Käännä ilman suuntauksen nuppi
asentoon ETEEN (H) tai KAKSITASOINEN ()).
4. Käännä lämpötilan säätönuppi
siniselle alueelle jäähdytystä varten.
5. Käännä tuulettimen säätönuppi
haluamallesi nopeudelle.
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Huurteen- ja kosteudenpoisto
Huurteen poistaminen tuulilasista:
1. Käännä ilman suuntauksen nuppi
asentoon HUURTEENPOISTO
(0).
2. Käännä lämpötilan säätönuppi
punaiselle alueelle, jotta lämmintä ilmaa alkaa virrata.
3. Nopeaa huurteenpoistoa tarvittaessa aseta tuulettimen säätönuppi suurimmalle nopeudelle.
Huom.
Ilmastointilaite ja raitisilmatila kytkeytyvät automaattisesti päälle
huurteenpoiston tehostamiseksi,
kun valitset HUURTEENPOISTO
(0) tai LATTIA/HUURTEENPOISTO (-) -tilan.
Pidä tuulilasi huurteettomana ja suuntaa lämmin ilma lattialle kääntämällä
ilman suuntauksen nuppi asentoon
LATTIA/HUURTEENPOISTO (-).

Huomautus
Ulkoilman ja tuulilasin lämpötilaero
saattaa saada ikkunat huurtumaan, mikä rajoittaa näkyvyyttä
eteen.
Älä käytä LATTIA/HUURTEENPOISTO (-) tai HUURTEENPOISTO (0) -asentoa erittäin
kostealla säällä, kun lämpötilan
säätönuppi on asetettu siniselle
alueelle.
Tämä voi aiheuttaa onnettomuuden, josta saattaa seurata henkilötai omaisuusvahinkoja.
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Automaattinen ilmastoinnin
ohjaus
Yleiskuvaus
Täysin automaattinen lämpötilansäätöjärjestelmä (FATC) säätää auton
sisälämpötilan automaattisesti ja tarjoaa suurimman mahdollisen mukavuustason auton sisällä säästä,
ulkolämpötilasta tai vuodenajasta
riippumatta. Se säilyttää halutun lämpötilan, kun AUTO-toiminto on
valittu.
Haluttua lämpötilaa ohjataan auton
sisällä olevan tunnistimen, jäähdytysnesteen lämpötilan, aurinkotunnistimen ja ulkolämpötilan
tunnistimen signaalien avulla.
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Auringon valon tunnistin

Sisälämpötilan tunnistin

C3D4013A
C11E4021A

Aurinkotunnistin sijaitsee tuulilasin
huurteenpoistosuulakkeiden edessä.
Tunnistin mittaa auringon valon voimakkuutta AUTO-toiminnossa.

Huomautus
Älä laita tarroja tai muita esineitä
anturin päälle. Se saattaisi häiritä
anturin toimintaa.

C3D4012A

Tietoa auton sisälämpötilasta käytetään ilmastointilaitteen toiminnan ohjaukseen AUTO-toiminnossa.

Huomautus
Älä peitä sisälämpötilan tunnistinta, koska sen toiminta estyy peitettynä.

Lämmitys ja ilmastointi
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Automaattinen lämpötilan säätö

C3D2014A
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Lämmitys ja ilmastointi

1. Lämpötila-asetus
2. Huurteenpoiston osoitin
3. Ilman suuntauksen osoitin
4. Ilmastoinnin osoitin
5. Ulkolämpötila
6. Automaattitoiminnon osoitin
7. Raitisilmatilan osoitin
8. Sisäkierron osoitin
9. Tuulettimen toiminnan osoitin
10. Tuulettimen nopeuden osoitin
11. Kaksi vyöhykettä
Kun käytät FATC-järjestelmää automaattitoiminnossa, sinun tarvitsee
vain asettaa haluamasi lämpötila.

Halutun lämpötilan asettaminen

AUTO – painike

C3D4003A

Valittaessa automaattitoiminto painamalla AUTO-painiketta järjestelmä
säätää sisätilan lämpötilan automaattisesti asetettuun arvoon. Järjestelmä säätää ilman suuntauksen,
tuulettimen nopeuden, ilmastointi- ja
sisäilman kierrätystoiminnot automaattisesti.
AUTO-toiminnon merkkivalo näkyy
DIC:ssä (kuljettajan tietokeskuksessa), joka on kojelaudan keskellä.

C3D4011A

Kierrä lämpötilan säätönuppia, kunnes näytössä näkyy haluttu lämpötila.
Myötäpäivään : haluttu lämpötila
nousee 0,5 C.
Vastapäivään : haluttu lämpötila laskee 0,5 C.
Voit asettaa halutun lämpötilan välille
18 C - 28 C.

Lämmitys ja ilmastointi

Käsikäyttö

Huom.
Kun halutuksi lämpötilaksi asetetaan joko "HI" (maksimi) tai "LO"
(minimi), tuuletin toimii jatkuvasti
suurimmalla nopeudella myös sen
jälkeen, kun sisätilan lämpötila
saavuttaa esiasetetun arvon.
Kaksi vyöhykettä: kuljettajan ja matkustajan puolille voidaan säätää eri
lämpötilat.
Nosta tai laske matkustajan puolen
lämpötilaa SYNC-säätimellä.
DIC:hen tai navigointinäyttöön voidaan vaihtaa kahden/yhden vyöhykkeen näyttö painamalla
SYNC-painiketta.
Liitä kaikki ilmastoinnin asetukset
kuljettajan asetuksiin painamalla
kahden vyöhykkeen tilassa
SYNC-painiketta.
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A/C-painike

C3D4004A

Kytke järjestelmä pois painamalla
painiketta OFF.

C3D4005A

Kytkee ilmastoinnin päälle tai pois.
Automaattitila poistuu käytöstä ja
merkkivalo sammuu, kun tätä painiketta painetaan.
A/C-merkkivalo (#) palaa, kun ilmastointi on käytössä.
Kytke ilmastointi pois painamalla ilmastointipainiketta uudelleen, tai kytke koko järjestelmä pois painamalla
painiketta OFF.
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Ilman suuntaustilan vaihtaminen

C3D4006A

Jos painiketta MODE painetaan, automaattitoiminto poistuu käytöstä ja
ilman suuntaus vaihtuu seuraavassa
järjestyksessä.
ETEEN (H)  KAKSITASOINEN ())
LATTIA (5) LATTIA/HUURTEENPOISTO (/)

Sisäkiertopainike

Tuulettimen nopeuden säätönuppi

C3D4007A

Valitsee joko ilman oton ulkoa tai sisäilman kierrätyksen.

C3D4008A

Säädä tuulettimen nopeus kiertämällä tätä nuppia.
AUTO-toiminto kytkeytyy pois kun
tätä nuppia käännetään.

Lämmitys ja ilmastointi

Huurteenpoisto

AQS
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Kytke AQS-toiminto pois painamalla
painiketta uudelleen. Merkkivalo
sammuu vahvistaen, että AQS on
kytketty pois.
Ikkunat voivat huurtua, jos käytät
AQS-tilaa pitkän aikaa. Jos näin
tapahtuu, kytke AQS-toiminto pois ja
valitse raitisilmatila.

C3D4009A

C3D4010A

Paina HUURTEENPOISTO-painiketta (0) huurteen poistamiseksi
tuulilasista. Ilmastointi ja raitisilmatila kytkeytyvät automaattisesti
päälle.

Ilmanlaatuanturi AQS (Air Quality
Sensor) ottaa automaattisesti ulkoilmaa matkustamoon tai kytkee sisäkiertotoiminnon estääkseen
pakokaasujen pääsyn ulkoa sisään.

Säädä tuulettimen nopeutta tuulettimen nopeuden säätönupilla.

Paina AQS-painiketta AQS-toiminnon aktivoimiseksi. Merkkivalo painikkeessa syttyy.

Tämän toiminnon voi kytkeä pois painamalla huurteenpoistopainiketta
uudelleen, ilmansuuntauksen nuppia tai AUTO-painiketta.
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Ulkolämpötilan näyttö

Lämpötilayksikön vaihtaminen
Vaihda lämpötilayksikkö seuraavasti:

Elektroninen
ilmastointiautomatiikka

1. Paina SET-painiketta kuljettajan
tietokeskuksessa yli 2 sekunnin
ajan. Lämpötilan yksikkö vilkkuu.
2. Paina painiketta Q tai R lämpötilayksikön vaihtamiseksi
(C F).

C3D2005A

Ulkolämpötila näkyy aina kuljettajan
tietokeskuksessa.

2443656

Ulkolämpötilan tunnistin sijaitsee etupuskurin alueella.

): Paina, kun haluat muuttaa ilmavirran suuntaa.

Tämän sijainnin vuoksi tien tai moottorin lämpö voi vaikuttaa tunnistimen
arvoon hitaasti ajettaessa tai joutokäynnillä.

w^x: Paina halutessasi pienentää
tai suurentaa puhaltimen nopeutta.

Lämmitys ja ilmastointi

Lisälämmitin (vain diesel)
Tämä lisälämmitin on sähköinen
ilmanlämmitin, joka on asennettu
ilmastointiyksikköön. Tämä laite
parantaa lämmitystehoa nostamalla
matkustamoon virtaavan ilman lämpötilaa.

Tuuletussuulakkeet
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Keskituuletussuulakkeet

Säädettävät
tuuletussuulakkeet
Sivutuuletussuulakkeet

C11E4019A

Voit ohjata ilmanvirtausta molemmista säädettävistä keskituuletussuulakkeista.
C11E4018A

Ilman voi suunnata säädettävällä
sivutuuletussuulakkeella etumatkustajan alueen kummalle tahansa puolelle tai sivuikkunaa kohti.
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Keski- ja
sivutuuletussuulakkeiden
sulkeminen
Käännä säätöpyörää suulakkeen alla
tai vieressä sulkeaksesi suulakkeen
ilmanvirtausaukon.

{Varoitus
Älä kiinnitä mitään esineitä tuuletussuuttimien liuskoihin. Onnettomuudessa on vaurioiden ja
loukkaantumisen vaara.

Kiinteät tuuletussuulakkeet
Tuulilasin
huurteenpoistosuulakkeet
Tuulilasin huurteenpoistosuulakkeet
suuntaavat ilman tuulilasiin.

Lattiasuulakkeet
Lattiasuulakkeet suuntaavat ilman
jalkatilan eteen.

Etuovien ikkunoiden
huurteenpoistosuulakkeet

Huolto

Etuoven ikkunan huurteenpoistosuulakkeet suuntaavat ilman sivuikkunoihin, pääasiassa sivupeilin lähellä
olevalle alueelle.

Ilmanottoritilät

Takaosan tuuletussuulakkeet
Jäähdytetty tai lämmitetty ilma kulkee takajalkatilaan etuistuinten alla
olevien kanavien kautta.

Pidä tuulilasin edessä moottoritilassa
sijaitseva ilmanottoritilä puhtaana.
Poista mahdolliset lehdet, lika tai
lumi.

Lämmitys ja ilmastointi
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Matkustamon
ilmansuodatin
Suodatin poistaa tuuletussuuttimista
sisään tulevasta ilmasta pölyn, noen,
siitepölyn ja itiöt.

2042717
2042718

3. Irrota suodattimen kannen ruuvi.

Huomautus
2269500

1. Irrota kuusi ruuvia hansikaslokeron ympäriltä.
2. Irrota hansikaslokero vetämällä
varovasti sen pohjasta.

Suodatinkotelon ympärillä olevat
terävät reunat voivat satuttaa
käsiäsi.
Muista käyttää suojakäsineitä aina
raitisilmasuodatinta vaihtaessasi.

4. Vaihda raitisilmasuodatin.
Huom
Varmista että asennat uuden suodattimen oikeaan asentoon.
Huom
Suosittelemme, että otat yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen
suodattimen vaihtoa varten.
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Huomautus
Ilmansuodatin tulee huoltaa useammin ajettaessa pölyisillä tai
päällystämättömillä teillä tai runsaasti ilmansaasteita sisältävillä
alueilla.
Tällöin suodattimen teho laskee ja
tämä vaikuttaa haitallisesti keuhkoihin.

Ilmastoinnin säännöllinen
käyttö
Jotta jäähdytyksen moitteeton toiminta taataan, se on kytkettävä kuukausittain toimintaan muutamaksi
minuutiksi säätilasta ja vuodenajasta
riippumatta. Jäähdytystä ei voida
käyttää, jos ulkolämpötila on alhainen.

Huolto
Optimaalista toimintaa varten suosittelemme lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän tarkastamista vuosittain.
 Toiminta- ja painekoe,
 lämmityksen toiminta,
 tiiviyskoe,
 käyttöhihnan tarkastus,
 lauhduttimen puhdistus ja
 höyrystimen tyhjennys,
 tehon tarkastus.

Huomautus
Käytä vain oikeantyyppistä kylmäainetta.

{Varoitus
Ilmastointijärjestelmien huolto tulee
antaa asiantuntevan henkilöstön
tehtäväksi. Väärät huoltomenetelmät voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
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Ajamista koskevia
tietoja
Auton hallinta

Ajamista koskevia tietoja .............247
Käynnistys ja käyttö.....................247
Moottorin pakokaasut ..................253
Automaattivaihteisto ....................255
Käsivalintainen vaihteisto ............262
Vetojärjestelmät...........................262
Jarrut ...........................................263
Ajonhallintajärjestelmät ...............268
Esteen havaitsemisjärjestelmät ...274
Polttoaine ....................................280

Älä pysäytä moottoria ajon
aikana
Monet järjestelmät eivät toimi tässä
tilanteessa (esim. jarrutehostin,
ohjaustehostin). Näin ajaminen on
vaarallista itsellesi ja muille.

Polkimet
Täyden polkimen liikkeen varmistamiseksi polkimien alle ei saa sijoittaa
mattoa.

Käynnistys ja käyttö
Uuden auton
totutusajovaihe
Noudata seuraavia varotoimenpiteitä ensimmäisten satojen kilometrien aikana parantaaksesi autosi
suorituskykyä ja taloudellisuutta ja
pidentääksesi sen kestoikää:
 Vältä liikkeellelähtöä täydellä
kaasulla.
 Älä käytä moottoria täydellä kaasulla.
 Vältä äkillisiä pysähdyksiä
muissa kuin hätätilanteissa.
Tämä antaa jarruille aikaa
mukautua.
 Vältä äkkinäisiä lähtöjä, äkillisiä
kiihdytyksiä ja jatkuvaa suurella
nopeudella ajoa, jotta moottori ei
vaurioidu ja polttoainetta säästyy.
Vältä pienellä vaihteella ajettaessa kiihdytystä täydellä kaasulla.
 Älä hinaa muita autoja.
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Sytytysasennot

{Vaara

Rakenne 1

Rakenne 2

Älä käännä avainta asentoon
LOCK tai ACC ajon aikana.
Auto ja hätäjarrutustehostin eivät
toimisi, ja seurauksena olisi auton
vaurioituminen, henkilövahinko tai
hengenvaara.

Huomautus

C11E3021A

LUKITUS: Sytytysvirta pois
ACC: Sytytysvirta katkaistu, ohjauslukko vapautettu
ON: Sytytysvirta kytkettynä, dieselmoottorin hehkutus
START: Käynnistäminen

Älä jätä avainta asentoon ACC tai
ON pitkiksi ajoiksi moottorin
ollessa sammutettuna.
Muuten akku tyhjenee.

C3D3002A

Sytytysvirtanuppi voidaan kääntää
neljään eri asentoon.
1. LOCK (pois päältä): Sytytysvirta katkaistu
2. ACC: Sytytysvirta katkaistu,
ohjauslukko vapautettu
3. ON: Sytytysvirta kytkettynä, dieselmoottorin hehkutus
4. START: Käynnistäminen

Ajaminen ja käyttö 249

Moottorin käynnistäminen
Moottorin käynnistäminen
virtalukolla
 Käännä avain asentoon ACC,
vapauta ohjauslukko liikuttamalla
ohjauspyörää hieman.

Huomautus
Älä käytä käynnistysmoottoria kauempaa kuin 10 sekuntia kerrallaan.

 Käsivaihteisto: käytä kytkintä.

Jos moottori ei käynnisty, odota
10 sekuntia ennen kuin yrität
uudelleen.

 Automaattivaihteisto: siirrä valintavipu P- tai N-asentoon

Tämä estää käynnistysmoottorin
vaurioitumisen.

 Älä paina kaasua.
 Dieselmoottori: käännä avain
asentoon ON hehkutusta varten,
kunnes K sammuu.
 Käännä avain asentoon START
painaen kytkinpoljinta ja jarrupoljinta ja vapauta se moottorin
käynnistyessä.
Käännä avain asentoon LUKITUS
ennen uutta käynnistyskertaa tai
moottorin sammuttamiseksi.

Moottorin käynnistäminen
sytytysvirtanuppia käyttäen
• Käsivaihteisto: käytä kytkintä.
Käännä sytytysvirtanuppi
START-asentoon painaen kytkinpoljinta ja jarrupoljinta ja vapauta
se moottorin käynnistyessä.
• Automaattivaihteisto: Siirrä vaihdevipu asentoon P (Park, pysäköinti) tai N (Neutral,
vapaa-asento). Moottori ei käynnisty missään muussa asennossa. Jos haluat käynnistää
moottorin uudelleen auton
ollessa jo liikkeellä, käytä aina
N-asentoa (Neutral).
Jos autossa on avaimeton lukitusjärjestelmä, pidä jalkaa jarrupolkimella moottorin
käynnistämiseksi.
• Dieselmoottori: Käännä sytytysvirtanuppi ON-asentoon hehkutusta varten, kunnes K sammuu.
Käännä sytytysvirtanuppi
START-asentoon.
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Kun moottori alkaa käynnistyä,
vapauta sytytysvirtanuppi, jolloin se
palaa ON-asentoon.
Jos sytytysvirtanuppi ei käänny, yritä
painaa se sisään ja kääntää uudelleen.
Jos lähetin ei ole autossa tai jokin
häiritsee lähettimen toimintaa, kuljettajan tietokeskuksessa (DIC) mittariston keskellä näytetään ilmoitus
ELEKTRONISTA AVAINTA EI
LÖYDY.

Moottorin automaattinen
Start/Stop-toiminto

Poiskytkentä

Stop-start-järjestelmä
Stop-start-järjestelmä auttaa säästämään polttoainetta ja vähentämään
pakokaasupäästöjä. Moottori sammuu automaattisesti, kun auto liikkuu
hiljaisella nopeudella tai on paikallaan.
Moottori käynnistyy uudelleen automaattisesti, kun kytkinpoljinta painetaan.

Aktivointi
Stop-Start-järjestelmä aktivoituu heti,
kun sytytysvirta kytketään.

C12E9001A

Kytke Stop-start-järjestelmä pois
käsin painamalla eco-painiketta.
Poiskytkennän osoituksena painikkeessa oleva LED-valo sammuu.
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Moottorin automaattinen
sammuttaminen
Auton nopeuden ollessa hidas tai
sen ollessa paikallaan aktivoi moottorin automaattinen sammuttaminen
seuraavasti:
 Siirrä valintavipu N-asentoon
 Vapauta kytkinpoljin
Moottori sammuu, mutta sytytysvirta
pysyy kytkettynä.
C12E9002A

Kierroslukumittarin neulan siirtyminen asentoon AUTOSTOP osoittaa
moottorin sammumisen.
Moottorin ollessa automaattisesti
sammutettuna lämmityslaitteen teho,
ohjaustehostin ja jarrujen teho säilyvät ennallaan.
Ilmastointilaite saattaa estää
Stop-Start-toiminnon riippuen jäähdytystehosta.

Moottorin automaattisen sammuttamisen edellytykset
 Stop-start-järjestelmää ei ole kytketty käsin pois toiminnasta
 Konepelti on täysin suljettu
 Kuljettajan ovi on suljettu tai kuljettajan turvavyö on kiinnitetty
 Akun varaus on riittävä ja sen
kunto on hyvä
 Moottori on käyttölämmin
 Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila ei ole liian alhainen
 Ulkolämpötila ei ole liian alhainen
tai korkea
 Huurteenpoistotoiminto ei ole
aktivoituna
 Manuaalisen ilmastoinnin säädön
tuulettimen säätönuppi ei ole
asennossa 4 (suurin ilmavirtaus)
 Automaattisen ilmastoinnin säädön A/C-painiketta ei ole painettu
 Jarrujen alipaine on riittävä
 Auto on liikkunut edellisen moottorin automaattisen sammuttamisen jälkeen
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Moottorin käynnistys
uudelleen kuljettajan toimesta
Paina kytkinpoljinta käynnistääksesi
moottorin uudelleen.
Kierroslukumittarin neulan siirtyminen joutokäyntiasentoon osoittaa
moottorin käynnistymisen.
Jos valintavipu siirretään pois
N-asennosta painamatta ensin kytkintä, # syttyy.
Merkkivalo sammuu heti, kun kytkinpoljinta painetaan.

Moottorin käynnistys
uudelleen
Stop-start-järjestelmän
toimesta
Jos jokin seuraavista tilanteista esiintyy moottorin sammuttamisen
aikana, Stop-Start-järjestelmä käynnistää moottorin automaattisesti
uudelleen.
 Stop-start-järjestelmä kytketään
käsin pois toiminnasta
 Konepelti avataan
 Kuljettajan istuimen turvavyö irrotetaan ja kuljettajan ovi avataan
 Moottorin lämpötila on liian alhainen
 Akun teho on heikko
 Jarrujen alipaine ei ole riittävä
 Auto alkaa liikkua
 Ulkolämpötila on liian matala tai
korkea
 Huurteenpoistotoiminto aktivoidaan

 Manuaalisen ilmastoinnin säädön
tuulettimen säätönuppi on asennossa 4 (suurin ilmavirtaus)
 Automaattisen ilmastoinnin säädön A/C-painiketta on painettu
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Pysäköinti
 Älä pysäköi autoa helposti syttyvälle alustalle. Alusta voi syttyä
palamaan pakoputkiston korkean lämpötilan johdosta.
 Kytke aina seisontajarru.
 Sammuta moottori ja katkaise
sytytysvirta. Käännä ohjauspyörää, kunnes ohjauslukko lukittuu.
 Jos auto on tasaisella maalla tai
ylämäessä, kytke ykkösvaihde tai
P-asento ennen sytytysvirran katkaisua. Ylämäessä käännä
lisäksi etupyörät reunakiveyksestä poispäin.
Jos auto on alamäessä, kytke peruutusvaihde ennen sytytysvirran
katkaisua. Käännä lisäksi etupyörät reunakiveystä kohti.
 Sulje ikkunat.
 Lukitse auto ja aktivoi murtohälytinjärjestelmä.

Moottorin pakokaasut
Moottorin pakokaasut
{Varoitus
Moottorin pakokaasut sisältävät
häkää (CO), joka on näkymätöntä
ja hajutonta. Häkäpäästöille altistuminen voi aiheuttaa tajuttomuuden
tai jopa kuoleman.
Autoon saattaa päästä pakokaasua, jos:
• Auto käy joutokäyntiä alueella,
jossa on huono ilmanvaihto
(pysäköintitalot, tunnelit, alustan ilmavirtauksen tai pakoputket tukkiva lumihanki).
• Pakoputkisto haisee tai kuulostaa oudolta tai erilaiselta.
• Pakoputkisto vuotaa korroosion
tai vaurion takia.
• Auton pakoputkistoon on voitu
tehdä muutoksia, se on voinut
vaurioitua tai se on korjattu virheellisesti.

{Varoitus
• Auton alustassa on vaurioista
tai jälkiasennusmuutoksista
johtuvia reikiä, joita ei ole
tukittu kunnolla.
Jos havaitset epätavallisia
höyryjä tai epäilet, että autoon
tunkeutuu pakokaasua:
• Pidä ikkunat täysin auki ajon
aikana.
• Korjauta auto välittömästi.
Älä koskaan pysäköi autoa
moottori käynnissä suljettuun tilaan, esim. autotalliin tai rakennukseen, jossa ei ole
ilmanvaihtojärjestelmää.
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Dieselhiukkassuodatin
Dieselhiukkassuodatinjärjestelmä
suodattaa pakokaasuista haitalliset
nokihiukkaset. Järjestelmässä on
itsepuhdistustoiminto, joka käynnistyy automaattisesti ajon aikana. Suodatin puhdistuu, kun nokihiukkaset
poltetaan korkeassa lämpötilassa.
Tämä tapahtuu automaattisesti tietyissä ajo-olosuhteissa ja voi kestää
yli 15 minuuttia. Hajujen ja savun
päästö prosessin aikana on normaalia.
Tietyissä ajo-olosuhteissa, esim.
lyhyillä välimatkoilla, järjestelmä ei
pysty puhdistamaan itseään automaattisesti.
Jos merkkivalo (DPF-valo) L palaa
tai vilkkuu, dieselhiukkassuodattimen
puhdistaminen on käynnistettävä jatkamalla turvallista ajamista, kunnes
DPF-valo mittaristossa sammuu. Jatkuva ajo on parempi puhdistumisen
kannalta.

{Varoitus
Muista huomioida seuraavat varotoimet, koska pakojärjestelmän
osat tulevat erittäin kuumiksi regeneroinnin aikana.
• Syttyvät materiaalit voivat koskettaa kuumiin pakojärjestelmän osiin auton alla ja syttyä
palamaan. Älä pysäköi autoasi
paperien, lehtien, kuivan ruohon tai muiden palavien aineiden päälle.
• Käännä virta-avain OFF-asentoon heti kun olet ajanut autotalliin.
• Älä mene lähelle kuumia pakojärjestelmän osia, mukaan
lukien päätyputki.

Katalysaattori
Katalysaattori vähentää pakokaasun
haitallisia aineita.

Huomautus
Liian huonolaatuisen tai liian alhaisen oktaaniluvun omaavan polttoaineen käyttö voi vaurioittaa
moottoria, katalysaattoria tai elektronisia komponentteja.
Palamaton bensiini voi aiheuttaa
katalysaattorin ylikuumenemisen ja
vaurioitumisen. Siksi on varottava
tarpeettoman pitkää käynnistimen
käyttöä, polttoainesäiliön ajamista
tyhjäksi ja moottorin käynnistämistä työntämällä tai hinaamalla.
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Jos moottorissa esiintyy sytytyshäiriöitä, se käy epätasaisesti, moottorin
teho alenee selvästi tai esiintyy muita
epätavallisia toimintahäiriöitä, korjauta häiriön syy korjaamolla mahdollisimman pian. Hätätapauksessa
autolla voidaan ajaa lyhyen aikaa
alhaisella nopeudella ja moottorin
alhaisella käyntinopeudella.

Huomautus
Älä koske katalysaattoriin moottorin ollessa käynnissä tai ennen
katalysaattorin jäähtymistä, koska
se on käytön aikana hyvin kuuma
ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja (käsille tai keholle). Anna sen
jäähtyä kahden tunnin ajan moottorin sammuttamisen jälkeen.

Automaattivaihteisto
Automaattivaihteisto
Automaattivaihteisto sallii manuaalisen vaihteensiirron (käsinkäyttötila)
tai automaattisen vaihteensiirron
(automaattinen tila).
Automaattivaihteisto on elektronisesti ohjattu kuusivaihteinen vaihteisto.
Kuudes vaihde on ylivaihde.

Auton käynnistäminen
1. Moottorin lämmettyä paina edelleen jarrupoljinta ja siirrä valitsinvipu joko R- tai D-asentoon.

Huomautus
Älä siirrä valintavipua D-vaihteen
(ajo) ja R- (peruutus) tai P-vaihteen
(pysäköinti) välillä auton ollessa
liikkeellä.
Tämä voi aiheuttaa vaihteiston rikkoutumisen ja myös henkilövahinkoja.
2. Vapauta käsijarru ja jarrupoljin.
3. Lähde liikkeelle painamalla
hitaasi kaasupoljinta.
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Vaihteistonäyttö

Valintavipu

Rakenne 2

Rakenne 1

C3E2007A
C12E5003A

Se sijaitsee mittaristossa.
Se ilmaisee valitun vaihteen tai vaihteiston tilan.

Jos auton mittariston keskellä on
DIC, valittu vaihde tai vaihteiston ajotila näytetään DIC:n alaosassa.

C3D3004A

P (PYSÄKÖINTI): Lukitsee etupyörät. Valitse P vain, kun auto on paikallaan ja käsijarru on päällä.
R (PERUUTUS): Peruutusvaihde.
Valitse R vain, kun auto on paikallaan.
N (VAPAA): Vapaa-vaihdeasento.
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D: Tämä vaihdealue on tarkoitettu
kaikkiin normaaleihin ajo-olosuhteisiin. Automaattivaihteisto hyödyntää
kaikkia kuutta eteenpäinajon vaihdetta.

Vaihtaminen vaihteiden välillä

Vaihdot joita varten sinun tulee painaa vapautuspainiketta on merkitty
mustilla nuolilla.

Huomautus
Älä paina kaasua valintavipua siirtäessäsi.

MD174

Paina vapautuspainiketta vaihtaaksesi.

Jarrua ja kaasua ei milloinkaan saa
painaa samanaikaisesti.
Kun ajoalue on valittu ja jarrupoljin
vapautetaan, auto lähtee hitaasti
liikkeelle.
Älä käytä P (pysäköinti) – asentoa
käsijarrun sijasta.

C11E3002A

Vaihtaminen vaihteiden välillä tapahtuu seuraavasti:

Autosta poistuttaessa sammuta
moottori, vedä käsijarrusta ja
poista virta-avain.
Älä koskaan jätä käynnissä olevaa
autoa ilman valvontaa.

Valkoiset nuolet osoittavat, että sinun
ei tarvitse painaa vapautuspainiketta.

MD173

Vaihda vapaasti.
C12E9003A

Paina jarrupoljinta ja paina vapautuspainiketta vaihtaaksesi.
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Käsivalintatoiminto valitaan auton
liikkuessa tai sen ollessa paikallaan
siirtämällä valintavipua "D"-asennosta vasemmalle käsivalinta-alueelle. Palataksesi "D"-asentoon siirrä
valintavipu takaisin oikealle puolelle
pääalueelle.
Käsivalintatoiminnossa valitsinvivun
siirtäminen taakse- tai eteenpäin
mahdollistaa nopean ja helpon vaihtamisen. Toisin kuin käsivalintaisessa vaihteistossa,
käsivalintatoiminto mahdollistaa
vaihtamisen kaasupolkimen ollessa
painettuna.
YLÖS (+): Työnnä valintavipua
eteenpäin vaihtaaksesi yhden vaihteen ylöspäin.
ALAS (-): Vedä valintavipua taaksepäin vaihtaaksesi yhden vaihteen
alaspäin.

Huom.
Käsivalintatoiminnossa voidaan
käyttää vain viittä eteenpäinajovaihdetta.
Peruuttaaksesi tai pysäköidäksesi
auton siirrä valintavipu "R"- tai "P"
-asentoon.
Huom.
Käsivalintatoiminnossa vaihdot
alaspäin tapahtuvat automaattisesti nopeuden laskiessa. Auton ollessa pysähdyksissä 1-vaihde tulee
automaattisesti käyttöön.
Vaaditun suorituskyky- ja turvallisuustason ylläpitämiseksi järjestelmä ei ehkä tee tiettyjä vaihtoja,
vaikka valitsinvipua siirretään.

Ennen ajamaan lähtemistä liukkaalla tiellä työnnä valitsinvipua
eteenpäin + (ylös) -asentoon. Tällöin vaihteisto vaihtaa 2-vaihteelle,
jolloin liikkeellelähtö on pehmeämpi liukkaalla pinnalla. Vedä valitsinvipua - (alas)-asentoon
vaihtaaksesi takaisin 1-vaihteelle.

Huomautus
Käsivalintatoiminnossa kuljettajan
tulee vaihtaa ylöspäin tieolosuhteiden mukaan, pitäen moottorin
käyntinopeuden punaisen alueen
alapuolella.
Koska äkillinen moottorijarrutus
ja/tai nopea kiihdytys saattaa aiheuttaa pidon menetyksen, vaihdot
alaspäin tulee tehdä varoen auton
nopeuden mukaan.
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Jarruttaminen moottorilla
Hyötyäksesi moottorijarrutuksesta
ajettaessa pitkää alamäkeä valitse
manuaalisessa tilassa seuraava
alempi vaihde.

{Varoitus

Kiinnijuuttuneen auton irti
heiluttaminen
Vain jos auto on juuttunut hiekkaan,
mutaan, lumeen tai kuoppaan, se
saadaan heiluttaa irti.
Siirrä valintavipua edestakaisin
asentojen D ja R välillä.

Älä vaihda kerralla vaihteita kahta
tai useampaa vaihdetta alaspäin.

Älä nosta moottorin käyntinopeutta
äkillisesti, vältä nykivää kaasutusta.

Näin estetään vaihteistoa vahingoittumasta tai auton hallinnan menetys, josta voi seurata
henkilövahinkoja.

Parkkeeraus

Huom
Moottorijarrutukse hyödyntäminen
pitkiä alamäkiä laskeuduttaessa
voi pidentää jarrujen käyttöikää.

Pakkovaihto

Kun olet pysäyttänyt auton painamalla jarrupoljinta, kytke P-asento ja
seisontajarru ja poista sitten
virta-avain virtalukosta.

MD102

Jos haluat nopeuttaa kiihdytystä,
paina kaasupoljin täysin pohjaan ja
pidä siellä. Vaihteisto vaihtaa pienemmälle vaihteelle moottorin kierrosluvusta riippuen.
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Ohjeita häiriötilanteen
varalta
Vikatapauksessa toimintavian merkkivalo palaa. Vaihteisto ei enää
vaihda automaattisesti eikä käsin
vaihdettaessa, koska se on lukittu
tietylle vaihteelle.
Korjauta häiriön syy välittömästi korjaamolla.

Virtakatkos
Virtakatkos estää valintavivun siirtämisen pois P-asennosta.

Vapauta valintavipu
Ennen kuin voit vaihtaa pois pysäköinti (P) -asennosta, sytytysvirran
tulee olla kytkettynä ja jarrupoljin on
painettava pohjaan. Jos et voi vaihtaa pois P-vaihteelta sytytysvirran
ollessa kytkettynä ja jarrupolkimen
ollessa painettuna:
1. Käännä sytytysvirta pois päältä ja
poista avain.
2. Paina jarrupoljinta ja pidä sitä
alhaalla samalla kun kytket
seisontajarrun.

Jos akku on tyhjä, käytä auton moottorin käynnistämiseen apukäynnistyskaapeleita.
Jos vika ei johdu akusta, vapauta
valintavipu ja poista virta-avain virtalukosta.

C3D3006A

3. Poista kumimatto.

C3D3007A

4.
5.
6.
7.

Aseta virta-avain aukkoon.
Siirrä valintavipu vapaalle (N).
Poista avain aukostaan.
Aseta kumimatto takaisin paikalleen.
8. Korjauta autosi mahdollisimman
pian.
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{Varoitus

{Varoitus

Noudata seuraavia varotoimia, joilla estetään vaihteiston vaurioituminen:

Muutoin vaihteisto voi vaurioitua tai
auto liikkua odottamatta, jolloin kuljettaja voi menettää auton hallinnan. Seurauksena voi olla
loukkaantumisia ja vaurioita autolle
tai muulle omaisuudelle.

Älä paina kaasupoljinta, kun siirrät
valitsinvipua asennosta P tai N
asentoon R tai ajovaihteelle.
Niin tehdessäsi et vioita vain vaihteistoa vaan saatat menettää autosi hallinnan.

Polttoaineen taloudellisuustila

Polttoaineen taloudellisuustilan
ollessa päälle kytketty:

Käytä D-vaihdetta niin paljon kuin
mahdollista.

 Vaihteisto vaihtaa aiemmin ylöspäin ja myöhemmin alaspäin.

Älä koskaan vaihda P- tai R-vaihteelle auton ollessa liikkeessä.

 Momentinmuunnin kytkeytyy
aiemmin ja pysyy päällä kauemmin.

Kun pysäytät auton ylämäkeen, älä
pidä autoa paikallaan painamalla
kaasupoljinta. Käytä jalkajarrua.
Paina jarrupoljinta vaihtaaksesi Ptai N -asennosta R-asentoon tai
ajovaihteelle.

auton polttoainetaloutta.
Polttoaineen taloudellisuustila kytkeytyy päälle, kun vaihdevivun
eco-painiketta painetaan. Toiminnon
ollessa päälle kytketty mittariston
eco-merkkivalo syttyy.
Katso Polttoaineen säästötilan merkkivalo sivulta 114. Polttoaineen säästötila kytkeytyy pois päältä, kun
painiketta painetaan toisen kerran.

 Kaasupoljin on epäherkempi.

C11E3012A

Autolla saattaa olla polttoaineen taloudellisuustila. Päälle kytkettynä polttoaineen säästötila voi parantaa

 Auton tietokoneet katkaisevat
hidastettaessa polttoaineen syötön moottoriin aggressiivisemmin.
Älä käytä polttoaineen taloudellisuustilaa hinattaessa.
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Käsivalintainen
vaihteisto
Käsivalintainen vaihteisto

Kytket peruutusvaihteen painamalla
vaihdevivun nupin takaosassa olevaa painiketta ja siirtämällä samalla
vaihdevivun peruutusasentoon.
Älä luistata kytkintä tarpeettomasti.
Paina kytkintä käyttäessäsi poljin
aivan pohjaan.
Älä lepuuta jalkaasi polkimella.

Huomautus
Ei ole suositeltavaa pitää kättä
valintavivulla ajon aikana.

2457824

Vaihteita vaihdetaan painamalla kytkinpoljin kokonaan pohjaan, siirtämällä vaihdevipu oikeaan
vaihteeseen ja vapauttamalla kytkinpoljin hitaasti.

Vetojärjestelmät
Jokapyöräveto
Jos autossasi on tarvittaessa kytkeytyvä nelipyöräveto (AWD), AWD-järjestelmä toimii automaattisesti
vaatimatta kuljettajalta mitään toimenpiteitä. Jos vetävät etupyörät alkavat
luisua, takapyörät alkavat automaattisesti vetää autoa tarpeen mukaan.
Vähän kytkeytymisääntä saattaa kuulua, mutta se on normaalia.
AWD-varoitusvalo C vilkkuu, kun
AWD-järjestelmä on tilapäisesti pois
toiminnasta. Jos valo vilkkuu hetkellisesti ja sammuu taas, se on normaalia eikä ole osoituksena
toimintahäiriöstä. Jos valo vilkkuu jatkuvasti, sinun tulee ottaa yhteyttä
korjaamoon vian korjaamiseksi ensi
tilassa.
Valo syttyy osoittamaan, että
AWD-järjestelmässä on toimintahäiriö. Jos näin tapahtuu, huollata
autosi korjaamossa.
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Jarrut

{Varoitus

Jarrut
Jarrujärjestelmä on suunniteltu jarrujen toimivuutta monissa eri ajotilanteissa silmällä pitäen.
Autosi etu- ja takapyörissä on levyjarrut kaksipiirijärjestelmällä varustettuna.
Jos yksi jarrupiiri pettää, auto voidaan silti pysäyttää jäljelle jääneen
piirin avulla. Pysähtymismatka kuitenkin pitenee ja jarrupolkimen painaminen vaatii enemmän voimaa.

{Varoitus
Jos toinen piireistä pettää, jarrupolkimen painaminen vaatii enemmän
voimaa ja jarrutusmatka kasvaa.
Tarkastuta ja korjauta jarrujärjestelmä välittömästi korjaamossa.

Jos jarrupoljin painuu alemmas
kuin normaalisti, jarrut saattavat
olla korjauksen tarpeessa.
Ota välittömästi yhteyttä korjaamoon.

Huomautus
Älä lepuuta jalkaasi jarrupolkimella
ajon aikana.
Muuten jarrujen osat kuluvat normaalia nopeammin. Jarrut voivat
myös kuumentua liikaa, jolloin jarrutusmatka pitenee ja voi aiheuttaa
vaaratilanteen.
Lisäjarruvalo(-t) vilkkuvat useita kertoja varoittaen takanasi olevien autojen kuljettajia seuraavissa
olosuhteissa:
- Vaikka jarrut ovat toiminnassa,
auto kulkee jotakin tiettyä nopeutta nopeammin.
- ABS ei ole toiminnassa.

Märät jarrut
Ajaminen veden läpi tai auton peseminen voi aiheuttaa jarruosien kastumisen.
Jarrujen tehon palauttaminen:
1. Tarkista, ettei takanasi ole muita
autoja.
2. Aja turvallisella nopeudella
eteenpäin siten, että takana ja
molemmilla sivuilla on paljon
tilaa.
3. Paina jarrua varovasti, kunnes
normaali teho palautuu.
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Ylikuumenneet jarrut
Liiallinen jarrutus ajettaessa alas pitkää ja jyrkkää mäkeä voi väliaikaisesti ylikuumentaa jarrut. Vaihda
pienemmälle vaihteelle ajettaessa
alas mäkeä. Älä paina jarruja yhtäjaksoisesti.

{Varoitus
Jarrut voivat väliaikaisesti menettää tehonsa ajettuasi syvän veden
läpi, pestyäsi auton tai käytettyäsi
jarruja liiallisesti jyrkkää mäkeä
alaspäin ajettuasi. Tämä saattaa
johtua jarrujen kastumisesta tai ylikuumenemisesta.
Jos jarrusi menettävät tehonsa väliaikaisesti ylikuumenemisen takia:
Vaihda pienemmälle vaihteelle
ajettaessa alas mäkeä. Älä paina
jarruja yhtäjaksoisesti.

{Varoitus
Jos jarrusi menettävät tehonsa väliaikaisesti jarruosien kastumisen
takia, palauta jarrujen normaali
teho seuraavalla tavalla:
1. Tarkista, ettei takanasi ole
muita autoja.
2. Aja turvallisella nopeudella
eteenpäin siten, että takana ja
molemmilla sivuilla on paljon
tilaa.
3. Paina jarrua varovasti, kunnes
normaali teho palautuu.

{Varoitus
Älä jatka ajamista jarrupalojen kulumisvaroittimen varoitusäänen
kuuluessa.
Ääni saattaa osoittaa jarrupalojen
vaihtotarvetta. Loppuun kuluneilla
jarrupaloilla ajaminen voi aiheuttaa onnettomuuden ja henkilövahinkoja.

Lukkiutumaton
jarrujärjestelmä (ABS)
ABS estää pyörien lukkiutumisen.
Heti kun jokin pyöristä pyrkii lukkiutumaan, ABS vähentää sen jarrutustehoa. Ohjattavuus säilyy myös
täysjarrutuksissa.
ABS:n suorittaman jarrujen säädön
tuntee jarrupolkimen tärinästä ja kuulee laitteiston äänestä.
Optimaalisen jarrutustehon saamiseksi paina jarrupoljinta koko jarrutustapahtuman ajan pohjaan sen
tärinästä huolimatta. Älä vähennä
poljinvoimaa.
ABS-säätelyn tunnistaa ABS-menettelyn värinästä ja äänestä.
Paina jarrupoljinta värinästä huolimatta auton pysäyttämiseksi optimaalisesti.
Älä vähennä jarrutukseen käytettävää voimaa.
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Kun käynnistät auton sytytysvirran
kytkemisen jälkeen, saattaa kuulua
mekaanisia ääniä. Tämä on normaalia, kun ABS-järjestelmä valmistautuu toimintaan.

Seisontajarru

Järjestelmässä on seisontajarrun
tilamerkkivalo Y ja seisontajarrun
varoitusvalo.
Katso Jarrujärjestelmän varoitusvalo
sivulta 108. Jos virtaa ei ole riittävästi, EPB:tä ei voida kytkeä eikä
vapauttaa. Ennen autosta poistumista varmista käsijarrun tilamerkkivalosta, että käsijarru on kytketty.

Katso ABS-järjestelmän varoitusvalo
sivulta 110.

Ohjeita häiriötilanteen varalta
{Varoitus
Jos ABS-järjestelmään tulee toimintahäiriö, pyörät saattavat lukkiutua voimakkaassa
jarrutuksessa. ABS-järjestelmän
edut eivät tällöin ole käytettävissä.
Auto ei ole täysjarrutuksissa enää
ohjattavissa, ja se voi joutua luisuun.
Korjauta häiriön syy välittömästi korjaamolla.

C11D3019A

Autossa on sähkötoiminen käsijarru
(EPB). EPB:n kytkin sijaitsee keskikonsolissa. EPB voidaan aina kytkeä
päälle, myös sytytysvirran ollessa
katkaistuna. Akun tyhjenemisen
estämiseksi vältä EPB:n toistuvaa
käyttöä, kun moottori ei käy.

EPB:n kytkeminen
EPB voidaan kytkeä aina auton seistessä paikallaan. EPB kytketään nostamalla EPB:n kytkin hetkeksi ylös.
Kun seisontajarru on täysin kytketty,
seisontajarrun tilamerkkivalo Y palaa. Kun käsijarrua kytketään, tilamerkkivalo vilkkuu, kunnes käsijarru on
täysin kytketty Jos valo ei syty tai jää
vilkkumaan, auto on huollatettava.
Jos käsijarrun tilamerkkivalo vilkkuu,
älä aja autoa. Ota yhteyttä korjaamoon. Katso Jarrujärjestelmän varoitusvalo sivulta 108.
Jos EPB kytketään auton liikkuessa,
kuuluu merkkiääni. Auton liike hidastuu niin kauan kuin kytkintä pidetään
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yläasennossa. Kun EPB:n kytkin vapautetaan hidastuksen aikana, käsijarru vapautuu. Jos kytkintä pidetään
yläasennossaan siihen asti että auto
pysähtyy, EPB jää päälle.
Jos seisontajarrun tilamerkkivalo Y
vilkkuu jatkuvasti, EPB on kytketty tai
vapautettu vain osittain tai EPB:ssä
on ongelma. Jos valo vilkkuu jatkuvasti, vapauta EPB ja yritä kytkeä se
uudelleen. Jos valo jatkaa vilkkumistaan, älä aja autoa. Ota yhteyttä korjaamoon. Jos käsijarrun varoitusvalo
palaa, EPB on havainnut vian jossakin toisessa järjestelmässä, ja sen
toiminnot ovat rajoitetut. Kun haluat
kytkeä EPB:n tämän valon palaessa, nosta EPB:n kytkintä ja pidä sitä
yläasennossaan. Kun tämä valo palaa, EPB-järjestelmä saattaa tarvita
normaalia enemmän aikaa käsijarrun
täyteen kytkentään.

Pidä kytkintä ylhäällä niin kauan kuin
seisontajarrun tilamerkkivalo Y palaa. Jos seisontajarrun varoitusvalo
palaa, ota yhteys korjaamoon.
Jos EPB ei kytkeydy, takapyörät tulee pönkittää auton liikkeelle lähdön
estämiseksi.
EPB:n vapautus
Kun haluta vapauttaa EPB:n, käännä
virta-avain asentoon ON/START,
paina jarrupoljinta ja pidä sitä painettuna ja paina EPB:n kytkin hetkeksi
alas. Jos yrität vapauttaa EPB:n painamatta jarrupoljinta, kuuluu merkkiääni ja jarrupolkimen valo # syttyy.
EPB on vapautettu, kun seisontajarrun tilamerkkivalo Y on sammunut.

Jos käsijarrun varoitusvalo palaa,
EPB on havainnut vian jossakin toisessa järjestelmässä, ja sen toiminnot ovat rajoitetut. Kun haluat
vapauttaa EPB:n tämän valon pala-

essa, paina EPB:n kytkintä ja pidä
sitä ala-asennossaan.
EPB:n vapautus saattaa tarvita normaalia enemmän aikaa, kun tämä
valo palaa. Pidä kytkintä ylhäällä
kunnes seisontajarrun tilamerkkivalo
Y sammuu. Jos valo palaa, ota yhteys korjaamoon.
Huom
Käsijarru kytkettynä ajo voi ylikuumentaa jarrujärjestelmän ja aiheuttaa sen ennenaikaisen loppuun
kulumisen tai jarrujärjestelmän osien vaurioitumisen. Varmista ennen
liikkeelle lähtöä, että käsijarru on
kokonaan vapautunut ja että jarrujen varoitusvalo ei pala.
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EPB:n automaattinen vapautus
EPB vapautuu automaattisesti, jos
auto liikkuu ja vaihde on kytkettynä
päälle ja yritetään lähteä liikkeelle.
Vältä voimakasta kiihdyttämistä
EPB:n ollessa kytkettynä, jotta käsijarrun kitkapinta ei kulu ennenaikaisesti loppuun.

{Varoitus
Jos käsijarru ei ole kunnolla päällä,
auto saattaa liikkua odottamattomasti. Ota yhteyttä korjaamoon,
jos säätö on tarpeen.

Huomautus
Älä aja käsijarrun ollessa päällä.
Tämä voi aiheuttaa takaseisontajarrujen ylikuumenemisen tai
ennenaikaisen kulumisen. Takajarrut voidaan joutua uusimaan ja
muut auton osat voivat vahingoittua.

Huomautus
Älä pysäköi tai käytä autoa tulenarkojen materiaalien päällä.
Ne saattavat joutua kosketuksiin
auton alla olevan kuuman pakoputkiston kanssa ja syttyä tuleen.
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Ajonhallintajärjestelmät
Elektroninen
ajonvakautusjärjestelmä
(ESC)
Huomautus
Käytä autossa vain hyväksyttyjä
talvirenkaita, kysy neuvoa korjaamosta.
Väärän tyyppisten talvirenkaiden
käyttö voi heikentää ajonvakautusjärjestelmän toimintaa.
Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen saadaksesi lisätietoja talvirenkaiden valinnasta.

ESC-järjestelmä on auton elektroninen ajonvakautusjärjestelmä ja ajoturvallisuutta lisäävä järjestelmä,
joka auttaa estämään vaaratilanteita
jarruttamalla pyöriä tai alentamalla
moottorin vääntömomenttia auton
vakauttamiseksi erittäin epävakaissa olosuhteissa, kuten jyrkissä
mutkissa tai äkillisessä kaistanvaihdossa. ESC-toiminto toimii automaattisesti, kun autosi on erittäin
epävakaassa tilanteessa. ESC-järjestelmä ei toimi normaaleissa
ajo-olosuhteissa.
Kun sytytysvirta kytketään päälle,
ESC-toiminta- & varoitusvalo ja ESC
pois päältä - merkkivalo syttyvät ja
sammuvat sitten noin 4 sekunnin
kuluttua.
ESC-toiminta- & varoitusvalo vilkkuu
ESC:n toimiessa ja syttyy osoitukseksi järjestelmässä olevasta toimintahäiriöstä. Ota tässä tilanteessa
yhteyttä korjaamoon mahdollisimman pian.

KatsoElektronisen ajonvakautusjärjestelmän (ESC) merkkivalo sivulta
111.

Huomautus
Jos ESC-toiminta & varoitusvalo
syttyy, ESC-järjestelmä on viallinen. Tällöin sinun tulee ottaa
yhteyttä korjaamoon mahdollisimman pian.
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Hydraulinen
hätäjarrutehostintoiminto
(HBA)
Kun ESC-järjestelmä havaitsee
kovaa jarrutusta vaativan hätätilanteen, se toimittaa automaattisesti
korkean jarrupaineen pyörille.

Ympäripyörähdyssuoja (ARP)
Tämä toiminto kuuluu osana
ESC-järjestelmään. Kun auto kulkee
erittäin epävakaasti, tämä toiminto
auttaa autoa saavuttamaan normaalin vakauden.

Luistonestojärjestelmän (TCS)
toiminta
TCS estää pyöriä pyörimästä tyhjää,
riippumatta tienpinnan laadusta tai
renkaiden pidosta. Heti kun pyörä
alkaa pyöriä tyhjää, moottorin tehoa
lasketaan ja kyseessä olevaa pyörää
jarrutetaan. Tämä parantaa auton
suuntavakautta ja ajotehoa, erityisesti lumella ja jäällä ja liukkailla tai
märillä teillä.

Perävaunun
vakautusjärjestelmä (TSA)
Huojuvan ajoneuvoyhdistelmän hallitseminen on erittäin vaikeaa. Tämä
toiminto havaitsee huojumisen ja
vähentää yhdistelmän nopeutta, kunnes heiluriliike lakkaa. Hidastus saadaan aikaan vähentämällä moottorin
vääntöä ja lisäämällä painetta kaikkien pyörien jarruihin.

Mäkilähtöapu (HSA)
Järjestelmä auttaa estämään auton
rullaamista taaksepäin lähdettäessä
liikkeelle mäessä.
Painettaessa kaasupoljinta jarrupolkimen vapauttamisen jälkeen
mäessä jarrut pysyvät toiminnassa
noin 2 sekunnin ajan.
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ESC pois päältä -painike

Huomautus

Alamäkihidastin (DCS)

Kun ESC-järjestelmä toimii auton
vakauttamiseksi, vähennä nopeutta ja kiinnitä erityistä huomiota
tiehen.
ESC on vain täydentävä järjestelmä. Kun auto ylittää fyysiset
rajansa, sitä ei voida hallita. Älä
luota järjestelmään. Aja varovaisesti.
C11E3005A

ESC:n voi kytkeä pois toiminnasta
painamalla ESC pois päältä -painiketta kojetaulun keskellä.
Jos painat ESC pois päältä -painiketta uudelleen ESC-toiminnon
ollessa poiskytkettynä (ESC pois
päältä -merkkivalo palaa), järjestelmä kytkeytyy päälle ja ESC pois
päältä -merkkivalo kojelaudassa
sammuu.

ESC:n ollessa kytkettynä voit
kuulla hieman ääntä tai tuntea värinää jarrupolkimessa ja muissa siihen liittyvissä järjestelmissä. Ne
johtuvat järjestelmissä tapahtuvista
paineen muutoksista.

C11E3006A

Jyrkkää alamäkeä ajaessasi tämä
toiminto pitää nopeutesi hitaana
ilman että painat jarrupoljinta, näin
voit keskittyä ohjaamiseen. Tämä
mukavuustoiminto on vain jyrkissä
alamäissä ajoa varten.
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DCS-järjestelmä aktivoidaan painamalla DCS-painiketta kojelaudan
keskellä. Kun painike on painettuna,
DCS on käyttövalmiina. Vihreä DCS
aktiivinen -merkkivalo syttyy. DCS:n
toimiessa DCS aktiivinen -merkkivalo
vilkkuu.
DCS kytketään pois painamalla
DCS-painiketta uudelleen. DCS aktiivinen -merkkivalo sammuu.
Oranssi DCS ei valmis -valo & varoitusvalo vilkkuu osoittaen, että DCS ei
ole valmis toimimaan ja palaa kiinteästi osoituksena järjestelmässä olevasta toimintahäiriöstä.
Katso Alamäkihidastimen merkkivalo sivulta 110.

Huomautus
Jos oranssi DCS ei valmis -valo ja
varoitusvalo syttyy, DCS-järjestelmässä on toimintahäiriö. Tällöin
sinun tulee ottaa yhteyttä korjaamoon mahdollisimman pian.

DCS:n toimintaehdot
1. DCS-painiketta on painettava
(vihreä DCS aktiivinen -merkkivalo syttyy).
2. Määrätyn suuruinen kallistus.
3. Ajonopeus noin 50 km/h.
(DCS ei toimi auton nopeuden ollessa yli 50 km/h, vaikka
DCS-painiketta painettaisiin.
DCS toimii jälleen auton nopeuden laskiessa alle 30 km/h sen
oltua yli 50 km/h.)
4. Kaasu- tai jarrupoljinta ei paineta.
(DCS ei toimi, kun kaasu- tai jarrupoljinta painetaan.)

Huomautus
DCS on suunniteltu jyrkkiin mäkiin
maastoajossa.
DCS:n tarpeeton käyttö voi aiheuttaa toimintahäiriöitä jarrujärjestelmässä tai ESC:ssä. Älä käytä
DCS:ää ajaessasi normaaleilla
teillä.
On normaalia, että jarrujärjestelmässä tuntuu voimakasta värinää
ja että siitä kuuluu ääntä DCS:n
ollessa kytkettynä.
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Vakionopeussäädin

Jos vakionopeussäädin on käytössä, kun lisävarusteena saatava
luistonestojärjestelmä kytkeytyy
päälle, vakionopeussäädin kytkeytyy
automaattisesti pois. Vakionopeussäädin voidaan kytkeä uudelleen
päälle, kun tieolosuhteet ovat turvalliset sen käytön kannalta.

Huomautus

TEL075A

Jos autossa on vakionopeussäädin,
voit ajaa tasaista noin 40 km/h tai
suurempaa nopeutta pitämättä jalkaa
kaasupolkimella. Tästä on paljon
apua pitkillä matkoilla. Vakionopeussäädin ei toimi nopeuden ollessa alle
40 km/h.
Kun painat jarrupoljinta tai painiketta
Q, vakionopeus kytkeytyy pois toiminnasta.

Vakionopeussäädin saattaa olla
vaaraksi, jos ajo tasaisella nopeudella ei ole mahdollista. Älä siksi
käytä vakionopeussäädintä mutkaisilla teillä tai ruuhkassa.
Vakionopeussäädin saattaa olla
vaaraksi liukkailla teillä. Tällaisilla
teillä nopeat muutokset renkaiden
pitokyvyssä saattaisivat aiheuttaa
pyörien luisumista ja voisit menettää auton hallinnan. Älä siksi käytä
vakionopeussäädintä liukkailla
teillä.

Vakionopeussäätimen
ottaminen käyttöön
1. Paina ohjauspyörän oikealla puolella sijaitsevaa painiketta I, niin
vakionopeudensäädin kytkeytyy
toimintaan.
2. Kiihdytä haluamaasi nopeuteen.
3. Paina painiketta SET/- ja vapauta
se. Merkkivalo mittaristossa syttyy osoituksena vakionopeussäätimen käytöstä.
4. Ota jalka pois kaasupolkimelta.

Huomautus
Jos jätät vakionopeussäätimen
päälle kun et käytä sitä, saatat
vahingossa painaa painiketta ja
kytkeä vakionopeussäätimen
päälle. Tämä saattaa häiritä keskittymistäsi ja johtaa auton hallinnan
menetykseen. Pidä vakionopeussäätimen katkaisin poissa päältä,
kun et käytä vakionopeussäädintä.
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Asetettuun nopeuteen
palaaminen
Oletetaan, että asetat halutun vakionopeuden ja painat jarrupoljinta tai
painiketta I. Tämä luonnollisesti
kytkee vakionopeussäätimen pois.
Vakionopeussäädintä ei tarvitse kuitenkaan asettaa uudelleen. Kun ajat
noin tai yli 40 km/h nopeutta, voit painaa painiketta RES/+.
Auto kiihdyttää takaisin aiemmin
valittuun nopeuteen ja jatkaa sillä
etenemistä.
Jos painat painiketta RES/+ pitempään, auton nopeus kiihtyy, kunnes
vapautat painikkeen tai painat jarrupoljinta tai painiketta I. Jos et siis
halua ajaa suuremmalla nopeudella,
älä pidä painiketta RES/+ painettuna.

Nopeuden kiihdyttäminen
vakionopeussäädintä
käytettäessä

Nopeuden vähentäminen
vakionopeussäädintä
käytettäessä

Voit kiihdyttää kahdella eri tavalla:

Voit vähentää nopeutta kahdella eri
tavalla vakionopeussäädintä käyttäessäsi:

 Kiihdytä painamalla kaasupoljinta. Paina painiketta SET/- ja
vapauta sitten painike ja kaasupoljin. Auto kulkee nyt suuremmalla nopeudella.
 Paina painiketta RES/+. Pidä
vipua tässä asennossa kunnes
nopeus on haluamasi, ja vapauta
sitten painike. Jos haluat lisätä
nopeutta vain hyvin vähän, paina
lyhyesti painiketta RES/+ ja
vapauta se. Tällöin auton nopeus
lisääntyy joka kerta 2 km/h. Kiihdytystoiminto toimii vain kun olet
kytkenyt vakionopeuden säädön
toimintaan painiketta SET/- painamalla.

 Paina painiketta SET/-, kunnes
nopeus laskee haluamallesi
tasolle, ja vapauta sitten painike.
 Alentaaksesi nopeutta vain
vähän paina nopeasti painiketta
SET/-. Tällöin auton nopeus
hidastuu joka kerta noin 2 km/h.

Toisen ajoneuvon ohittaminen
vakionopeussäädintä
käytettäessä
Kiihdytä painamalla kaasupoljinta.
Kun nostat jalan pois kaasupolkimelta, auton vauhti hidastuu aiemmin asetettuun vakionopeuteen.
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Vakionopeussäätimen käyttö
mäkisillä teillä

Vakionopeussäätimen
poiskytkeminen

Vakionopeussäätimen toimintaan
mäissä vaikuttaa auton nopeus,
kuorma ja mäen jyrkkyys. Jos
edessä on jyrkkä ylämäki, nopeuden
ylläpitäminen voi edellyttää kaasupolkimen painamista. Jotta auton
nopeus ei kiihtyisi alamäessä, sinun
on ehkä painettava jarrua tai vaihdettava pienemmälle vaihteelle. Vakionopeussäädin kytkeytyy pois, kun
käytät jarruja. Monien kuljettajien
mielestä tämä on liian vaivalloista,
joten he eivät käytä vakionopeussäädintä jyrkissä mäissä.

Vakionopeussäädin voidaan kytkeä
pois monella eri tavalla:
 Paina kevyesti jarrupoljinta tai
paina painiketta I tai jos
autossa on käsivaihteisto, paina
kytkinpoljinta.
 Paine painiketta I vakionopeussäätimen säätöpaneelissa.

Nopeusmuistin pyyhkiminen
Kun kytket vakionopeussäätimen tai
sytytysvirran pois päältä, vakionopeussäätimen muisti tyhjenee.

Esteen
havaitsemisjärjestelmät
Ultraääneen perustuva
pysäköintitutka
Etu- ja takapysäköintitutka
Pysäköintitutka auttaa ajettaessa
eteenpäin ja peruutettaessa ilmoittamalla äänimerkillä havaituista
esteistä.
Järjestelmä tunnistaa etäisyyden
esteeseen etu- ja takapuskurissa
sijaitsevien digitaalisten anturien
avulla.
Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti toimintaan, kun sytytysvirta kytketään.
Huom.
Etu- ja taka-anturit aktivoituvat yhdessä, kun vaihteisto siirretään
asentoon "R".
Jos vaihteisto ei ole asennossa
"R", vain etuanturi on aktiivinen.
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Jos auto lähestyy edessä tai takana olevaa estettä, kuuluu sarja
merkkiääniä. Merkkiäänien väli lyhenee sitä mukaa kuin etäisyys esteeseen lyhenee.

Painikkeen painaminen uudestaan
kytkee järjestelmän pois päältä ja
merkkivalo sammuu.

Takapysäköintitutka

Järjestelmä kytkeytyy pois toiminnasta, kun auton nopeus ylittää
noin 25 km/h.

2491135

Pysäköintitutka auttaa peruutettaessa kuljettajaa ilmoittamalla äänimerkillä auton takana havaituista
esteistä.

C11D2005A

Kytke järjestelmä toimintaan painamalla pysäköintitutkan painiketta
kojelaudassa. Painikkeen merkkivalo syttyy.

Järjestelmän voi kytkeä automaattisesti toimintaan, kun virtalukko on
ON-asennossa ja automaattivaihteiston valitsinvipu "R"-asennossa".
Tämä järjestelmä kytkeytyy pois toiminnasta kun auton nopeus ylittää
noin 25 km/h.
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On normaalia, jos hälytysääni kuuluu
vaihdettaessa "R"-asentoon.

Varoitusääni
Voit määrittää etäisyyden auton ja
esteen välillä varoitusäänen avulla.
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Etuvaroitustyyppi
Varoitusalue

Alue 1

Alue 2

Alue 3

Varoitusalue

100~81 cm

80~41 cm

40 cm~

Varoitusääni

piip---piip---piip

piip-piip-piip

jatkuva

Takavaroitustyyppi
Alue 1

Alue 2

Alue 3

Varoitusalue

Varoitusalue

120~81 cm

80~41 cm

40 cm~

Varoitusääni

gongi---gongi---gongi

gongi-gongi-gongi

jatkuva

Huom.
Pysäköintitutkajärjestelmän varoitusvalo voi syttyä osoituksena siitä, että anturit ovat likaiset.
Jos varoitusvalo syttyy tästä syystä, puhdista anturit pehmeällä pesusienellä ja puhtaalla vedellä.
Jos varoitusvalo palaa edelleen anturien puhdistamisen jälkeen, ota yhteyttä korjaamoon vian korjaamiseksi mahdollisimman pian.
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Huomautus

Huomautus

Huomautus

Jos seuraavaa tapahtuu, se on
osoituksena pysäköintitutkassa
olevasta toimintahäiriöstä. Ota ensi
tilassa yhteyttä korjaamoon.

Pysäköintitutkaa tulee käyttää auttavana lisätoimintona. Kuljettajan
tulee aina itse tarkistaa tilanne
auton takana.

Vastaanotettaessa muita ultraäänisignaaleja (metalliääni tai ilmajarrujen ääni raskaista ajoneuvoista)
pysäköintitutka ei ehkä toimi kunnolla.

 Pysäköintitutkan varoitusvalo
syttyy ajon aikana.

Varoitusääni vaihtelee esteen
mukaan.

 Hälytin soi 6 kertaa peräkkäin,
vaikka takapuskurin lähellä ei
ole esteitä.

Varoitusääni ei ehkä aktivoidu, jos
tunnistimessa on jäätä, likaa tai
mutaa.
Pysäköintitutka ei ehkä toimi normaalisti ajettaessa epätasaisilla
pinnoilla kuten metsässä, soratiellä, huonopintaisella tiellä tai
mäessä.
Älä työnnä tai naarmuta anturin
pintaa. Se voi vaurioittaa koteloa.
Pysäköintitutka ei ehkä tunnista
teräviä esineitä, paksuja talvivaatteita tai huokoisia materiaaleja,
jotka absorboivat ultraääniä.

Puhdista likaiset anturit pehmeällä
sienellä ja puhtaalla vedellä.
Käytä edelleen auton peilejä tai
käännä päätäsi. Normaalit varotoimet peruutettaessa ovat edelleen
tarpeen.
Älä paina antureita tai kohdista niihin painepesurin suihkua autoa
pestessäsi, jotta ne eivät vaurioidu.
Pysäköintialueella auton yläosa voi
osua esteeseen, ennen kuin anturi
havaitsee sen, joten tarkkaile aina
ulkopeileistä tai kääntämällä päätä
pysäköidessäsi.
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Takakamera (RVC)
Takakamera on suunniteltu auttamaan kuljettajaa peruutuksessa
näyttämällä kuvan auton takana olevasta alueesta. Kun avain on asennossa ON/START ja kuljettaja
vaihtaa peruutusvaihteelle, videokuva tulee näkyviin LCD-näyttöön.
Kun kuljettaja vaihtaa pois peruutusvaihteelta, videokuva poistuu
LCD-näytöstä.

{Varoitus
Takakamera (RVC) ei korvaa kuljettajan havaintokykyä.
RVC ei:
 Havaitse kohteita, jotka ovat
kameran havaintoalueen ulkopuolella, puskurin alla tai auton
alla.
 Havaitse lapsia, jalankulkijoita,
pyöräilijöitä tai eläimiä.
Älä peruuta autolla katsoen vain
RVC-näyttöä tai käytä näyttöä pidemmissä, suuremmalla nopeudella tehtävissä käännöksissä tai
tilanteissa, joissa saattaa olla risteävää liikennettä. Näytöllä etäisyydet näyttävät erilaisilta kuin ne
todellisuudessa ovat.

{Varoitus
Jos et ole riittävän huolellinen peruuttaessasi, voit osua autoon, lapseen, jalankulkijaan, pyöräilijään
tai eläimeen ja tästä voi aiheutua
vauriota, vammoja tai kuolema.
Vaikka autossa on RVC-järjestelmä, tarkista aina tilanne auton takana ja ympärillä huolellisesti
ennen peruuttamista.

Takakamerajärjestelmän
kytkeminen
päälle tai pois avaimen ollessa asennossa ON/START ja peruutusvaihteen kytkeminen tuo videokuvan
näkyviin, kun CAM-painiketta painetaan Infotainment-järjestelmässä.
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Takakameran sijainti

Kun järjestelmä ei toimi oikein
Takakamerajärjestelmä ei ehkä toimi kunnolla tai tuota selkeää kuva,
jos:
 Se on kytketty pois päältä.
 On pimeää.
 Aurinko tai ajovalot osuvat suoraan kameran linssiin.

2265025

Kamera sijaitsee auton takana.
Kameran näyttämä alue on rajoitettu
eikä se näytä lähellä kulmia tai puskurin alla olevia kohteita. Näyttöalue
voi vaihdella auton suunnan ja tieolosuhteiden mukaan. Näytössä näkyvä
etäisyys poikkeaa todellisesta etäisyydestä.

 Jäätä, lunta, mutaa tai jotain
muuta ainesta kertyy kameran
linssin päälle.
Puhdista linssi, huuhtele se vedellä ja pyyhi kuivaksi pehmeällä
liinalla.
 Auton takaosa on kolhiintunut törmäyksessä. Kameran sijainti ja
asennuskulma voi muuttua tai
itse kamera on saattanut vaurioitua. Huolehdi siitä, että kamera ja
sen sijainti ja asennuskulma tarkistetaan jälleenmyyjäsi luona.
 Tapahtuu äärimmäisiä lämpötilan vaihteluita.

Polttoaine
Polttoaine
bensiinimoottoreille
Polttoainesuositukset
Käytä ainoastaan lyijytöntä polttoainetta, jonka oktaaniluku on RON95.
Polttoaineen laadulla ja sen sisältämillä lisäaineilla on merkittävä vaikutus moottorin tehoon, ajettavuuteen
ja käyttöikään.
Liian alhaisen oktaaniluvun omaava
polttoaine voi aiheuttaa moottorin
nakutusta.
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Huomautus
Oktaaniluvultaan RON95:tä alhaisemman polttoaineen käyttö voi
vaurioittaa moottoria. (Joissakin
maissa saattaa olla mahdollista
käyttää RON91-luokituksen lyijytöntä bensiiniä. Ota lisätietoja varten yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen).
Lyijyä sisältävän polttoaineen
käyttö vaurioittaa pakokaasujärjestelmää ja mitätöi takuun.
Huom
Vahingossa tapahtuvan lyijyä sisältävän polttoaineen käytön estämiseksi lyijyä sisältävän
polttoaineen täyttöpistoolit ovat
suurempia, eivätkä ne sovi autosi
polttoainesäiliön täyttöaukkoon.
Älä käytä metanolia.
Autossa ei tule käyttää metanolia
sisältäviä polttoaineita.

Tämän tyyppinen polttoaine voi heikentää auton suorituskykyä ja vaurioittaa polttoainejärjestelmän osia.

Huomautus
Metanolin käyttö voi vaurioittaa
polttoainejärjestelmää. Auton
takuu ei kata tällaista väärinkäyttöä.
Käyttö ulkomailla Jos aiot käyttää
autoa ulkomailla:
Noudata kaikkia rekisteröintiä ja
vakuutusta koskevia säännöksiä.
Varmista, että sopivaa polttoainetta on saatavilla.

Polttoaineen lisäaineet
Bensiinin pitäisi sisältää puhdistavia
lisäaineita, jotka auttavat estämään
jäämien muodostumisen moottoriin
ja polttoainejärjestelmään. Puhtaat
polttoaineen ruiskutussuuttimet ja
imuventtiilit mahdollistavat päästöjenrajoitusjärjestelmän moitteettoman toiminnan. Joskus bensiinissä ei
ole tarpeeksi lisäaineita, jotka pitävät ruiskutussuuttimet ja imuventtiilit
puhtaina. Tämän puutteen korvaamiseksi suosittelemme, että polttoainesäiliöön lisätään GM Fuel System
Treatment PLUS -lisäainetta
(ACDelco-osanumero 88861013)
jokaisen moottoriöljyn vaihdon yhteydessä tai 15 000 km:n välein riippuen
siitä, kumpi täyttyy ensin.
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Oksygenaatteja, kuten eettereitä ja
etanolia, sisältävää bensiiniä ei ehkä
ole saatavana alueellasi. Yli 15 %
etanolia sisältäviä polttoaineita,
kuten E85:ttä (85 % etanolia), tai yli
15 % MTBE:tä (eetteri) sisältäviä
polttoaineita ei kuitenkaan saa käyttää autoissa, joita ei ole suunniteltu
näitä polttoaineita varten.

Huomaa
Tätä autoa ei ole suunniteltu metanolia sisältävän polttoaineen käyttöä varten. Älä käytä metanolia
sisältävää polttoainetta. Se voi
ruostuttaa polttoainejärjestelmän
metalliosia ja vaurioittaa muovi- ja
kumiosia. Auton takuu ei kata tällaisia vahinkoja.

Jotkut bensiinit voivat sisältää oktaanilukua kasvattavaa lisäainetta
nimeltään metyylisyklopentadienyyli-mangaanitrikarbonyyli (MMT).
Kysy huoltoaseman pitäjältä, sisältääkö myytävä polttoaine MMT:tä.
Suosittelemme, että tällaista bensiiniä ei käytetä. MMT:tä sisältävät polttoaineet voivat lyhentää
sytytystulppien käyttöikää ja vaikuttaa päästöjenrajoitusjärjestelmän toimintaan. Toimintahäiriön merkkivalo
voi syttyä. Jos näin käy, vie auto
huollettavaksi jälleenmyyjälle.

Dieselmoottorin polttoaine
Dieselmoottorissa tulee käyttää vain
huoltoasemilta saatavaa DIN EN 590
-normin täyttävää dieselpolttoainetta. Älä käytä meridieseliä, lämmitysöljyä tai osittain tai kokonaan
kasvipohjaista dieselpolttoainetta
kuten rypsiöljyä tai biodieseliä, Aquazolea tai vastaavia diesel-vesiemulsioita.
Dieselpolttoaineen juoksevuus ja
suodatettavuus riippuvat lämpötilasta.
Talvikuukausina on tästä syystä
myynnissä dieselpolttoaineita, joilla
on paremmat kylmäominaisuudet.
Huolehdi siitä, että polttoainesäiliö
täytetään talvipolttoaineella ennen
kylmää kautta.
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Polttoainesäiliön täyttö
Huomautus
Jos käytät sopimatonta polttoainelaatua tai vääriä polttoaineen lisäaineita, moottori ja katalysaattori
voivat vaurioitua vakavasti.
Katso aina tarkkaan, että tankkaat
autosi mukaan oikeaa polttoainetta
(bensiiniä tai dieseliä). Jos tankkaat bensiiniä dieselautoosi, auto
voi vaurioitua vakavasti. Jos autossasi on dieselmoottori, voit tarkistaa polttoaineen täyttöluukun
sisäpinnan tarrasta oikean polttoaineen.
Turvallisuussyistä polttoainesäiliöiden, pumppujen ja letkujen pitää
olla asianmukaisesti maadoitettuja.
Staattinen sähkövaraus voi sytyttää bensiinihöyryn. Sinä voit saada
palovammoja ja autosi voi vaurioitua.

{Vaara

{Vaara

Ennen kuin tankkaat, sammuta
moottori ja mahdolliset palotilalla
varustetut lisälämmittimet. Katkaise matkapuhelimesta virta.

Älä tee polttoaineen tankkauksen
aikana mitään sellaisia toimenpiteitä, jotka voisivat synnyttää staattista sähkövarausta, kuten esim. käy
auton sisällä kesken tankkauksen.
Staattinen sähkövaraus voi sytyttää höyrystyneen polttoaineen.

Höyrystynyt polttoaine saattaa syttyä matkapuhelimen sähkömagneettisista aalloista tai
sähkövirrasta.
Polttoaine on syttyvää ja räjähdysaltista. Tupakointi on kielletty. Avotulta ei saa sytyttää eikä kipinöitä
saa muodostua. Noudata tankatessasi tankkauspaikan käyttö- ja turvallisuusohjeita.
Poista staattinen sähkö käsistäsi
koskettamalla jotakin staattisen
sähkön poistavaa materiaalia, kun
avaat tai kosketat polttoainesäiliön
täyttöaukon korkkia tai täyttöpistoolia.

Jos havaitset autossa polttoaineen
hajua, korjauta syy välittömästi korjaamossa.
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Ajaminen ja käyttö

Huomautus
Pyyhi ylivuotanut polttoaine heti
pois.

C11E3003A

Polttoaineen täyttöluukku on auton
vasemmalla puolella takana.
1. Pysäytä moottori.
2. Avaa ovien lukitus painamalla
kuljettajan oven verhouksessa
olevaa ovien lukituskytkintä.
3. Avaa polttoaineen täyttöluukku.
4. Käännä polttoaineen täyttöaukon
korkkia hitaasti vastapäivään. Jos
kuulet sihisevän äänen, odota
sen loppumista ennen kuin avaat
korkin kokonaan.

C11E3004A

5. Poista korkki. Tulppa on kiinni
saranakoukussa.
6. Sulje tulppa tankkauksen jälkeen.
Kierrä sitä myötäpäivään, kunnes
kuulet naksahduksen.
7. Paina polttoainesäiliön luukku
kiinni kunnes se lukittuu.
Huom
Jos polttoainesäiliön luukku ei kylmällä säällä aukea, napauta luukkua kevyesti. Yritä sitten uudelleen
avata luukku.
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Yleisiä tietoja ...............................285
Auton tarkastukset.......................286
Lampun vaihtaminen ...................312
Sähköjärjestelmä .........................316
Auton työkalut..............................322
Vanteet ja renkaat .......................323
Käynnistäminen apukaapeleilla ...341
Hinaaminen .................................344

Yleisiä tietoja

Auton säilytys

Lisävarusteet ja muutostyöt

Auton poistaminen käytöstä
pitkähköksi ajaksi

Suosittelemme alkuperäisten varaosien ja lisävarusteiden sekä valmistajan nimenomaisesti autotyypillesi
hyväksymien osien käyttöä. Muita
osia emme voi arvioida emmekä vastata niiden luotettavuudesta - vaikka
niillä olisi viranomaisen antama tai
muu hyväksyntä.
Sähköjärjestelmään ei saa tehdä
muutoksia, esim. kajota elektronisiin
ohjainlaitteisiin (ns. lastuviritys).

Ulkonäön hoito ............................348

Huomautus
Älä tee koskaan muutoksia
autoosi. Ne voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn, kestävyyteen ja
turvallisuuteen eikä takuu ehkä
kata muutostöistä aiheutuneita
ongelmia.

Jos auto poistetaan käytöstä useaksi
kuukaudeksi:
 Auton pesu ja vahaus.
 Moottoritilan ja alustan vahauksen tarkastus.
 Tiivistekumien puhdistus ja voitelu.
 Moottoriöljyn vaihto.
 Lasinpesunestesäiliön tyhjennys.
 Jäähdytysnesteen jäätymis- ja
korroosiosuojan tarkastus.
 Säädä rengaspaineet täyden
kuorman arvoon.
 Pysäköi auto kuivaan ja hyvin
tuuletettuun tilaan. Jos autossa
on käsivaihteisto, kytke ykkösvaihde tai peruutusvaihde. Kytke
automaattivaihteistossa
P-asento. Estä auton vieriminen.
 Älä kytke seisontajarrua.

286

Auton hoito

 Avaa konepelti, sulje kaikki ovet
ja lukitse auto.
 Irrota kaapelikenkä akun miinusnavasta. Huomaa, että kaikki järjestelmät, esim. murtohälytin,
eivät ole toimintavalmiudessa.

Auton kierrätys
Tietoa autojen romutuspisteistä ja
kierrätyksestä löytyy www-sivustoltamme. Anna auton romutus aina
valtuutetun kierrätyskeskuksen tehtäväksi.

Auton tarkastukset
Tee-se-itse-huoltotyöt

 Sulje konepelti.

Auton palauttaminen käyttöön
Kun auto otetaan uudelleen käyttöön:
 Kaapelikengän kiinnitys akun miinusnapaan. Sähkötoimisten ikkunannostimien aktivointi.
 Rengaspaineiden tarkastus.

TDL065A

 Lasinpesunestesäiliön täyttö.
 Moottoriöljyn määrän tarkastus.
 Tarkista jäähdytysnesteen taso.
 Kiinnitä tarvittaessa rekisterikilpi.

{Varoitus
Tee moottoritilassa tarkistuksia
vain sytytysvirran ollessa katkaistuna.
Jäähdytyspuhallin voi käynnistyä
myös sytytysvirran ollessa katkaistuna.
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{Varoitus
Sytytysjärjestelmässä on erittäin
korkea jännite. Älä koske niihin.

Konepelti
Avaaminen

C11E2080A

2203362

1. Vedä vapautuskahvasta ja
palauta se alkuasentoonsa.

2. Kurkota konepellin reunan alle ja
vapauta konepelti nostamalla
konepellin vapautuskahvaa.
3. Nosta konepeltiä varovasti. Kaksi
kaasujousta pitää konepellin
avoinna.

Huomautus
Kun moottori on kuuma, kosketa
vain konepellin tukitangon pehmustetta.
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Sulkeminen
Konepellin sulkeminen:
1. Varmista, että omat tai muiden
henkilöiden kädet tai muut kehon
osat eivät ole moottoritilan alueella.
2. Laske konepelti ja anna sen
pudota alas noin 30 cm:n korkeudesta.
3. Varmista, että konepelti on lukittunut paikoilleen.

{Varoitus
Varmista ennen ajoon lähtöä, että
konepelti on lukittunut kunnolla
nostamalla konepellin etureunasta.
Älä vedä konepellin vapautuskahvasta auton liikkuessa.
Älä siirrä autoa konepellin ollessa
auki. Avoin konepelti peittää kuljettajan näkyvyyden.
Ajaminen konepellin ollessa auki
saattaa aiheuttaa onnettomuuden,
jonka seurauksena voi olla henkilötai omaisuusvahinkoja tai jopa kuolema.
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Moottoritilan yleiskuva
2.4 DOHC - LHD

C12E6001A
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2.4 DOHC - RHD

C12E6001R
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3.0 DOHC - LHD

C3E9004A
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3.0 DOHC -RHD

C3E9005A
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DIESEL- LHD

C11E6016A
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DIESEL- RHD

C11E6004R
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1. Moottorin ilmansuodatin
2. Ohjaustehostimen nestesäiliö
3. Moottoriöljyn korkki
4. Jarrunestesäiliö
5. Moottorin jäähdytysnesteen säiliö
6. Kytkinnestesäiliö
7. Sulakerasia
8. Akku
9. Pesunestesäiliö
10. Moottorin öljytason mittatikku
11. Lisäsulakerasia

Moottoriöljy
Huolehdi moottorin asianmukaisesta
voitelusta pitämällä moottoriöljyn
määrä oikealla tasolla.

Moottoriöljyn määrän
tarkastaminen

Moottori kuluttaa normaalisti jonkin
verran öljyä.
Tarkista öljyn määrä säännöllisin
väliajoin, esimerkiksi aina, kun
pysähdyt ottamaan lisää polttoainetta.
Tarkan lukeman saamiseksi öljyn
tulee olla lämmintä ja auton tulee
seistä tasaisella alustalla.

C11E6006A

1. Pysäköi auto tasaiselle paikalle.
2. Sammuta moottori ja anna öljyn
valua 5 minuutin ajan takaisin
öljypohjaan. Jos tätä ei tehdä,
öljynmittatikku ei ehkä näytä
oikeaa määrää.
3. Vedä mittatikku ulos ja pyyhi se
puhtaaksi.
4. Työnnä mittatikku kokonaan
takaisin sisään.
5. Vedä mittatikku uudelleen ulos.
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{Varoitus
Moottoriöljy on ärsyttävä aine joka
voi nieltäessä aiheuttaa sairaskohtauksen tai kuoleman.
Pidä poissa lasten ulottuvilta.
Vältä toistuvaa tai jatkuvaa ihokosketusta.
Pese altistuneet alueet vedellä ja
saippualla tai käsienpesuaineella.
C11D6011A

6. Tarkista öljyn määrä mittatikusta.
Öljyn määrän tulisi olla merkintöjen MIN ja MAX välillä.
Jos öljymäärä ei näy selvästi, lue
mittatikun toiselta puolelta.
Mittatikkujen malli vaihtelee
moottorin mukaan.

C11E6001A

7. Jos öljymäärä on MIN-merkinnän alapuolella, lisää tarpeeksi
moottorissa jo olevan laatuluokan
öljyä, jotta määrä nousee
MAX-merkin tasolle. Älä lisää
öljyä MAX-merkinnän yli.

{Varoitus
Öljyn liikatäyttö voi vaikuttaa moottorin toimintaan.
Älä anna öljyn määrän nousta mittatikun MAX-merkinnän yläpuolelle.
Öljyn ylitäyttö voi vaurioittaa autoa
aiheuttamalla:
Lisääntynyttä öljynkulutusta.
Sytytystulppien likaantumista.
Moottorin liiallista karstoittumista.
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Moottoriöljyn ja suodattimen
vaihtaminen

Ankariin olosuhteisiin kuuluvat muun
muassa:

{Varoitus

 Usein toistuvat kylmäkäynnistykset.

Moottoriöljy ja sen astiat voivat olla
haitallisia terveydelle.

Varmista ennen tämän toimenpiteen yrittämistä, että osaat täysin
sen suorittamisen.

 Huomattava määrä ajoa liikenteessä, jossa joudutaan pysähtymään jatkuvasti.

Vältä toistuvaa tai jatkuvaa kosketusta moottoriöljyn kanssa.

Ota yhteyttä korjaamoon, ellet ole
varma että osaat suorittaa toimenpiteen turvallisesti. Suosittelemme
valtuutettua huoltoliikettä.

 Usein toistuvat lyhyet matkat.

{Varoitus

Muuten seurauksena voi olla henkilövahinkoja tai auton vaurioituminen.
Moottoriöljy menettää likaantuessaan voitelukykynsä. Muista vaihtaa
moottoriöljy huolto-ohjelman mukaisesti.
Muista vaihtaa moottoriöljyn suodatin
aina, kun vaihdat moottoriöljyn.
Vaihda öljy ja öljynsuodatin ankarissa olosuhteissa normaalissa
huolto-ohjelmassa suositeltua useammin.

 Jatkuva ajaminen ulkolämpötilan
ollessa nollapisteen alapuolella.
 Pitkään jatkuva tyhjäkäynti.
 Usein toistuva ajo pienellä nopeudella.
 Ajaminen pölyisillä alueilla.

Puhdista moottoriöljyn käsittelyn
jälkeen iho ja kynnet vedellä ja
saippualla tai käsienpesuaineella.
Pidä öljy ja muut myrkylliset aineet
poissa lasten ulottuvilta.
Moottoriöljy voi ärsyttää ihoa ja aiheuttaa nieltäessä sairaskohtauksia tai jopa kuoleman.
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Huomautus
Huonolaatuisten öljyjen tai muiden
kuin suositeltujen öljyjen tai kemiallisten moottorin käsittelyaineiden
(lisäaineiden) käyttö voi vaurioittaa
moottoria.
Ota yhteyttä korjaamoon ennen
lisäaineiden käyttöä. Suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Oikean moottoriöljyn valinta
Käytä moottoriöljyjä, joissa on Dexosin hyväksymismerkintä. Auton vaatimukset täyttävien öljyjen astioissa
tulee olla dexos-hyväksymismerkintä.
Tämä hyväksymismerkintä ilmaisee,
että öljy on hyväksytty dexos-spesifikaatioon.

Huomautus
Älä hävitä käytettyä moottoriöljyä
tai suodatinta kotitalousjätteen
seassa.
Käytä paikallista, viranomaisten
hyväksymää jätteenhävityslaitosta.
Käytetty moottoriöljy ja suodatin
sisältävät haitallisia ainesosia,
jotka voivat olla vaaraksi terveydelle ja ympäristölle.

2398375

C3E9006A

Tämä auto on tehtaalla täytetty
dexos-hyväksytyllä moottoriöljyllä.
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Huomautus
Käytä ainoastaan dexos-spesifikaatioon hyväksyttyä moottoriöljyä
tai vastaavaa sopivan viskositeettiluokan moottoriöljyä. Dexos-spesifikaatioon hyväksyttyjen
moottoriöljyjen astioissa on
dexos-symboli. Jollei käytetä spesifikaatioon hyväksyttyä tai vastaavaa moottoriöljyä, moottori voi
vaurioitua, mitä takuu ei kata. Ellet
ole varma, onko öljy dexos-spesifikaatioon hyväksyttyä, kysy asiaa
huoltoliikkeestä.
SAE 5W-30 on autolle paras viskositeettiluokka. Voidaan käyttää myös
luokkia SAE 0W-30, 0W-40 ja
5W-40. Älä käytä muiden viskositeettien kuin SAE 10W-30, 10W-40 tai
20W-50 öljyjä.

Erityisen kylmässä (alle -29 C) tulee
käyttää luokan SAE 0W-30 öljyä.
Tämän viskositeettiluokan öljy takaa
moottorin helpomman kylmäkäynnistyksen erittäin alhaisissa lämpötiloissa. Kun valitset sopivan
viskositeettiluokan öljyä, varmista,
että valitset aina vaaditun spesifikaation täyttävän öljyn.

Moottoriöljyn kestoiän
osoitusjärjestelmä
Tässä autossa on tietokonejärjestelmä, joka ilmoittaa, milloin moottoriöljy ja sen suodatin on vaihdettava.
Tämä perustuu moottorin käyntinopeuksiin ja lämpötiloihin sekä ajokilometrimäärään. Kilometrilukema,
jonka kohdalla öljynvaihto tulee suorittaa, voi vaihdella huomattavasti
ajo-olosuhteista riippuen. Jotta öljyn
kestoiän ilmaiseva järjestelmä toimii
oikein, järjestelmä on nollattava
jokaisen öljynvaihdon yhteydessä.

Kun järjestelmä on laskenut, että
öljyn kestoikä on umpeutumassa, se
ilmoittaa, että öljy on vaihdettava.
Vaihda moottoriöljy -valo syttyy.
Vaihda öljy mahdollisimman pian
seuraavien 1000 km kuluessa.
Hyvissä ajo-olosuhteissa ajettaessa
on mahdollista, että öljyn kestoiän
ilmaiseva järjestelmä ei osoita öljynvaihtoa tarpeelliseksi vuoden kuluessa. Moottoriöljy ja suodatin on
vaihdettava vähintään kerran vuodessa, ja järjestelmä on tällöin nollattava. Jälleenmyyjälläsi on koulutettu
huoltohenkilöstö, joka tekee tämän
työn ja nollaa järjestelmän. On myös
tärkeää tarkastaa öljyn määrä vaihtojen välillä säännöllisesti ja pitää se
oikeana.
Jos järjestelmä joskus nollataan
vahingossa, öljy on vaihdettava, kun
edellisestä öljynvaihdosta on kulunut
5000 km.
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Kun öljy on vaihdettu, öljyn kestoiän
valvoja on nollattava. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen huoltoa
varten.
Moottoriöljyn kestoiän
osoitusjärjestelmän nollaus
Moottoriöljyn kestoiän osoitusjärjestelmä laskee auton käyttöolosuhteiden perusteella, koska autosi
moottoriöljy ja suodatin on vaihdettava. Järjestelmä on nollattava aina
öljynvaihdon jälkeen, jotta se voi laskea koska seuraava öljynvaihto on
tarpeen.
Moottoriöljyn kestoiän osoitusjärjestelmä nollataan jollakin seuraavista
tavoista:
 Käyttämällä testauslaitetta.
Valtuutettu huoltoliike nollaa järjestelmän testauslaitteella öljynvaihdon jälkeen. Ota yhteyttä
korjaamoon.
 Käyttämällä kaasupoljinta

Bensiinimoottori
1. Käännä virta-avain
ON/START-asentoon moottorin
ollessa pysäytettynä.
2. Paina kaasupoljin pohjaan ja
vapauta se kolme kertaa viiden
sekunnin kuluessa.
3. Käännä virta-avain LOCK-asentoon.
Jos vaihda moottoriöljy -valo syttyy
uudelleen ja jää palamaan kun käynnistät auton, moottoriöljyn kestoiän
osoitusjärjestelmä ei ole nollautunut.
Toista menettely.

Dieselmoottori
1. Poista avain virtalukosta yli
minuutiksi. Kytke sitten sytytysvirta (älä käynnistä moottoria).
2. Suorita seuraavat toimenpiteet:
2-1. Paina kaasupoljin pohjaan
ja pidä se siellä 2 sekuntia.
2-2. Vapauta kaasupoljin ja ota
jalka pois kaasupolkimelta
2 sekunniksi.
2-3. Toista nämä vaiheet (1, 2)
vielä kaksi kertaa (yhteensä
kolme kertaa) yhden minuutin aikana.
Jos vaihda moottoriöljy -valo syttyy
uudelleen ja jää palamaan kun käynnistät auton, moottoriöljyn kestoiän
osoitusjärjestelmä ei ole nollautunut.
Toista menettely.

Huomautus
Muista nollata moottoriöljyn kestoiän osoitusjärjestelmä joka kerta
kun öljy on vaihdettu.

Auton hoito 301

Suositeltu moottoriöljy ja
huolto-ohjelma
Suositeltu moottoriöljy
Katso Suositellut nesteet ja voiteluaineet sivulta 357.
Huolto-ohjelma
Katso Määräaikaishuollot sivulta
352.

Automaattivaihteiston öljy

Käsivaihteiston öljy

Automaattivaihteiston öljymäärää ei
tarvitse tarkastaa.

Käsivaihteiston öljymäärää ei tarvitse
tarkastaa. Jos ilmenee ongelmia,
esim. vuoto, korjauta se korjaamossa.

Jos ilmenee ongelmia, esim. vuoto,
korjauta se korjaamossa.
Huom

Huom

Väärän öljyn käyttäminen voi vaurioittaa autoa. Käytä aina neste- ja
voiteluainesuositusten mukaista öljyä.

Väärän öljyn käyttäminen voi vaurioittaa autoa. Käytä aina neste- ja
voiteluainesuositusten mukaista öljyä.

Katso Suositellut nesteet ja voiteluaineet sivulta 357.
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Moottorin ilmansuodatin

Huomautus
Moottori tarvitsee puhdasta ilmaa
toimiakseen kunnolla.
Älä käytä autoa ilman ilmansuodatinta.
Autolla ajaminen ilman oikein
asennettua ilmansuodatinta voi
vaurioittaa moottoria.

Jäähdytysneste
Maissa, joissa ilmasto on leuto, jäähdytysneste suojaa jäätymiseltä n.
-30 C:een asti.
Maissa, joissa ilmasto on erittäin
kylmä, jäähdytysneste suojaa jäätymiseltä n. -40 C:een asti.
Pidä jäätymissuoja oikealla tasolla.

Huomautus
2204064

1. Ravista ilmansuodatinta sen pinnalla olevan pölyn irrottamiseksi.
2. Puhdista ilmanpuhdistimen kotelon sisäpuoli.
3. Peitä avoin suodatinkotelo kostealla liinalla suodattimen puhdistuksen ajaksi.
4. Puhdista ilmansuodatin puhaltamalla paineilmaa sen läpi vastakkaiseen suuntaan normaalista
ilmanvirtauksesta.

Käytä vain hyväksyttyä pakkasnestettä.
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Jäähdytysnesteen määrä
Huomautus
Liian alhainen jäähdytysnesteen
taso voi vaurioittaa moottoria.

{Varoitus
Älä koskaan irrota paisuntasäiliön
korkkia, kun moottori ja jäähdytin
ovat kuumat. Se saattaisi aiheuttaa
vakavia vammoja. Moottorin tulee
olla jäähtynyt ennen korkin avaamista. Avaa korkki varovasti, jotta
ylipaine purkautuu hitaasti.
Jos nestettä on lisättävä, käytä tislatun veden ja autoon hyväksytyn pakkasnesteen liuosta. Asenna korkki
tiukasti. Tarkastuta jäähdytysnesteen
pakkaskestävyys ja korjauta jäähdytysnesteen häviämisen syy korjaamolla.

C11E6008A

Moottorin ollessa kylmä, jäähdytysnesteen määrän paisuntasäiliössä
pitäisi olla merkintöjen MIN ja MAX
välillä. Jäähdytysnesteen pinta nousee moottorin lämmetessä ja laskee
moottorin jäähtyessä.

Huom
Jos jäähdytysnesteen määrä laskee MIN-merkinnän alapuolelle,
täytä jäähdytin 56:44 sekoituksella
vettä, josta on poistettu mineraalit,
ja oikeaa pakkasnestettä.

Suojataksesi autoa erittäin kylmällä ilmalla käytä sekoitusta, jossa
on 48 prosenttia vettä ja 52 prosenttia pakkasnestettä.

Huomautus
Pelkän veden tai väärän sekoitussuhteen käyttö voi vaurioittaa jäähdytysjärjestelmää.
Älä käytä jäähdytysjärjestelmässä
pelkkää vettä, alkoholia tai metanolipakkasnestettä.
Moottori voi ylikuumentua tai jopa
syttyä tuleen.
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Huomautus

Huomautus

Jäähdytysneste saattaa olla vaarallista ainetta.

Jäähdytysnestettä ei tarvitse lisätä
suositeltua useammin.

Vältä toistuvaa tai jatkuvaa kosketusta jäähdytysnesteen kanssa.

Jos joudut lisäämään jäähdytysnestettä usein, saattaa moottorisi
olla huollon tarpeessa.

Puhdista iho ja kynnet vedellä ja
saippualla, jos ne ovat joutuneet
kosketuksiin jäähdytysnesteen
kanssa.

Ota yhteyttä korjaamoon jäähdytysjärjestelmän tarkastamiseksi.

Moottorin ylikuumeneminen
Jos jäähdytysnesteen lämpömittarin
osoitin on punaisella alueella tai
sinulla on jokin muu syy epäillä moottorin ylikuumenneen:
1. Pysäytä auto.
2. Kytke ilmastointi pois päältä.
3. Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä muutaman minuutin ajan.
4. Varmista, että puhallin toimii.

Pidä poissa lasten ulottuvilta.
Jäähdytysneste voi ärsyttää ihoa ja
aiheuttaa nieltäessä sairauskohtauksen tai kuoleman.

{Varoitus
Jos höyryä on näkyvissä, siirry
pois auton luota, kunnes moottori
on jäähtynyt. Höyry voi aiheuttaa
vakavia palovammoja.
Huom
Ilmastointilaitteen käyttäminen pitkiä ylämäkiä tai vilkkaassa liikenteessä ajettaessa voi saada
moottorin ylikuumenemaan.
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Jos puhallin ei toimi ja näet höyryä,
toimi seuraavasti:
1. Sammuta moottori.
2. Siirry pois auton luota avaamatta
konepeltiä.
3. Anna moottorin jäähtyä.
4. Kun höyryä ei enää näy, avaa
konepelti varovasti.
5. Ota ensi tilassa yhteyttä korjaamoon.
Jos puhallin toimii eikä höyryä näy,
toimi seuraavasti:
1. Avaa konepelti varovasti.
2. Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä, kunnes se on jäähtynyt.
3. Tarkista jäähdytysnesteen taso.
Jos puhallin toimii, mutta moottorin
lämpötila ei laske, toimi seuraavasti:
1.
2.
3.
4.

Pysäytä moottori.
Avaa konepelti varovasti.
Anna moottorin jäähtyä.
Tarkista jäähdytysnesteen taso.

Jos jäähdytysnestettä on vähän, tarkista seuraavat osat vuotojen varalta:

Ohjaustehostimen neste

1.
2.
3.
4.
5.

Jäähdytin
Jäähdyttimen letkut
Jäähdyttimen liitokset
Lämmityslaitteen letkut
Lämmityslaitteen letkujen liitännät
6. Vesipumppu.
Jos havaitset vuodon tai muun vaurion, tai jos jäähdytysnestettä vuotaa
edelleen, ota heti yhteyttä korjaamoon.

{Varoitus
Jäähdyttimestä voi syöksyä paineistettua, polttavan kuumaa höyryä, joka voi aiheuttaa
palovammoja.
Älä koskaan irrota jäähdyttimen
säiliön korkkia, kun moottori ja
jäähdytin ovat kuumat.

C11D6014A

1. Käännä virta-avain asentoon
LOCK/OFF ja anna moottoritilan
jäähtyä.
2. Pyyhi korkki ja säiliön yläosa puhtaaksi.
3. Avaa korkki ja vedä se suoraan
ylös.
4. Pyyhi mittatikku puhtaalla rievulla.
5. Laita korkki takaisin paikalleen ja
kiristä se kunnolla.
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6. Irrota korkki uudelleen ja katso
öljytaso mittatikusta.
Diesel & 3.0 Bensiini
Kun moottori on kuuma, tason tulee
olla MAX-merkinnän kohdalla.
Kun moottori on kylmä, nestetason
tulee olla mittatikun MIN- ja
MAX-merkin välissä.
2.4 Bensiini
Kun moottori on kuuma, tason tulee
olla HOT-alueella.
Kun moottori on kylmä, nestetason
tulee olla mittatikun COLD-alueella.

Huomautus

{Varoitus

Erittäin pienet likahiukkaset voivat
aiheuttaa ohjausjärjestelmälle
vahinkoa ja estää sen oikean toiminnan.

Nesteen ylivuotaminen saattaa aiheuttaa nesteen palamista tai maalipinnan vaurioitumista.

Estä lian pääsy säiliön korkin öljypuolelle ja säiliöön.

Moottoripalo voi aiheuttaa henkilötai omaisuusvahinkoja.

Huomautus
Älä käytä autoa liian vähäisellä
ohjaustehostimen nestemäärällä.
Seurauksena saattaa olla ohjaustehostimen vaurioituminen, josta
aiheutuu kallis korjaus.

Älä täytä säiliötä liian täyteen.
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Pesuneste

 Jos on todennäköistä, että ilman
lämpötila laskee jäätymispisteen
alapuolelle, käytä sellaista tuulilasin pesunestettä, jossa on tarpeeksi jäänestoainetta.

Jarruneste
Jarru- ja kytkinneste
{Varoitus
Jarru/kytkinneste on myrkyllistä ja
syövyttävää. Vältä kosketusta silmiin, ihoon, kankaaseen tai maalipintoihin.

2204060

Täytä tuulilasin pesunesteellä, joka
sisältää jäätymisenestoainetta.
Tuulilasin pesunestesäiliön täyttäminen:
 Käytä vain yleisesti saatavana
olevia käyttövalmiita pesunesteitä.
 Älä käytä vesijohtovettä. Vesijohtovedessä olevat mineraalit voivat tukkia tuulilasin pesunesteen
letkut.

C11E6004A

308

Auton hoito

<Jarruneste>

Katso "Jarruneste" kohdasta Suositellut nesteet ja voiteluaineet sivulta
357.

Huomautus
Muista puhdistaa jarru/kytkinnestesäiliön korkki huolellisesti ennen
korkin irrottamista.
Jarru/kytkinnestejärjestelmän
likaantuminen voi vaikuttaa järjestelmän toimintaan ja aiheuttaa kalliita korjauksia.
C11D6013A

<Kytkinneste>
Jarru/kytkinnesteen pinnan on oltava
merkkien MIN ja MAX välissä.
Nestettä lisättäessä on noudatettava
mitä suurinta siisteyttä, koska jarrunesteen epäpuhtauksista voi seurata jarrulaitteiston toimintahäiriöitä.
Korjauta jarrunestehukan syy korjaamolla.
Käytä vain autoa varten hyväksyttyä
jarrunestettä.

Huomautus
Jarru/kytkinnesteen vuoto moottorin päälle voi aiheuttaa nesteen
syttymisen.
Älä täytä säiliötä liian täyteen.
Moottoripalo voi aiheuttaa henkilötai omaisuusvahinkoja.

Huomautus
Älä hävitä käytettyä jarru/kytkinnestettä talousjätteen seassa.

Huomautus

Käytä paikallista, viranomaisten
hyväksymää jätteenhävityslaitosta.

Muun kuin GM:n suositteleman jarrunesteen käyttö voi aiheuttaa korroosiota jarrujärjestelmän
komponentteihin. Korroosion takia
jarrujärjestelmä ei ehkä toimi kunnolla, jolloin seurauksena voi olla
kolari.

Käytetty jarru/kytkinneste ja -astiat
ovat vaarallisia. Ne voivat olla haitallisia terveydelle ja ympäristölle.
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Huomautus
Jarruneste on voimakasta ja voi
ärsyttää ihoa ja silmiä.
Älä päästä jarru/kytkinnestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa.
Jos näin käy, pese välittömästi
kosketusalueet huolellisesti vedellä
ja saippualla tai käsienpesuaineella.

Akku

Huom.

Akku

Jos käytetään alkuperäisestä
GM-akusta poikkeavaa AGM-akkua, Stop-Start-järjestelmän suorituskyky voi huonontua.
Suosittelemme, että vaihdatat
akun valtuutetussa korjaamossasi.

Ilman Stop-Start-järjestelmää olevissa autoissa on lyijyakku.
Stop-Start-järjestelmällä varustetuissa autoissa on AGM-akku, jonka
suorituskyky on parempi kuin lyijyakun.

Pariston vaihto
Huom.
Jos jotakin tässä luvussa annettuja
ohjeita ei noudateta, Stop-start-järjestelmä voi kytkeytyä tilapäisesti
pois toiminnasta. Käytä ainoastaan
akkuja, joiden kanssa sulakerasia
voidaan asentaa akun yläpuolelle.
Autot. joissa on Stop-Start-järjestelmä: varmista, että AGM (Absorbent Glass Mat) -akun tilalle
vaihdetaan AGM-akku. AGM-akun
tunnistaa akun tarran perusteella.
Suosittelemme alkuperäisen
GM-akun käyttämistä.

Auton akku on huoltovapaa.
Paristot eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Ne on toimitettava kierrätettäviksi jättämällä ne asianmukaiseen
keräyspisteeseen.
Jos auto jätetään seisomaan yli 4 viikoksi, akku voi purkautua. Irrota kaapelikenkä akun miinusnavasta.
Akun saa kytkeä ja irrottaa vain sytytysvirran ollessa katkaistu.
Katso Akun purkautumissuoja sivulta
132.
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 Katso lisätietoa ohjekirjasta.
 Akun lähellä saattaa esiintyä
räjähdysherkkiä kaasuja.

{Varoitus
Akun läheisyydessä ei saa tupakoida akkua tarkastettaessa räjähdysvaaran välttämiseksi.
Jos akku räjähtää, se voi aiheuttaa
vaurioita autolle ja vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman.

C3E9007A

Symbolien merkitykset:
 Kipinät, avotuli ja tupakointi kielletty.
 Käytä aina silmäsuojusta. Räjähdysherkät kaasut voivat aiheuttaa
sokeutumisen tai loukkaantumisen.
 Säilytä akku lasten ulottumattomissa.
 Akku sisältää rikkihappoa, joka
voi aiheuttaa näön menetyksen
tai vakavia palovammoja.

Vältä akkuhapon joutumista iholle,
koska se sisältää erittäin syövyttävää ja myrkyllistä rikkihappoa ja voi
aiheuttaa vakavia vammoja.
Jos sitä joutuu ihollesi vahingossa,
huuhtele ihoaluetta runsaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
Pidä akut poissa lasten ulottuvilta,
koska ne sisältävät rikkihappoa ja
kaasua.
Älä anna akkuhapon päästä kosketuksiin ihon, silmien, vaatteiden tai
maalattujen pintojen kanssa.
Älä avaa tai kallista akkua.
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Dieselhiukkassuodatin
Dieselhiukkassuodatinjärjestelmä
suodattaa pakokaasuista haitalliset
nokihiukkaset. Järjestelmässä on
itsepuhdistustoiminto, joka käynnistyy automaattisesti ajon aikana. Suodatin puhdistuu, kun nokihiukkaset
poltetaan korkeassa lämpötilassa.
Tämä tapahtuu automaattisesti tietyissä ajo-olosuhteissa ja voi kestää
yli 15 minuuttia. Hajujen ja savun
päästö prosessin aikana on normaalia.
Tietyissä ajo-olosuhteissa, esim.
lyhyillä välimatkoilla, järjestelmä ei
pysty puhdistamaan itseään automaattisesti.
Jos suodatin tarvitsee puhdistusta tai
aiemmat ajo-olosuhteet eivät mahdollistaneet automaattista puhdistusta, DPF:n merkkivalo palaa tai
vilkkuu. Merkkivalo sammuu, kun
itsepuhdistus on saatettu loppuun.

Ajon keskeytystä tai moottorin sammuttamista puhdistuksen aikana ei
suositella.

{Varoitus
Muista huomioida seuraavat varotoimet, koska pakojärjestelmän
osat tulevat erittäin kuumiksi regeneroinnin aikana.
Syttyvät materiaalit voivat koskettaa kuumiin pakojärjestelmän osiin
auton alla ja syttyä palamaan. Älä
pysäköi autoasi paperien, lehtien,
kuivan ruohon tai muiden palavien
aineiden päälle.
Käännä virta-avain OFF-asentoon
heti kun olet ajanut autotalliin.
Älä mene lähelle kuumia pakojärjestelmän osia, mukaan lukien
päätyputki.

Tuulilasinpyyhkimien
sulkien vaihto
Oikein toimivat tuulilasin pyyhkimet
ovat välttämättömät esteettömälle
näkyvyydelle ja turvalliselle ajamiselle. Tarkista tuulilasin pyyhkimien
sulat säännöllisesti. Vaihda kovat,
hauraat tai murtuneet sulat, sekä sellaiset, jotka levittävät likaa tuulilasille.
Tuulilasilla tai tuulilasin pyyhkimien
sulissa olevat vieraat aineet voivat
heikentää pyyhkimien tehoa. Jos
sulat eivät pyyhi kunnolla, puhdista
sekä tuulilasi että sulat hyvällä puhdistusaineella tai miedolla pesuaineella. Huuhtele ne huolellisesti
vedellä.
Toista prosessi tarvittaessa. Silikonijäämiä ei voi poistaa tuulilasista. Älä
koskaan laita silikonikiillotusainetta
tai vahaa auton tuulilasiin tai siihen
tulee juovia tai pyyhkimet pitävät
ääntä ja kuljettajan näkyvyys häiriintyy.
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Älä käytä pyyhkimien puhdistamiseen liuotinaineita, bensiiniä, kerosiinia tai maalinohennetta. Nämä ovat
vahvoja aineita ja ne voivat vaurioittaa sulkia ja maalattuja pintoja.

Lampun vaihtaminen

Pyyhkimien sulkien
vaihtaminen

Lampun vaihtaminen
Katkaise sytytysvirta ja kytke vastaava kytkin pois tai sulje ovet.
Pidä polttimoa kiinni vain kannasta!
Älä koske polttimon lasiin paljain
käsin.
Vaihda vanha lamppu aina samantyyppiseen uuteen lamppuun.
Vaihda ajovalojen polttimot moottoritilasta käsin.
2204062

1. Paina pyyhkimen sulan kiinnikettä ja pidä se painettuna.
2. Vedä pyyhkimen sulka irti pyyhkimen varresta.
3. Asenna varteen uusi pyyhkimen
sulka.

Huom
Ajettuasi kovassa sateessa tai käytyäsi autopesussa jotkut ulkovalojen linssit voivat olla huurteisia.
Tämä johtuu valon sisä- ja ulkopuolella olevasta lämpötilaerosta.
Tämä on vastaava ilmiö kuin auton
ikkunoiden kondensoituminen sisäpuolelta sateella, eikä se ole
osoitus autossa olevasta häiriöstä.
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Jos vettä vuotaa valon polttimoiden johtimiin, tarkastuta auto. Suosittelemme valtuutettua
huoltoliikettä.

Ajovalot ja seisontavalot
Lähi- ja kaukovalot

C11E6017A

1. Avaa konepelti.
2. Irrota jäähdyttimen yläkantta kiinnittävät kiinnitystulpat.
3. Irrota jäähdyttimen yläkansi.
4. Irrota kolme pulttia ja ajovaloyksikkö.
5. Poista ajovalon kansi.
6. Vapauta lampun kiinnitysjousi.
7. Poista lamppu.

8. Asenna uusi lamppu ajovalaisimeen.
9. Asenna lampun kiinnitysjousi
takaisin.
10. Kiinnitä ajovalon kansi takaisin
paikalleen.
11. Kytke johtosarjaliitin.
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Seisontavalot

Sumuvalot
Vaihdata lamput korjaamolla.

Etusuuntavalot

C11E6018A

1.
2.
3.
4.

Avaa konepelti.
Irrota ajovaloasennelma.
Poista ajovalon kansi.
Vedä ulos lampun pidike, joka
sijaitsee ajovalojen kaukovalopolttimon vieressä.
5. Irrota lamppu vetämällä se suoraan ulos lampunpitimestä.
6. Asenna uusi lamppu.
7. Kiinnitä ajovalon kansi takaisin
paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä.

C11E6019A

1.
2.
3.
4.

Avaa konepelti.
Irrota ajovaloasennelma.
Irrota johtoliitin lampunpitimestä.
Käännä suuntavalon lampunpidintä vastapäivään.
5. Vedä suuntavalon lampunpidin
ulos valaisimesta.

6. Irrota lamppu pitimestä painamalla sitä sisäänpäin ja kääntämällä vastapäivään.
7. Asenna uusi lamppu pitimeen
painamalla sitä sisään ja kääntämällä myötäpäivään.
8. Asenna pidin valaisimeen kääntämällä myötäpäivään.
9. Asenna valaisin takaisin paikoilleen.
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Takavalot, suuntavalot,
seisontavalot ja
peruutusvalot

6. Asenna lampunpitimeen oikea
vaihtolamppu.
7. Aseta lampunpidin takaisin valaisimeen. Kiinnitä lampunpidin
kääntämällä sitä myötäpäivään.
8. Kiinnitä lamppukotelo autoon
käyttäen kahta aiemmin irrotettua
ruuvia.
9. Sulje takaluukku.

Taka- ja jarruvalot (LED)
Tarkastuta ja korjauta ne korjaamolla.

Sivusuuntavilkut
Jos sivusuunvilkku ulkopeilissä ei
toimi, tarkastuta se korjaamossa.

Lisäjarruvalo (CHMSL)
Jos lisäjarruvalo ei toimi, tarkastuta
se korjaamossa.

Takasumuvalot
Vaihdata LED-valo korjaamolla.
2204077

1. Avaa takaluukku.
2. Irrota molemmat kannet.
3. Irrota kaksi ruuvia ja valaisinyksikkö.
4. Irrota lampunpidin kääntämällä
sitä vastapäivään.
5. Irrota lamppu pitimestä painamalla lamppua ja kääntämällä
sitä vastapäivään.
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Rekisterikilven valo

Sisävalot
Kattovalo
1. Irrota asettamalla tasakärkinen
ruuvitaltta lampun vastakkaiselle
puolelle ja vääntämällä varovasti.
(Varo naarmuttamasta lamppua.)
2. Poista lamppu.
3. Vaihda lamppu.
4. Asenna valaisinyksikkö takaisin
paikalleen.
2204081

1. Irrota kaksi ruuvia ja valaisimen
kansi.
2. Irrota lampunpidin valaisimesta
kääntämällä pidintä vastapäivään.
3. Vedä lamppu ulos lampunpitimestä.
4. Vaihda lamppu.
5. Asenna lampunpidin valaisimeen
kääntämällä myötäpäivään.
6. Aseta valaisimen kannet takaisin
paikoilleen.

Sähköjärjestelmä
Sulakkeet
Varmista, että uuden sulakkeen tiedot vastaavat viallisen sulakkeen tietoja.
Akun plusnavan yläpuolella olevassa
rasiassa on muutama pääsulake. Ne
on tarvittaessa vaihdatettava korjaamolla.
Ennen sulakkeen vaihtoa katkaise
sytytysvirta ja kytke vastaava katkaisin pois päältä.
Viallisen sulakkeen tunnistaa poikki
palaneesta langasta. Vaihda uusi
sulake vasta, kun häiriön syy on
poistettu.
Jotkut toiminnot on voitu suojata useammalla sulakkeella.
Sulakkeita saattaa olla sulakerasiassa, vaikka niillä ei ole toimintaa.
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Huom

Sulakerasia

Kaikki tämän käyttöoppaan sisältämät sulakerasian kuvaukset eivät
ehkä koske kaikkia autoja.
Kun tarkistat sulakerasiaa, katso
siinä olevaa tarraa.

Sulakkeen irrotin
Moottoritilan sulakerasiassa voi olla
sulakkeen irrotin.
Aseta sulakkeen irrotin ylhäältä tai
sivulta päin sulakkeen päälle ja vedä
sulake pois.

C11E6002A
2056576

1. Sisätilan sulakerasia sijaitsee
etumatkustajan jalkatilassa
vasemmalla puolella.

2. Moottoritilan sulakerasia sijaitsee jäähdytysnesteen paisuntasäiliön vieressä.
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C11E6003A

3. Moottoritilan lisäsulakerasia (vain
diesel) sijaitsee etupaneelin keskellä.
Huom.
Tämän ohjekirjan kaikki sulakerasiakuvaukset eivät ehkä sovellu
autoosi. Tiedot ovat oikein painamishetkellä. Kun tarkistat autosi
sulakerasian, katso sulakerasian
merkintää.
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Sisätilan sulakerasia

KULJETTAJAN
SÄHKÖTOIMINEN
ISTUIN

KATTOLUUKKU
PERÄVAUNU

FSCM/
VENTSOL

ETUOVEN
LUKKO

LISÄVARUSTELIITIN (KONSOLI)

ISTUINLÄMMITYS
FWR/TAKAILMASTOINTI

SAVUKE

BCM (OVIVALOT)

VARA

SAVUKKEENSYTYTTIMEN
LISÄVARUSTELIITTIMEN RELE

KATTOLUUKKU
AKKU

VARA
BCM (SUUNTAVILKKU)

FRT WSR

FSCM/
VENT SOL

ISRVM/
RCM

OIKEA TAKASUMU

MITTARISTO

TEHODIODI

ULKOTAUSTAPEILI

SDM
(IGN 1)

AUDIO/AVAIMEN SIEPPAUS

VARA

TAKALUUKKU

BCM
(VALOJEN
VAIHTO)

MITTARISTO
OHJAUSPYÖRÄN
KYTKIN

LOGISTIIKKATILA

BCM
(VBATT)
PERÄVAUNU AKKU

BCM (SISÄVALOT)
PERÄVAUNUN
SUMUVALO

PÄIVÄAJOVALOT

OIKEA LÄMMITETTY
TAKAISTUIN

LÄMMITYSMATON
KYTKIN

KÄYNTI2

XBCM

PA KS

KÄYNTI/
KÄYNNISTYS

KÄYNTI-/
KÄYNNISTYSRELE

NELIVETO/ILMANVAIHTO

KULJETTAJAN
SÄHKÖTOIMINEN
IKKUNA

VARA
LISÄVARUSTELIITIN (TAKAKUORMATILA)

KÄYNTIRELE

SSPS

MATKUSTAJAN SÄ
HKÖTOIMINEN
IKKUNA

BCM
(PRK/TRN)
BCM
(SEIS)

ACC/
RAP RLY

HVAC-PU
HALLIN

OVILUKKO

DC/DCMUUNNIN

RVS/HVAC/DIAGNOOSILIITIN

SDM
BATT

PWR/
MODING
VARA

C3E9001A

HUOMAUTUS : KÄYTÄ VAIN OIKEANLAISTA SULAKETTA
* : lisävaruste
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Moottoritilan sulakerasia

VARARELE

VARARELE

KÄYNNISTIN
MOOTTORIN TUNNISTIN

PWM FAN

TUUL1

VOIMANSIIRRON
RELE

SYTYTYSPUOLA
B
SYTYTYSPUOLA
A

AKKU3

ABS

KÄYNNISTIMEN
RELE

TCM
VARA
LISÄPU
MPUN
RELE

VARA

VARA

POLTTOAINE/ALIPAINEPU
MPUN
RELE

ILMASTOINTI

TUULILASIN PYYHKIMET

PERÄVAUN
UN SEISONTAVALO

OIKEA
SEISONTAVALO

HOLP
WASHER

EPB

PYYHKIMIE
N
OHJAUS
RELE
OIKEA
LÄHIVALO

JARRUVALO
JARRUVALORELE

TAKALASIN
PYYHIN

OIKEA
SEISONTAVALO

BCM

LISÄPUMPPU

ECM,
VOIMANSIIRTO

ECM

POLTTOAINE/
ALIPAINE

AKKU2

OIKEA PYSÄKÖINTIVALO /
TAKALUUKKU

TAKALASIN
HUURTEENPOISTO

SUMUVALON
RELE

ETUSUMU

WPR
SPD
RLY

OIKEA
KAUKOVALO

HTD WASH
/MIR
KAUKOV.
RELE

VASEN
LÄHIVALO

ABS

AJOVALOJEN
PESULAITTEEN
RELE

AKKU1

TAKALASIN
HUURTEENPOISTORELE

LÄHIV.
RELE

VASEN
KAUKOVALO
ÄÄNIMERKKI

C3E9002A

HUOMAUTUS : KÄYTÄ VAIN OIKEANLAISTA SULAKETTA
* : lisävaruste
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Moottoritilan lisäsulakerasia (vain diesel)

RELE PTC3

RELE PTC2

PTC3
40A

PTC2
40A

RELE
PTC1

PTC1
40A

F/F HTR
30A

GPCU
60A

RELE F/F LÄM

C11E6025A

HUOMAUTUS : KÄYTÄ VAIN OIKEANLAISTA SULAKETTA
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Auton työkalut

{Varoitus

Työkalut

Nosturin ja työkalujen esille otto

Säilytä nosturi, varapyörä ja muut
työkalut ja välineet niille varatuissa
paikoissa.
Älä säilytä nosturia, varapyörää tai
muita välineitä matkustamossa.
Irralliset esineet voivat sinkoutua
autossa äkkijarrutus- tai onnettomuustilanteissa ja aiheuttaa henkilövahinkoja
2178531

2497282

Varapyörä, nosturi ja työkalut ovat
kiinnitettyinä tavaratilassa ja takapuskurin alla.
Joissakin malleissa nosturin kahvan
tyyppi riippuu automallista.
Auton työkalut saattavat poiketa esitetyistä.

1. Avaa takaluukku.
2. Vedä pohjalevy ylös ja paikallista
siipipultti.
3. Irrota siipipultti nosturista kiertämällä sitä vastapäivään.
4. Irrota nosturi ja työkalupussi.
5. Irrota työkalupussia kiinnittävät
hihnat. Ota sitten pyöränmutteriavain ja nosturin kahva pussista.
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Varapyörän irrotus

Huom

Vanteet ja renkaat

Kiinnitä nosturi ja työkalut kunnolla pohjalevyn alle, etteivät ne kolise auton liikkuessa.

Vanteet ja renkaat

Nosturin tiedot
Suurin nostokuorma: 900 kg

{Varoitus
Suunnittelimme nosturin käytettäväksi vain tässä autossa.
2178534

1. Väännä tasakärkisen ruuvitaltan
avulla reiän peitelevy irti takapuskurin yläpuolelta.
2. Irrota mukana toimitetun pyöränmutteriavaimen avulla varapyörää kiinnittävä pultti.
3. Irrota vaijeri pyörätelineestä takapuskurin alta.
4. Irrota varapyörä telineestä.

Älä käytä auton mukana tulevaa
nosturia muissa autoissa.
Älä koskaan ylitä nosturin suurinta
sallittua nostokuormaa.
Tämän nosturin käyttäminen muissa autoissa voi vahingoittaa muita
autoja tai nosturia sekä aiheuttaa
henkilövahinkoja.

Renkaiden ja vanteiden kunto
Ylitä reunakivi hitaasti ja mahdollisimman kohtisuorassa. Terävien reunojen yli ajaminen voi aiheuttaa
vaurioita renkaisiin ja vanteisiin. Älä
jätä renkaita puristukseen reunakiveä vasten.
Tarkasta säännöllisesti, onko renkaissa vaurioita. Jos vaurioita tai
epätavallista kulumista esiintyy,
käänny korjaamon puoleen.

Talvirenkaat
Talvirenkaat parantavat ajoturvallisuutta alle 7 C:n lämpötiloissa ja ne
on siksi asennettava kaikkiin pyöriin.
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Rengasmerkinnät

Rengaspaine

esim. 215/60 R 16 95 H

Tarkasta rengaspaine kylmistä renkaista vähintään 14 päivän välein ja
aina ennen pitkälle ajomatkalle lähtöä. Muista myös varapyörä.

215: Renkaan leveys, mm
60: Renkaan profiili (renkaan korkeuden suhde renkaan leveyteen), %
R: Tyyppi: vyörenkaat

Kierrä venttiilin suojus irti.

Pidä vararenkaassa aina täyden
kuorman rengaspaine.
Väärät rengaspaineet vaikuttavat turvallisuuteen, auton ajo-ominaisuuksiin, mukavuuteen ja
polttoaineenkulutukseen sekä lisäävät renkaiden kulumista.

RF: Tyyppi: RunFlat
16: Vanteen halkaisija, tuumaa
95: Kantavuusindeksi, esim. 95 vastaa 690 kg:aa
H: Nopeusluokan merkintä
Nopeusluokkien merkinnät:

Liian
alhainen
ilmanpaine

Q: enintään 160 km/h
S: enintään 180 km/h
T: enintään 190 km/h
H: enintään 210 km/h
V: enintään 240 km/h
W: enintään 270 km/h

Oikea
ilmanpaine

Liian
korkea
ilmanpaine

THR020A

Rengaspainetarra on kuljettajan
oven kehyksessä.
Rengaspainearvot koskevat kylmiä
renkaita. Ne ovat voimassa kesä- ja
talvirenkaille.

S3W64014A
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Huom.
Tarkista ilmanpaine kylmistä renkaista. Lämpimistä renkaista saa
väärän tuloksen. Renkaat lämpenevät, kun autolla on ajettu yli
1,6 km ja ne voivat pysyä lämpiminä kolme tuntia auton pysäyttämisen jälkeen.

{Varoitus
Jos paine on liian alhainen, rengas
voi lämmetä huomattavasti ja vaurioitua sisältä, mikä johtaa kulutuspinnan irtoamiseen ja jopa renkaan
puhkeamiseen suurilla nopeuksilla.

Rengaspaineiden
valvontajärjestelmä
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä valvoo tietystä ajonopeudesta
alkaen kaikkien neljän pyörän painetta kerran minuutissa.
Kaikissa pyörissä on oltava paineanturit ja renkaissa on oltava ohjeiden
mukainen rengaspaine. Jos autoon
on asennettu pyörät, joissa ei ole
antureita, rengaspaineiden valvontajärjestelmä ei ole toiminnassa. Anturit voidaan jälkiasennuttaa.

Kulutuspinnan syvyys
Tarkasta kuviourien syvyys säännöllisesti.
Turvallisuussyistä renkaat on uusittava kuviourien syvyyden ollessa
2-3 mm (talvirenkaissa 4 mm).

MD144

Kuviopinnan sallittu vähimmäissyvyys (1,6 mm) on saavutettu, kun
pinta on kulunut kulumisilmaisimen
(TWI = Tread Wear Indicator) tasolle.
Niiden sijainti on merkitty renkaan
sivuun.
Jos eturenkaat ovat kuluneemmat
kuin takarenkaat, vaihda eturenkaat
taakse. Tarkista, että pyörät pyörivät
samaan suuntaan kuin aikaisemmin.
Renkaat vanhenevat, vaikka niillä ei
ajettaisikaan. Suosittelemme renkaiden vaihtoa 6 vuoden välein.
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Renkaiden kiertovaihto

{Varoitus

Renkaiden paikkoja vaihdetaan keskenään, jotta kaikki renkaat kuluvat
tasaisesti. Ensimmäinen kiertovaihto
on tärkein.
Aina kun huomaat epätavallista kulumista, vaihda renkaiden paikat keskenään mahdollisimman pian ja
tarkista pyörien suuntaus. Tarkista
myös, onko renkaissa tai vanteissa
vaurioita.
1970757

Kun vaihdat renkaiden paikkoja keskenään, noudata aina kuvassa näkyvää vaihtokaaviota. Älä ota
vararengasta mukaan renkaiden
kiertovaihtoon. Säädä etu- ja takarenkaiden rengaspaine rengaspaine- ja kuormitustarran
suosituksen mukaiseksi tehtyäsi renkaiden kiertovaihdon.
Nollaa rengaspaineiden valvontajärjestelmä.
Tarkista, että kaikki pyöränmutterit
on kiristetty kunnolla.

Jos vanteessa tai osissa, johon se
on kiinnitetty, on ruostetta tai likaa,
pyöränmutterit voivat löystyä ajan
myötä. Pyörä voi irrota aiheuttaen
onnettomuuden. Kun vaihdat pyörää, poista mahdollinen ruoste ja
lika kohdista, joista pyörä on kiinnitetty autoon. Hätätapauksessa voidaan käyttää kangas- tai
paperiliinaa, mutta poista kaikki
ruoste ja lika myöhemmin kaapimella tai teräsharjalla.
Voitele pyörännapa kevyesti pyöränlaakerirasvalla vaihdettuasi renkaan
tai tehtyäsi renkaiden kiertovaihdon,
jotta korroosiota ja ruostetta ei muodostu. Älä voitele pyörän tasaista
asennuspintaa tai pyöränmuttereita
tai -pultteja.
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Erikokoiset renkaat ja
vanteet
Jos käytetään rengaskokoa, joka
poikkeaa tehtaalla asennettujen renkaiden koosta, nopeusmittari ja renkaiden nimellispaine on mahdollisesti
ohjelmoitava uudelleen ja autoon on
ehkä tehtävä muita muutoksia.
Toiseen rengaskokoon siirtymisen
jälkeen rengaspainetarra on vaihdatettava.

{Varoitus
Väärän tyyppisten renkaiden tai
vanteiden käyttö voi johtaa onnettomuuksiin ja se mitätöi auton tyyppihyväksynnän.

{Varoitus
Älä käytä sekaisin erikokoisia tai
-tyyppisiä renkaita ja vanteita. Käytä ainoastaan osia, jotka vastaavat
alkuperäisiä. Tällä voi olla vaikutusta auton turvallisuuteen ja suorituskykyyn. Se saattaa johtaa
hallintavirheeseen tai auton ympäri
pyörähtämiseen, josta voi seurata
vakava henkilövahinko. Varmista
aina renkaita vaihdattaessasi, että
kaikki neljä rengasta ja vannetta
ovat samaa kokoa, tyyppiä, sarjaa, tuotemerkkiä, ja että niiden
kantokyky on sama. Muun tyyppisen tai kokoisen renkaan käyttäminen voi aiheuttaa vakavia
muutoksia ajoon, hallintaan, maavaraan, jarrutusmatkoihin, korin
korkeuteen ja nopeusmittarin luotettavuuteen.

Pölykapselit
Autossa on käytettävä tehtaan kyseiselle ajoneuvolle hyväksymiä pölykapseleita ja renkaita ja kaikkien
vanne- ja rengasyhdistelmää koskevien vaatimusten on täytyttävä.
Jos käytetään muita kuin tehtaan
hyväksymiä pölykapseleita ja renkaita, renkaissa ei saa olla vanteen
suojareunaa.
Pölykapselit eivät saa haitata jarrujen
jäähdytystä.

{Varoitus
Väärän tyyppisten renkaiden tai
pölykapseleiden käyttö saattaisi
johtaa äkilliseen paineen laskuun
ja aiheuttaa onnettomuuden.

328

Auton hoito

Lumiketjut

Huomautus
Lumiketjujen käyttö voi vaikuttaa
haitallisesti auton ajo-ominaisuuksiin.

Renkaankorjaussarja
Renkaanpaikkausaine- ja
kompressorisarjan säilytys
Renkaanpaikkausaine- ja kompressorisarjan esilleotto:

Älä ylitä 50 km/h tai ketjujen valmistajan suosittamaa nopeusrajoitusta, sen mukaan kumpi on
pienempi.
Vältä tiukkoja käännöksiä, töyssyjä
ja reikiä.
MD145

Poista ennen ketjujen asettamista
pölykapselit niiden naarmuuntumisen
välttämiseksi.
 Noudata ketjujen valmistajan
ohjeita.
 Käytä lumiketjuja vain 16 tuuman
eturenkaissa. Älä käytä lumiketjuja muun kokoisissa renkaissa.
 Kiristä ketjut uudelleen, kun niillä
on ajettu noin 1,0 km.

Vältä lukkojarrutusta.
Huom.
Autolle sopivat SAE-luokan S-tyyppiset ketjut.
Aja aina hitaasti lumiketjuja käytettäessä.

2417141

Jos kuulet äänen, joka syntyy ketjujen osumisesta autoon, pysähdy
ja kiristä ketjut uudelleen.

1. Avaa takaluukku.
2. Nosta kansi.
3. Irrota renkaanpaikkausaine- ja
kompressorisarja.

Jos ketjut osuvat edelleen autoon,
hiljennä vauhtia, kunnes se
loppuu.

Pane renkaanpaikkausaine- ja kompressorisarja säilöön käänteisessä
järjestyksessä.
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{Varoitus

{Varoitus

Auton joutokäyttäminen huonosti
tuuletetulla alueella on vaarallista.
Moottorin pakokaasut voivat päästä auton sisään. Moottorin pakokaasut sisältävät häkää (CO), joka
on näkymätöntä ja hajutonta.

Renkaanpaikkausaine- ja kompressorisarjan tai muiden varusteiden säilytys matkustamossa voi
johtaa vammautumiseen. Äkillisessä pysäytyksessä tai törmäyksessä irtaimet varusteet voivat osua
johonkuhun. Säilytä renkaanpaikkausaine- ja kompressorisarja alkuperäisessä paikassaan.

Se voi aiheuttaa tajuttomuuden ja
jopa kuoleman. Älä milloinkaan
käytä moottoria alueella, jossa ei
ole raitisilmatuuletusta.

{Varoitus
Renkaan ylitäytöstä voi seurata
sen puhkeaminen, jolloin sinä tai
muut saattavat loukkaantua. Lue
renkaanpaikkausaine- ja kompressorisarjan ohjeet ja noudata niitä.
Täytä rengas suosituspaineeseensa. Älä ylitä suosituspainetta.

Jos rengas on irronnut vanteesta,
sen kyljet ovat vaurioituneet tai sen
reikä on suuri, rengas on liian vahingoittunut renkaanpaikkausaine- ja
kompressorisarjan tehoon nähden.
Lue renkaanpaikkausaine- ja kompressorisarjan kaikki ohjeet ja noudata niitä.
Sarja sisältää seuraavat osat:

Jos tässä autossa on renkaanpaikkausaine- ja kompressorisarja, siinä
ehkä ei ole vararengasta eikä renkaanvaihtotyökaluja. Joissakin
autoissa ei ehkä ole tilaa vararengasta varten.
Renkaanpaikkausaine- ja kompressorisarjan avulla voidaan tilapäisesti
paikata enintään 6 mm:n kokoinen
reikä. Sillä voidaan myös pumpata
ilmaa vajaapaineiseen renkaaseen.

C11E5011A

1. Painemittari
2. Paineenalennuspainike
(valkoinen)
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3.
4.
5.
6.
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Valintakytkin
Päälle/pois-painike (oranssi)
Renkaanpaikkausainesäiliö
Letku vain ilmalle (musta letku /
valkoinen kärki)

Renkaanpaikkausaine
Lue renkaanpaikkausainesäiliöön
kiinnitetyn tarran turvallisuusohjeet ja
noudata niitä.
Tarkista renkaanpaikkausaineen
vanhenemispäivämäärä renkaanpaikkausainesäiliöstä. Renkaanpaikkausainesäiliö tulee vaihtaa ennen
vanhenemispäivämäärää.
Jälleenmyyjä myy renkaanpaikkausainesäiliöitä.
Paikkausainetta on vain yhden renkaan paikkausta varten. Käytön jälkeen renkaanpaikkausainesäiliö ja
renkaanpaikkausaineen ja ilman
letku on vaihdettava.

C11E5012A

7. Letku renkaanpaikkausaineelle ja
ilmalle (kirkas letku / oranssi
kärki)
8. Virtapistoke

Renkaanpaikkausaine- ja
kompressorisarjan käyttö
puhjenneen renkaan täyttöön
ja tilapäiseen paikkaukseen
Kun käytät renkaanpaikkausaine- ja
kompressorisarjaa kylmässä, lämmitä sarjaa lämmitetyssä tilassa viiden minuutin ajan.
Silloin rengas täyttyy nopeammin.
Jos rengas litistyy, vältä renkaan ja
vanteen vaurioituminen ajamalla
hitaasti tasaiseen paikkaan. Kytke
hätävilkut päälle.
Älä poista renkaaseen tunkeutuneita
esineitä.
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4. Irrota tyhjentyneen renkaan venttiilin karan suojus vastapäivään
kiertämällä.

Jos autossa on vain savukkeensytytin, käytä sitä.
Älä anna virtapistokkeen johdon
puristua oven tai ikkunan väliin.

C11E5011A

1. Ota renkaanpaikkausaine- ja
kompressorisarja säilytyspaikastaan.
2. Ota renkaanpaikkausaineen ja
ilman letku (7) ja virtapistoke (8)
esiin.
3. Aseta sarja maahan.
Varmista, että renkaan venttiilin
kara on lähellä maata, niin että
letku yltää siihen.

C11E5012A

5. Kiinnitä renkaanpaikkausaineen
ja ilman letku (7) renkaan venttiilin karaan. Kierrä sitä myötäpäivään, kunnes se on tiukasti kiinni.
6. Kytke virtapistoke (8) auton lisävarustepistorasiaan. Kytke kaikki
muut laitteet irti muista lisävarustepistorasioista.
Jos autossa on lisävarustepistorasia,
älä käytä savukkeensytytintä.

2290817

7 Käynnistä auto. Auton pitää
käydä kompressoria käytettäessä.
8 Käännä valintakytkin (3) vastapäivään asentoon Sealant + Air
(paikkausaine + ilma).
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9 Käynnistä renkaanpaikkausaineja kompressorisarja on/off-painikkeesta (4).
Kompressori ruiskuttaa paikkausaineen ja ilman renkaaseen.
Painemittari (1) näyttää ensin
korkeaa painetta, kun kompressori painaa paikkausainetta renkaaseen. Kun kaikki
paikkausaine on ruiskutettu renkaaseen, paine putoaa nopeasti
ja alkaa kasvaa uudelleen, kun
renkaaseen menee enää vain ilmaa.
10 Täytä rengas suosituspaineeseensa painemittaria (1) apuna
käyttäen. Suosituspaine on merkitty renkaiden ja kuormituksen
tietotarraan.
Painemittari (1) saattaa kompressorin käydessä näyttää todellista
rengaspainetta enemmän. Kun
kytket kompressorin pois päältä,
saat tarkan painelukeman. Kompressorin voi kytkeä päälle ja
pois, kunnes oikea paine on saavutettu.

Huomautus
Jos suosituspainetta ei saavuteta
n. 25 minuutin kuluessa, autolla ei
tule ajaa pitemmälle. Rengas on
liian vahingoittunut, jotta renkaanpaikkausaine- ja kompressorisarja
kykenisi täyttämään rengasta.
Kytke virtapistoke irti lisävarustepistorasiasta ja ruuvaa ilmaletku irti
renkaan venttiilistä.
11 Pysäytä renkaanpaikkausaine- ja
kompressorisarja on/off-painikkeesta (4).
Rengas ei ole tiivis ja vuotaa
edelleen ilmaa, kunnes autolla
ajetaan ja paikkausaine leviää
renkaaseen. Siksi vaiheet 12-18
on suoritettava heti vaiheen 11
jälkeen.
Käsittele renkaanpaikkausaineja kompressorisarjaa varovaisesti, sillä se voi olla käytön jälkeen
lämmin.

12 Kytke virtapistoke (8) irti auton
lisävarustepistorasiasta.
13 Irrota renkaanpaikkausaineen ja
ilman letku (7) renkaan venttiilin
karasta vastapäivään kiertämällä.
14 Aseta renkaan venttiilin karan
suojus paikalleen.
15 Aseta renkaanpaikkausaineen ja
ilman letku (7) ja virtapistoke (8)
alkuperäisiin paikkoihinsa.

2360199

16 Jos rengas kyettiin täyttämään
suosituspaineeseensa, irrota
maksiminopeuden ilmaiseva
tarra renkaanpaikkausainesäiliöstä (5) ja aseta se hyvin näkyvään paikkaan.
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Älä ylitä tarraan merkittyä nopeutta, ennen kuin rengas on korjattu tai vaihdettu.
17 Aseta laitteisto alkuperäiseen
paikkaansa autossa.
18 Aja autolla heti 8 km, jotta paikkausaine leviää renkaaseen.
19 Pysähdy turvalliseen paikkaan ja
tarkista rengaspaine. Katso vaiheet 1-11 kohdasta "Renkaanpaikkausaine- ja
kompressorisarjan käyttö renkaan täyttöön ilman renkaanpaikkausainetta (ei puhjennut)".
Jos rengaspaine on laskenut yli
68 kPa (10 psi) suosituspaineen
alapuolelle, älä aja autolla. Rengas on liian vahingoittunut, jotta
renkaanpaikkausaine kykenisi
paikkaamaan rengasta.
Jos rengaspaine ei ole laskenut
yli 68 kPa (10 psi) suosituspaineen alapuolelle, täytä rengas
suosituspaineeseensa.

20 Pyyhi ylimääräinen paikkausaine
pois vanteesta, renkaasta ja
autosta.
21 Käytetty renkaanpaikkausainesäiliö (5) ja renkaanpaikkausaineen ja ilman letku (7) hävitetään
jälleenmyyjällä tai paikallisten
määräysten ja käytäntöjen
mukaan.
22 Vaihda tilalle jälleenmyyjän
myymä uusi säiliö.
23 Kun olet tilapäisesti paikannut renkaan renkaanpaikkausaine- ja
kompressorisarjan avulla, vie auto
valtuutetulle jälleenmyyjälle renkaan korjausta tai vaihtoa varten,
ennen kuin ajat autolla 161 km.

Renkaanpaikkausaine- ja
kompressorisarjan käyttö
renkaan täyttöön ilman
renkaanpaikkausainetta
(ei puhjennut)
Ilmakompressorin käyttö renkaan
täyttöön vain ilmalla ilman renkaanpaikkausainetta:

C11E5011A

Jos rengas litistyy, vältä renkaan ja
vanteen vaurioituminen ajamalla
hitaasti tasaiseen paikkaan. Kytke
hätävilkut päälle.
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1. Ota renkaanpaikkausaine- ja
kompressorisarja säilytyspaikastaan.
2. Ota vain ilmalle tarkoitettu letku
(6) ja virtapistoke (8) esiin.

C11E5012A

3. Aseta sarja maahan.
Varmista, että renkaan venttiilin
kara on lähellä maata, niin että
letku yltää siihen.
4. Irrota renkaan venttiilin karan
suojus vastapäivään kiertämällä.

5. Kiinnitä vain ilmalle tarkoitettu
letku (6) renkaan venttiilin karaan
ja kierrä sitä myötäpäivään, kunnes se on tiukasti kiinni.
6. Kytke virtapistoke (8) auton lisävarustepistorasiaan. Kytke kaikki
muut laitteet irti muista lisävarustepistorasioista.
Jos autossa on lisävarustepistorasia, älä käytä savukkeensytytintä.
Jos autossa on vain savukkeensytytin, käytä sitä.
Älä anna virtapistokkeen johdon
puristua oven tai ikkunan väliin.
7. Käynnistä auto. Auton pitää
käydä kompressoria käytettäessä.
8. Käännä valintakytkin (3) myötäpäivään asentoon Air Only (vain
ilma).
9. Käynnistä kompressori
on/off-painikkeesta (4).
Kompressori täyttää renkaan pelkällä ilmalla.

2405075

10. Täytä rengas suosituspaineeseensa painemittaria (1) apuna
käyttäen. Suosituspaine on merkitty renkaiden ja kuormituksen
tietotarraan.
Painemittari (1) saattaa kompressorin käydessä näyttää todellista
rengaspainetta enemmän. Kun
kytket kompressorin pois päältä,
saat tarkan lukeman. Kompressorin voi kytkeä päälle ja pois,
kunnes oikea paine on
saavutettu.
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Jos täytät renkaan yli suosituspaineensa, voit purkaa ylimääräistä painetta
paineenalennuspainiketta (4) painamalla, kunnes painelukema on
oikea.
Tämä toimii ainoastaan vain ilmalle tarkoitettua letkua (6) käytettäessä.
11. Pysäytä renkaanpaikkausaine- ja
kompressorisarja on/off-painikkeesta (4).
Käsittele renkaanpaikkausaineja kompressorisarjaa varovaisesti, sillä se voi olla käytön jälkeen
lämmin.
12. Kytke virtapistoke (8) irti auton
lisävarustepistorasiasta.
13. Irrota vain ilmalle tarkoitettu letku
(6) renkaan venttiilin karasta vastapäivään kiertämällä ja aseta
renkaan venttiilin karan suojus
paikalleen.
14. Aseta vain ilmalle tarkoitettu letku
(6) ja virtapistoke (8) alkuperäisiin paikkoihinsa.

15. Aseta laitteisto alkuperäiseen
paikkaansa autossa.

Tiivistysainepurkin
irrottaminen ja asennus
Renkaanpaikkausainesäiliön irrotus:

2394131

Renkaanpaikkausaine- ja kompressorisarja sisältää säilytyspaikkansa
pohjan lokerossa sijaitsevan lisävarustesovittimen, jonka avulla voidaan
täyttää ilmapatjoja, palloja ym.

2396425

1. Ota kumpikin letku esiin.
2. Liu’uta säiliö kompressorin kotelosta ulos.
3. Ruuvaa säiliöön kiinnitetty letku
irti.
4. Vaihda tilalle jälleenmyyjän
myymä uusi säiliö.
5. Kiinnitä letku säiliöön ja kiristä.
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6. Liu’uta uusi säiliö paikalleen. Varmista, että se on paikallaan kompressorin kotelon istukassa.
7. Aseta kumpikin letku alkuperäiseen paikkaansa.

Renkaan vaihto
Eri tyyppisten renkaiden yhdistäminen saattaa johtaa auton hallinnan
menettämiseen.
Sekarengastus, jossa käytetään erikokoisia, -merkkisiä tai -tyyppisiä
(vyö- tai ristikudos) renkaita sekaisin,
voi haitata auton hallintaa ja aiheuttaa kolarin. Erikokoisten, -merkkisten
tai -tyyppisten renkaiden käyttäminen vai myös aiheuttaa vahinkoa
autollesi. Varmista, että autosi kaikki
renkaat ovat oikeaa ja samaa kokoa,
merkkiä ja tyyppiä.
Varapyörän sijasta varusteena voi
olla renkaankorjaussarja.
Katso Renkaankorjaussarja sivulta
328.

 Pysäköi auto vaakasuoralle ja
pitävälle alustalle. Aseta etupyörät suoraanajoasentoon.
 Kytke seisontajarru.
Käsivaihteistossa kytke ykkösvaihde tai peruutusvaihde.
Automaattivaihteistossa kytke
P-asento.
 Sammuta moottori ja irrota
virta-avain.
 Kytke hätävalot päälle.
 Aseta vaihdettavan renkaan vastapuolella kulmittain olevan renkaan eteen ja taakse kiilat,
puunpalat tai kivet.
 Pyydä kaikkia matkustajia poistumaan autosta.
 Ota varapyörä esiin.

Tee seuraavat valmistelut ja noudata
seuraavia ohjeita:

 Vaihda aina vain yksi pyörä kerrallaan.

 Aja tien sivuun turvalliseen paikkaan, jossa ei ole liikennettä.

 Käytä nosturia vain pyörän vaihtamiseen rengasrikkotapauksessa, älä talvi- tai
kesärenkaiden vaihtoon.
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 Pehmeällä alustalla aseta nosturin alle enintään 1 cm:n paksuinen tukeva aluskappale.
 Nosturin varassa olevassa
autossa ei saa olla ihmisiä tai
eläimiä.

{Varoitus
Suunnittelimme nosturin käytettäväksi vain tässä autossa.
Älä käytä auton mukana tulevaa
nosturia muissa autoissa.

 Älä ryömi nosturin varassa olevan auton alle.

Älä koskaan ylitä nosturin suurinta
sallittua nostokuormaa.

 Älä käynnistä moottoria auton
ollessa nosturin varassa.

Tämän nosturin käyttäminen muissa autoissa voi vahingoittaa muita
autoja tai nosturia sekä aiheuttaa
henkilövahinkoja.

 Puhdista pyöränmutterit ja kierteet ennen pyörän asennusta.

Tyhjentyneen renkaan
vaihtaminen
1. Poista nosturi, pyöränmutteriavain, nosturin kahva ja varapyörä
säilytystilasta tavaratilasta ja
takapuskurin alta.
2. Löysennä pyöränmuttereita yksi
kierros pyöränmutteriavaimen
avulla.

Huomautus
Älä irrota yhtään mutteria ennen
kuin pyörä on nostettu ylös
maasta.
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1913313

3. Aseta nosturin kädensija ja pyöränmutteriavain tunkkiin.
4. Kierrä pyöränmutteriavainta myötäpäivään niin, että nostopää
nousee hieman.
5. Sijoita nosturi alla olevan kuvan
osoittamalla tavalla. Auton ovien
alapuolella on etu- ja takapäässä
nostopisteet.

2038889

6. Sijoita nosturi pystysuunnassa
vaihdettavaa rengasta lähinnä
olevan nostopisteen kohdalle.

Huomautus
Älä yritä nostaa autoa ennen kuin
nosturi on oikeassa asennossa ja
tukevasti sekä autoa että maata
vasten.

C11E5009A

7. Nosta autoa pyöränmutteriavainta tai nosturin kahvaa myötäpäivään kiertämällä, kunnes
nostopää on tukevasti nostopisteessä. Nosta rengasta ylös
maasta noin 2,5 cm.

Huomautus
Kun nosturi alkaa nostaa autoa,
varmista, että nosturi on asetettu
oikein niin, ettei nosturi ala luistaa.
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Huom.

Huomautus

Älä nosta autoa enempää kuin
pyörän vaihtamisen kannalta on
tarpeen.

Älä koskaan laita öljyä tai rasvaa
pyöränmuttereihin.

{Varoitus

Käytä aina oikeita pyöränmuttereita.

Älä koskaan mene auton alle tai
käynnistä moottoria, kun auto on
tuettu nosturilla.
Auto voi liukua pois nosturin päältä, mikä voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai hengenvaaran.
8. Irrota pyöränmutterit kokonaan
kiertämällä vastapäivään.
9. Irrota koko pyörä.
10. Asenna varapyörä pyörännapaan

Vie auto korjaamolle niin pian kuin
mahdollista, jotta pyöränmutterit
voidaan kiristää oikeaan kiristysarvoon.
Jos mutterit kiristetään väärin, ne
saattavat löystyä.

1913320

11. Kiinnitä pyöränmutterit takaisin.
Kiristä jokaista mutteria käsin
kunnes pyörä on napaa vasten.
12. Kierrä pyöränmutteriavainta tai
nosturin kahvaa vastapäivään ja
laske auto alas.
13. Kiristä pyöränmutterit 125 Nm:iin
ristikkäin. 12345 (katso
kuvaa alla)
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{Varoitus

Huomautus

Huomautus

Käytä vain oikeanlaisia muttereita
tai pultteja ja kiristä ne oikeaan momenttiin.

Älä säilytä tyhjentynyttä rengasta
takapuskurin alla varapyörän paikalla. Tyhjentynyt rengas voi irrota
paikaltaan.

Auto voi muuttua epävakaaksi ja
liikkua nosturia käytettäessä. Seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Väärän tyyppiset tai huonosti kiristetyt pyöränmutterit tai -pultit saattavat johtaa pyörän löystymiseen
tai irtoamiseen. Tämä voi johtaa
onnettomuuteen.
14. Kiinnitä pyöräteline tukitankoon ja
kiristä pultti reiässä takapuskurin
yläpuolella noin arvoon 6 Nm
pyörätelineen nostamiseksi.
15. Kiinnitä vaijeri ja laita reiän peitelevy takaisin paikalleen.
16. Kiinnitä nosturi ja työkalut omille
paikoilleen ja tyhjentynyt rengas
tavaratilaan.

{Varoitus
Älä säilytä nosturia ja työkaluja
matkustamossa.
Irralliset esineet voivat sinkoutua
autossa ja aiheuttaa henkilövahinkoja äkkijarrutus- tai onnettomuustilanteissa.
Huom.
Kompakti varapyörä on tarkoitettu
vain lyhytaikaiseen käyttöön.
Ota yhteys korjaamoon varapyörän vaihtamiseksi normaaliin pyörään mahdollisimman pian.

 Käytä auton mukana toimitettua nosturia ja auton nostopisteitä.
 Kun asennat nosturin auton
nostamista varten, nosturin on
oltava pystysuorassa maahan
nähden.
 Älä mene ylös nostetun auton
alle.
 Älä käynnistä nosturilla ylös
nostettua autoa.
 Pyydä kaikkia matkustajia poistumaan autosta ennen nosturilla nostamista.
 Käytä nosturia vain pyörien
vaihtamiseen.
 Älä nosta autoa nosturilla
mäessä tai liukkaalla pinnalla.
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Huomautus
 Käytä sitä nostopistettä, joka
on lähimpänä vaihdettavaa rengasta.
 Aseta kiilat vaihdettavan renkaan vastapuolella kulmittain
olevan renkaan eteen.
 Ennen kuin nostat auton nosturilla, varmista, että kasijarru on
kytkettynä ja vaihteisto on asetettu 1. vaihteelle tai peruutusvaihteelle (käsivalintainen) tai P
(automaatti).
 Älä nosta autoa nosturilla tai
vaihda rengasta, kun lähellä on
liikennettä.

Huomautus
Pyydä apua korjaamosta tai tiepalvelusta, kun olosuhteet eivät ole
tyydyttävät auton nostamiseksi
nosturilla, tai ellet ole varma pyörän vaihtamisen onnistumisesta.

Käynnistäminen
apukaapeleilla
Käynnistäminen
apukaapeleilla
Huomautus
Älä yritä käynnistää autoa työntämällä tai vetämällä sitä.
Tämä voi vaurioittaa katalysaattoria ja automaattivaihteistoa ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
Jos auton akku on tyhjentynyt, auton
käynnistämiseen voidaan käyttää toisen auton akkua.

{Varoitus
Akut voivat räjähtää. Akkuhappo
voi aiheuttaa syöpymisvammoja ja
sähköinen oikosulku voi aiheuttaa
henkilövahinkoja tai vaurioittaa autoa.
 Älä altista akkua avotulelle tai
kipinöille.
 Älä kurottaudu akun päälle, kun
käynnistät autoa apukaapeleilla.
 Älä anna kaapelien napojen
koskettaa toisiaan.
 Käytä suojalaseja, kun työskentelet akun lähellä.
 Älä anna akkunesteen päästä
kosketuksiin silmien, ihon, kankaan tai maalattujen pintojen
kanssa.
 Varmista, että apuna käytettävän akun ja auton akun jännitteet ovat samat.
 Älä irrota tyhjentynyttä akkua
autosta.
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{Varoitus
Jos näitä varoituksia tai apukaapeleilla käynnistämistä koskevia ohjeita ei noudateta, akku voi
räjähtää. Seurauksena voi tällöin
olla akkunesteen aiheuttamat palovammat tai sähköinen oikosulku.
Tämä voi vaurioittaa kummankin
auton sähköjärjestelmiä ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Ennen apukaapeleilla
käynnistämistä
1. Kytke käsijarru.
2. Jos autossa on automaattivaihteisto, siirrä valintavipu
PARK-asentoon. Kytke käsivalintainen vaihteisto vapaalle
(NEUTRAL).
3. Kytke kaikki sähkölaitteet pois
päältä.

Huomautus
Kytke äänentoistolaitteisto pois
päältä ennen kuin käynnistät auton
apukaapeleilla. Muussa tapauksessa äänentoistojärjestelmä voi
vaurioitua.

{Varoitus
Aseta apukäynnistyskaapelit aina
kulkemaan niin, etteivät ne osu
moottoritilan liikkuviin osiin.
Muussa tapauksessa auto voi vaurioitua, ja tuloksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
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Apukäynnistyskaapeleiden
kiinnittäminen
Kytke apukäynnistyskaapelit seuraavassa järjestyksessä:

3. Kytke toisen kaapelin toinen pää
apuakun negatiiviseen napaan
(merkitty "-" akun kotelossa tai
navassa).

{Varoitus
Apuvirtaa käyttävän ajoneuvon viimeistä kytkentää EI saa tehdä
akun negatiiviseen (–) napaan.
Kun teet viimeistä kytkentää, liitä
kiinnike moottorilohkossa olevaan
teräskiinnikkeeseen.
Viimeisen kytkennän on oltava
mahdollisimman kaukana akusta.
JE85A

1. Kytke ensimmäisen apukaapelin
toinen pää apuakun positiiviseen
napaan (merkitty "+" akun kotelossa tai navassa).
2. Kytke saman apukaapelin toinen
pää tyhjentyneen akun positiiviseen napaan ("+"-merkki).

Jos apukaapeli kytketään tyhjentyneen akun negatiiviseen napaan,
tuloksena voi olla kipinöintiä. Akku
voi myös mahdollisesti räjähtää.
Tuloksena voi olla vakava henkilövahinko tai auton vaurioituminen.

4. Kytke toisen kaapelin toinen pää
maadoituskohtaan toisessa
autossa, esimerkiksi moottorin
terästukeen.
5. Apuvirtaa antavan auton moottori saa olla käynnissä apuvirtaa
annettaessa.
Kun auto, jonka akku on tyhjentynyt,
on käynnissä:
1. Irrota maattoliitäntä (–) varovasti.
Aloita kytkentöjen purkaminen
tyhjentyneestä akusta. Jätä auto,
jonka akku on tyhjentynyt, käymään.
2. Irrota negatiivinen johdin autosta,
joka antaa apuvirtaa.
3. Irrota "+"-johdin kummastakin
akusta. Säilytä apukäynnistyskaapelit varapyörän yhteydessä.
4. Anna auton, jonka akku on tyhjentynyt, käydä noin 20 minuutin
ajan. Näin auton laturi lataa akun.
5. Jos tämä purkaustila toistuu, ota
yhteyttä korjaamoon.
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Hinaaminen
Auton hinaaminen
Jos autosi tarvitsee hinausta, käänny
huoltoverkostomme tai muun
ammattimaisen hinauspalvelun puoleen.

C11E5001A

C11E5002A

Jos autoa hinataan 2 pyörää kohotettuna, tulee nostaa vetävät etupyörät
ja lukita ne hinausauton vetohaarukkaan.

C11E5003A

Paras tapa kuljetuttaa auto on käyttää hinausautoa.
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AWD-auton hinaaminen

Ota huomioon seuraavat hinausta
koskevat seikat:
 Hinauksen aikana autossa ei saa
olla matkustajia.
 Vapauta hinattavan auton seisontajarru ja aseta vaihdevipu
vapaalle.
 Sytytä auton hätävilkku.
 Noudata nopeusrajoituksia.

Hinaaminen hätätapauksissa
C11E5005B
C11E5004A

Vaurioiden välttämiseksi nelipyörävetoista (AWD) autoa hinattaessa on
paras käyttää hinauslavaa.
Jos hinauslavaa ei ole käytettävissä,
käytä hinausalustaa kuvassa esitetyllä tavalla.

Huomautus
Jos nelipyörävetoista (AWD) autoa
hinataan etu- tai takapyörät
maassa, auton vetojärjestelmä voi
vaurioitua vakavasti.
Älä koskaan hinaa autoa sekä etuettä takapyörät maassa.

Jos autoasi ei voi hinata hinausautolla, toimi seuraavasti:
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Etuhinaussilmukka

Huomautus
Auto voi vaurioitua hinausköydellä
hinattaessa.
Vaurioitumisen vaaran vähentäminen:
 Käytä hinaussilmukkaa vain,
jos mitään muuta hinausvälineistöä ei ole käytettävissä.
 Hinaa autoa vain edestä.
 Pidä köysi irti puskurista.
C3E9003A

Etupuskurin alla on hinaussilmukka.
Irrota kuljettajan puoleinen ilmanohjain ja kiinnitä hinaussilmukka. Kuljettajan tulee olla autossa ohjausta ja
jarruttamista varten.
Hinausköydellä hinaaminen on sallittua vain kestopäällysteisillä teillä. Hinausköydellä saa hinata vain lyhyitä
matkoja pienillä nopeuksilla.
Näin hinattaessa myös pyörien, akselien, voimansiirron, ohjauslaitteiston ja jarrujen on oltava hyvässä
kunnossa.

 Varmista, että hinausköysi on
kiinnitetty molemmista päistä
kunnolla hinaussilmukkaan.
Tarkista vetämällä hinausköyttä.
 Hinausköydellä hinaaminen voi
vaurioittaa automaattivaihteistoa vakavasti. Kun hinaat automaattivaihteistoista autoa,
käytä hinaustasoa tai pyöränosturia.

Huomautus
Automaattivaihteistolla varustetut
autot: älä hinaa autoa hinaussilmukkaa käyttäen. Hinausköydellä
hinaaminen voi vaurioittaa automaattivaihteistoa vakavasti. Kun
hinaat automaattivaihteistoista
autoa, käytä hinaustasoa tai pyöränosturia.
 Jos autossa on käsivaihteisto,
sitä on hinattava eteenpäin ja
enintään 88 km/h:n nopeudella.
Muussa tapauksessa tai vaihteiston ollessa viallinen etuakseli on nostettava ylös maasta.
 Aja hitaasti ja vältä äkkinäisiä
liikkeitä.
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{Varoitus
Hinattavan auton hallinnan menettäminen on mahdollista hinausköydellä hinattaessa.
 Älä hinaa, jos pyörät, vaihteisto, akselit, ohjauslaitteisto
tai jarrut ovat vaurioituneet.

Takahinaussilmukka
Hinattaessa toista autoa, käytä takahinaussilmukkaa.
Käytä takahinaussilmukkaa seuraavasti:

Huomautus

 Älä irrota virta-avainta virtalukosta, koska muuten ohjauslukko menee päälle, jolloin
autoa ei voi ajaa.

Älä käytä kuljetuskiinnityskoukkua
toisen auton hinaamiseen.
Auto voi vaurioitua.

Huomautus
Älä käytä kuljetuskiinnityskoukkua
autosi hinaamiseen.
Auto voi vaurioitua.

Takahinaussilmukkaa käytettäessä
hinausvaijerin tai -ketjun on oltava
suorassa silmukkaan nähden. Silmukkaan ei saa kohdistaa sivuttaisvoimia. Älä kiristä vaijeria liian
nopeasti, ettei auto vaurioidu.

C11E5007A

1. Ota esille takahinaussilmukka
tavaratilan pohjalevyn alta.
2. Avaa takapuskurissa oleva peitelevy ja kierrä hinaussilmukka
tukevasti paikalleen.
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Ulkonäön hoito
Ulkopuolen hoito
Lukot
Lukot on tehtaalla voideltu korkealaatuisella lukkosylinterirasvalla.
Käytä jäänpoistoainetta vain, jos se
on ehdottoman välttämätöntä, koska
se poistaa rasvaa ja haittaa lukkojen
toimintaa. Jäänpoistoaineiden käytön
jälkeen lukot on voideltava korjaamolla uudelleen.

Pesu
Maalipinta on jatkuvasti alttiina
ympäristörasituksille. Pese ja vahaa
auto siksi säännöllisesti. Valitse
automaattipesussa ohjelma, joka
sisältää vahauksen.
Puhdista lintujen ulosteet, kuolleet
hyönteiset, pihka, siitepöly jne. nopeasti pois, sillä ne sisältävät maalipintaa syövyttäviä aineita.

Noudata automaattipesussa pesukoneen valmistajan ohjeita. Kytke tuulilasinpyyhkimet ja takalasinpyyhin
pois päältä. Lukitse auto, jotta polttoaineen täyttöaukon luukkua ei voida
avata. Irrota antenni ja ulkoiset lisävarusteet, kuten kattotelineet yms.

Älä hankaa pikitahroja kovilla esineillä. Käytä maalipintoihin pienpoistosumutetta.

Ulkopuoliset valot
Ajo- ja muiden valojen suojukset ovat
muovia.

Pestessäsi auton käsin huuhtele
pyöränkoteloiden sisäpuolet huolellisesti.

Älä käytä hankaavia äläkä syövyttäviä aineita. Älä hankaa pintoja kuivana äläkä jääraapalla.

Avaa ovet ja konepelti ja pese myös
niiden sisäreunat ja huullokset sekä
niiden peittämät korin osat.

Kun peset kuolleita hyönteisiä, rasvaa, likaa ja tervajäämiä pois ulkopuolen valoista ja linsseistä, käytä
vain haaleaa vettä, pehmeää liinaa ja
autoshampoota.

Rasvauta kaikkien ovien saranat korjaamolla.
Älä pese moottoritilaa höyry- tai painepesurilla.
Huuhtele ja kuivaa auto säämiskällä
huolellisesti. Huuhdo säämiskä
usein. Käytä eri säämiskää ikkuna- ja
maalipinnoille: vahajäänteet laseissa
heikentävät näkyvyyttä.

Voimakas hankaaminen kuivalla liinalla voi vaurioittaa ulkovaloa tai linssiä.
Älä pese ulkovaloja voimakkaalla
autonpesuliuoksella.
Älä käytä voimakasta pesuainetta
valojen ollessa päällä. Kemiallisen
reaktion vaikutuksesta linssi voi haljeta.
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Huomaa

Kiillotus ja vahaus

Noudata autonpesuoppaan ohjeita ja käytä mietoa pesuainetta.

Vahaa auto säännöllisesti (viimeistään silloin kun vesi ei enää pisaroidu). Muuten maalipinta
himmenee.

Jos autonpesuoppaan ohjeita ei
noudateta, hitsausalueille voi tulla
murtumia ja linsseihin pieniä halkeamia.
Älä koskaan käytä pesemiseen
alla olevia pesunesteitä.
•Asetoni
•Bentseeni
•Tolueeni
•Ksyleeni
•Ohennin

Kiillotus on tarpeen vain, jos maalipinta on himmeä ja kiilloton tai siihen
on tarttunut likahiukkasia.
Silikonipitoinen kiilloke muodostaa
suojakalvon, jonka jälkeen autoa ei
tarvitse vahata.
Älä käsittele korin muoviosia vahoilla
äläkä kiillotusaineilla.

Ikkunat ja tuulilasinpyyhkimien
sulat
Käytä pehmeää, nukkaamatonta liinaa tai säämiskää ja ikkunanpesuainetta sekä hyönteistenpoistoainetta.
Lämmitettävää takalasia puhdistettaessa on varottava vahingoittamasta
sisäpinnassa olevia vastuslankoja.

Poista jää teräväreunaisella jääkaapimella. Paina kaavin tiukasti lasia
vasten, jotta likaa ei pääse kaapimen
alle eikä lasi naarmuunnu.
Puhdista likaantuneet pyyhkimien
sulat pesunesteeseen kastetulla
pehmeällä liinalla.

Vanteet ja renkaat
Älä käytä minkäänlaiseen puhdistukseen painepesuria.
Käytä vanteiden puhdistukseen
pH-neutraalia puhdistusainetta.
Vanteet ovat maalattuja, ja niihin voidaan käyttää samoja puhdistus- ja
kiillotusaineita kuin koriin.

Maalivauriot
Korjaa pienet maalivauriot maalikynällä, ennen kuin ruostetta muodostuu. Korjauta suuremmat
maalivauriot ja ruostevauriot korjaamolla.
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Alusta
Jään ja lumen poistoon, sekä pölyn
sitomiseen käytettyjä syövyttäviä
aineita voi kerääntyä auton alustaan. Jos näitä aineita ei poisteta,
syöpyminen ja ruostuminen nopeutuu.
Huuhtele nämä aineet säännöllisesti
auton alustasta.
Puhdista huolellisesti kaikki alueet,
joihin mutaa ja likaa voi kerääntyä.
Irrota pieniin koloihin pakkautunut
sakka ennen vedellä huuhtelua.

Sisustuksen hoito
Sisätilat ja verhoukset
Matkustamon, kojetaulu ja verhoilut
mukaan luettuina, puhdistukseen
saa käyttää vain kuivaa kangasta tai
sisäpuhdistusainetta.
Puhdista mittariston lasi vain kostealla, pehmeällä kankaalla.

Puhdista kangasverhoilu pölynimurilla ja harjalla. Poista tahrat verhoilun tahranpoistoaineella.
Puhdista turvavyöt haalealla vedellä
tai sisäpuhdistusaineella.

Huomautus
Sulje tarrakiinnikkeet, koska vaatteissa olevat avoimet tarrakiinnikkeet voivat vaurioittaa
istuinverhoilua.

Muovi- ja kumiosat
Muovi- ja kumiosien puhdistukseen
voidaan käyttää samoja aineita kuin
korin puhdistukseen. Käytä tarvittaessa sisäpuhdistusainetta. Älä käytä
muita aineita. Erityisesti liuottimia ja
polttoaineita ei saa käyttää. Älä käytä
minkäänlaiseen puhdistukseen painepesuria.
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Yleisiä tietoja
Huoltotiedot

Yleisiä tietoja ...............................351
Määräaikaishuollot ......................352
Suositellut nesteet, voiteluaineet ja
varaosat.......................................357

Auton käyttö- ja liikenneturvallisuuden, taloudellisuuden sekä arvon säilymisen vuoksi on tärkeää, että kaikki
huoltotyöt tehdään suositelluin
välein.

Huoltotöiden kirjaaminen
Huollon vahvistus merkitään huollon
käsikirjaan.
Päivämäärän ja kilometrimäärän
lisäksi merkitään huoltavan korjaamon leima ja allekirjoitus.
Tarkista, että huollon käsikirja täytetään oikein, koska se on todiste tehdyistä huolloista ja oleellisen tärkeä
esitettäessä takuuvaatimuksia tai
goodwill-pyyntöjä. Siitä on hyötyä
myös autoa myytäessä.
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Määräaikaishuollot
Määräaikaishuollot
Huoltoväli
1 vuoden / 15.000 km välein (kumpi raja ennen täyttyy)
Huolto I -- Suorita huolto I ensimmäisenä huoltona tai jos huolto II suoritettiin edellisellä kerralla
Huolto II -- Suorita huolto II, jos edellisellä kerralla suoritettiin huolto I.
Öljyn kestoiän valvontajärjestelmällä varustetut autot: Jos öljynvaihdon merkkivalo palaa ja edellisestä huollosta on kulunut 10 kuukautta tai enemmän, asiaankuuluva huolto tulee myös suorittaa.
Nro

Huolto

Huolto I

Huolto II

R

R

1

Vaihda moottoriöljy ja suodatin.

2

Tarkasta vuotojen tai vaurion varalta.

I

I

3

Tarkasta moottorin ilmansuodatin.

I

I

4

Tarkasta renkaiden ilmanpaine ja kuluneisuus.

I

I

5

Tarkasta jarrujärjestelmä.

I

I

6

Tarkasta moottorin jäähdytysnesteen ja tuulilasin pesunesteen määrä ja
lisää nestettä tarvittaessa.

I

I

7

Tarkasta jousitus- ja ohjausjärjestelmän osat.

I

I

8

Tarkasta pyyhinsulat ja ulkovalojen toiminta.

I

I
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Nro

Huolto

Huolto I

Huolto II

9

Tarkasta käyttöhihnat.

I

I

10

Suorita mahdollisesti tarvittavat lisähuollot - katso asianomaista osaa.

I

I

Tarkasta, että kenttätoimenpiteet on tehty.

I

I

11

Huolto 2 - suorita kaikki huoltoon 1 kuuluvat huoltotyöt, plus seuraavat
12

Vaihda jarruneste.

R

13

Tarkasta moottorin jäähdytysjärjestelmä.

I

14

Tarkasta turvatyynyjärjestelmän osat.

I

15

Tarkasta voimansiirtolaitteiden osat.

I

16

Voitele korin osat.

I

I - Tarkasta nämä kohteet ja niihin liittyvät osat. Korjaa, puhdista, täytä, säädä tai vaihda tarvittaessa.
R - Vaihda.

Nro

Kuvaus

Captiva

17

Vaihda raitisilmasuodatin

15.000 km / 1 vuoden välein

18

Vaihda ilmansuodatin

60.000 km / 4 vuoden välein

19

Vaihda sytytystulpat

150.000 km / 10 vuoden välein

20

Vaihda dieselpolttoainesuodatin

21

Vaihda moottorin jäähdytysneste

240.000 km / 5 vuoden välein

22

Vaihda automaattivaihteiston öljy

Normaalit olosuhteet: 150.000 km välein

Paitsi Venäjä

60.000 km / 2 vuoden välein

Venäjä

30.000 km / 2 vuoden välein

Ankarat olosuhteet: 75.000 km välein
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Alaviitteet
Huoltokohta

Huom.
Vaihda moottoriöljy välittömästi, jos vaihda moottoriöljy -valo syttyy mittaristossa.

1

2

Jos auton käyttöolosuhteet ovat olleet raskaat: lyhyitä ajomatkoja, paljon joutokäyntiä tai ajoa
pölyisissä olosuhteissa, moottoriöljy ja suodatin voi olla syytä vaihtaa useammin.
Nestehäviö missä tahansa auton järjestelmässä voi olla osoituksena ongelmasta. Järjestelmä
tulee tarkastaa ja korjata ja nestemäärä tarkastaa. Lisää nestettä tarvittaessa.
Jos autolla ajetaan säännöllisesti pölyisissä olosuhteissa, tarkasta suodatin useammin.

3 & 17

Jos autolla ajetaan säännöllisesti pölyisissä olosuhteissa, suodattimen vaihto tiheämmin voi
olla tarpeen.

5

Tarkasta silmämääräisesti jarruputket ja -letkut tukkeumien, vuotojen, halkeamien, hankautumisen ym. varalta Tarkasta levyjarrujen jarrupalojen kuluneisuus ja levyjen pinnan kunto. Tarkasta rumpujarrujen pinnoitteet/kengät kulumisen tai halkeamien varalta. Tarkasta muut
jarruosat, mukaan lukien rummut, pyöränsylinterit, satulat, seisontajarru ym.

7

Tarkasta silmämääräisesti etu- ja takajousitus ja ohjausjärjestelmä vaurioiden, löysyyden,
puuttuvien osien tai kulumista osoittavien merkkien varalta. Tarkasta ohjaustehostimen osat
tukkeumien, halkeamien, hankautumisen ym. varalta.

8

Tarkasta pyyhinsulat kulumisen, halkeamien tai likaantumisen varalta. Puhdista tuulilasi ja
pyyhinsulat, jos ne ovat likaiset. Vaihda pyyhinsulat, jos ne ovat kuluneet tai vaurioituneet.

12

Jos autolla ajetaan ankarissa olosuhteissa : ajo mäkisessä maastossa tai vuoristossa tai perävaunun vetäminen usein, jarrunesteen vaihto voi olla tarpeen useammin.
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Huoltokohta

Huom.

13

Tarkasta silmämääräisesti letkut ja vaihdata ne, jos niissä on halkeamia, paisumia tai ne ovat
huonossa kunnossa. Tarkasta kaikki putket, kiinnikkeet ja kiristimet; vaihda alkuperäisiin osiin
tarvittaessa. Oikean toiminnan varmistamiseksi suositellaan jäähdytysjärjestelmän ja painekorkin painetestiä sekä jäähdyttimen ja ilmastointilaitteen lauhduttimen ulkopuolista puhdistusta.

14

Varmista, että turvavyömuistuttimen valo ja turvavyökokoonpanot toimivat oikein. Tarkasta turvavyöjärjestelmän muut osat löysyyden tai vaurioiden varalta. Jos havaitset jotakin, joka estää
turvayöjärjestelmää toimimasta oikein, korjauta se. Varmista, että kuluneet tai hankautuneet
turvavyöt vaihdetaan.

16

Voitele kaikki lukkosylinterit, ovien saranat ja salvat sekä tavaratilan kannen saranat ja salvat.
Jos autoa käytetään syövyttävässä ympäristössä, voitelu voi olla tarpeen useammin. Silikonirasvan levittäminen puhtaalla liinalla tiivisteisiin tekee niistä pitkäikäisempiä ja paremmin tiivistäviä ja estää jumiutumisen ja natinan.

Yleisesti automaattivaihteistoa koskien

Vaihda automaattivaihteiston öljy ja sen suodatin, jos autolla pääasiassa ajetaan yhdessä tai
useammassa näistä olosuhteista:
• Ruuhkaliikenteessä ajo, kun ulkolämpötila on 32 C tai korkeampi.
• Mäkisessä tai vuoristoisessa maastossa.
• Perävaunua hinataan usein.
• Esimerkiksi taksi-, poliisi- tai jakeluautokäytössä.

Yleistä, hihnat

Tarkasta hihna silmämääräisesti hankautumien, liiallisten halkeamien tai ilmeisen vaurion
varalta. Vaihda hihna tarvittaessa.

Yleistä, kaikki

Tarkasta kaikki järjestelmät häiriöiden tai tukkeumien ja vaurioiden tai puuttuvien osien varalta.
Vaihda osat tarvittaessa. Vaihda kaikki osat, joissa on liiallista kulumista.
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Huoltokohta

Huom.

Renkaiden kunto &
ilmanpaine

Tarkista renkaiden kunto ennen ajoa ja rengaspaine mittauslaitteella joka kerta, kun täytät polttoainesäiliön, tai vähintään kerran kuukaudessa.

Pyörien suuntaus

Kierrätä ja tasapainota pyörät tarvittaessa.
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Lisähuollot
Vaativat käyttöolosuhteet
Käyttöolosuhteet ovat vaativat, jos
ainakin yksi seuraavista tilanteista
esiintyy usein:
 Toistuvat lyhyet alle 10 km matkat.
 Pitkäaikaista joutokäyntiä ja/tai
hidasta ajoa liikenteessä, jossa
pitää jatkuvasti pysähtyä.

Vaativissa käyttöolosuhteissa tietyt
määräaikaiset huoltotyöt on mahdollisesti tarpeen teettää useammin kuin
huolto-ohjelmassa ilmoitetaan.

Suositellut nesteet,
voiteluaineet ja
varaosat

Kysy tekniseltä asiantuntijalta neuvoa erityisistä käyttöolosuhteista riippuvista huoltotarpeista.

Suositellut nesteet ja
voiteluaineet
Käytä vain testattuja ja hyväksyttyjä
tuotteita. Takuu ei kata hyväksymättömien materiaalien käytöstä aiheutuneita vahinkoja.

 Pölyisillä teillä ajoa.
 Ajoa mäkisessä tai vuoristoisessa maastossa.
 Perävaunun hinausta.
 Ajaminen ruuhkaliikenteessä
ulkolämpötilan ollessa 32 C tai
korkeampi.
 Käyttö taksi-, poliisi- tai jakeluautona.
 Jatkuva ajaminen ulkolämpötilan
ollessa nollapisteen alapuolella.
Myös poliisiautot, taksit ja autokoulujen opetusautot luokitellaan käytettäviksi vaativissa käyttöolosuhteissa.

{Varoitus
Käyttömateriaalit ovat vaarallisia ja
mahdollisesti myrkyllisiä. Käsittele
niitä varoen. Huomioi pakkauksissa olevat tiedot.
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Moottoriöljy

Oikean moottoriöljyn valinta

Moottoriöljy määritetään laadun ja
viskositeettiluokan mukaan. "Laatu"
ja "Erittely" ovat tässä suhteessa
vastaavia. Moottoriöljyn laatu on viskositeettia tärkeämpi valittaessa käytettävää moottoriöljyä. Öljylaatu
vaikuttaa mm. moottorin puhtauteen,
kulumiskestävyyteen ja öljyn käyttöikään, viskositeettiluokka antaa tietoa öljyn paksuudesta tietyllä
lämpötila-alueella.

Oikean moottoriöljyn valinta riippuu
öljyn oikeasta erittelystä ja SAE-viskositeettiluokasta.
Käytä moottoriöljyjä, joissa on sertifiointilogo dexos™. Auton vaatimukset
täyttävien öljyjen astioissa tulee olla
dexos™-sertifiointilogo.

C3E9006A

Tämä logo osoittaa, että öljyllä on
GM:n dexos™-hyväksyntä.
Auton moottori on täytetty tehtaalla
Dexos™-hyväksynnällä varustetulla
moottoriöljyllä.

Huollossa käytettävä
moottoriöljylaatu
dexos
2398375

Käytä vain Dexos-laatuvaatimuksen
mukaan hyväksyttyä öljyä tai vastaavaa oikean viskositeettiluokan moottoriöljyä.
Jos et ole varma, onko käyttämäsi
öljy Dexos-laatuvaatimuksen
mukaista, kysy asiasta palveluntarjoajaltasi.
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Korvaavien moottoriöljyjen käyttö,
jos Dexos-laatuvaatimuksen
mukaista ei ole saatavana: jos Dexosin hyväksymää moottoriöljyä ei ole
saatavana öljyn vaihtoa tai lisäämistä
varten, voit käyttää yllä mainittujen
laatujen mukaista korvaavaa moottoriöljyä. Sellaisten öljyjen käyttö, jotka
eivät täytä Dexosin laatuvaatimusta,
voi kuitenkin huonontaa moottorin
suorituskykyä tietyissä olosuhteissa.

Moottoriöljyn lisääminen
Eri valmistajien ja erimerkkisiä moottoriöljyjä voidaan sekoittaa keskenään, jos ne täyttävät moottoriöljylle
asetetut vaatimukset (laadun ja viskositeetin puolesta).
Jos laatuvaatimusten mukaista
moottoriöljyä ei ole saatavana, voidaan käyttää enintään 1 litra ACEA
A3/B3- (bensiini), ACEA A3/B4- tai
ACEA C3 (diesel) -luokan öljyä (vain
kerran kunkin öljynvaihdon välillä).
Viskositeetin tulee olla oikea.

Pelkän ACEA A1/B1- tai A5/B5-laadun mukaisen moottoriöljyn käyttö on
ehdottomasti kielletty, koska se voi
aiheuttaa pitkällä aikavälillä tietyissä
olosuhteissa moottorivaurioita.

Moottoriöljyn lisäaineet
Moottoriöljyn lisäaineiden käyttö voi
aiheuttaa vaurioita ja mitätöidä
takuun.

Moottoriöljyn
viskositeettiluokat
SAE-viskositeettiluokitus antaa tietoa
öljyn paksuudesta.
Moniasteöljy ilmenee kahdesta
numerosta:
Ensimmäinen numero, jonka perässä on W, osoittaa alhaisen lämpötilan viskositeetin ja toinen luku
korkean lämpötilan viskositeetin.

TEL119A

SAE 5W-30 on paras viskositeettiluokka autoasi varten. Älä käytä muiden viskositeettiluokkien öljyjä, kuten
esim. SAE 10W-30, 10W-40 tai
20W-50.
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Käyttö alhaisessa lämpötilassa:
Jos autoa käytetään erityisen kylmissä olosuhteissa, joissa lämpötila
laskee alle -25 C, tulee käyttää viskositeettiluokan SAE 0W-xx öljyä.
Tämän viskositeettiluokan öljy takaa
moottorin helpomman kylmäkäynnistyksen erittäin alhaisissa lämpötiloissa.
Kun valitset sopivan viskositeettiluokan öljyä, varmista että valitset aina
dexos™‚-erittelyn mukaista öljyä.
 -25 C:een asti: 5W-30, 5W-40.
 -25 C:een asti ja alle: 0W-30,
0W-40.
SAE-viskositeettiluokitus antaa tietoa
öljyn paksuudesta.

Jäähdytysneste ja
pakkasneste
Käytä vain orgaanista Long Life Coolant (LLC) -jäähdytysnestettä.

Jarruneste
Käytä vain tätä autoa varten hyväksyttyä jarrunestettä (DOT 4).

Maissa, joissa ilmasto on leuto, jäähdytysneste suojaa jäätymiseltä n.
-35 C:een asti.

Ajan myötä jarruneste imee kosteutta, jolloin jarrutusteho pienenee.
Jarruneste on siksi vaihdettava määrätyin väliajoin.

Maissa, joissa ilmasto on kylmä,
jäähdytysneste suojaa jäätymiseltä
n. -50 C:een asti. Tämä pitoisuus on
säilytettävä vuoden ympäri.

Jarrunestettä on säilytettävä umpinaisessa säiliössä veden absorption
välttämiseksi.

Pidä jäätymissuoja oikealla tasolla.
Jäähdytysnesteen lisäaineet, jotka
on tarkoitettu antamaan parempi korroosiosuojaus tai tiivistämään pienet
vuodot, voivat aiheuttaa toimintaongelmia. Auton valmistaja ei ole vastuussa jäähdytysnesteen
lisäaineiden käytöstä aiheutuvista
seurauksista.

Varmista, että jarruneste ei pääse
likaantumaan.
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Ohjaustehostimen neste
Käytä vain Dexron VI -nestettä.

Käsivalintaisen vaihteiston
öljy
Käytä vain Castrol BOT 303 -öljyä.

Automaattivaihteistoöljy
Käytä vain Dexron VI -nestettä.
Jakovaihteiston öljy (AWD)
Käytä vain synteettistä 75W-90 hypoidiöljyä.
Tasauspyörästön öljy (AWD)
Käytä vain synteettistä 75W-90 hypoidiöljyä.

Muistiinpanoja

Tekniset tiedot 363

Tekniset tiedot

Auton tunniste

Tunnistetarra

Auton valmistenumero (VIN)
Auton tunniste .............................363
Auton tekniset tiedot ....................365

C11D9001A

C11E8003A

Auton tunnistenumero (VIN) on
meistetty rintapellin keskelle.

Tunnistetarra on kuljettajan oven
kehyksessä.
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C11E8002A

Joissakin malleissa kilpi sijaitsee
moottoritilassa.
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Auton tekniset tiedot
Moottorin tiedot
Moottori
Sylinteriluku

2.4D

3.0 D

2.0 DSL

2.2 DSL
(163PS)

2.2 DSL
(184PS)

4

6

4

4

4

Iskutilavuus [cc]

2384

2997

1998

2231

2231

Teho [kW] / r/min

123 / 5600

190 / 6900

120 / 3800

120 / 3800

135 / 3800

288 / 5800

400 /
1750~2250

350 /
1500~3000

400 /
1750~2750

Maksimivääntömomentti
[Nm] / r/min

230 / 4600

Polttoainetyyppi

Bensiini

Diesel

Suorituskyky
Huippunopeus
2.4D
Käsivalintainen vaihteisto
(km/h)
Automaattivaihteisto (km/h)

190 (FWD)
186 (AWD)
175

3.0 D

2.0 DSL

-

-

198

187

2.2 DSL
(163PS)
189 (FWD)
184 (AWD)
188 (FWD)
182 (AWD)

2.2 DSL
(184PS)
200
191
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Polttoaineenkulutus - CO2-päästöt
2.2 DSL 2.2 DSL
2.2 DSL 2.2 DSL
(5-paik- (7-paik2.0 DSL (163PS) (163PS) 2.2 DSL kainen) kainen)
FWD
FWD
FWD
AWD
AWD
AWD
AT
MT
AT
MT
AT
AT

2.4D
FWD
MT

2.4D
AWD
MT

2.4D
AWD
AT

3.0D
AWD
AT

Taajama [l/100 km]

12,2

12,3

12,1

14,3

9,9

7,8

9,9

7,9

10,4

10,4

Maantie [l/100 km]

7,1

7,6

7,6

8,3

6,4

5,3

6,3

5,6

6,5

6,5

Yhdistetty
[l/100 km]

8,9

9,3

9,3

10,5

7,7

6,2

7,5

6,4

7,9

7,9

CO2 [g/km]

210

218

217

244

203

164

198

170

208

208

Omamassa
Kuljettajan kanssa (75 kg)
2.4D
5-paikkainen
Etuveto (kg)
Neliveto (kg)

MT
AT

2.4D
7-paikkainen

1768~1848 1793~1873
-

-

3.0D
5-paikkainen

3.0D
7-paikkainen

-

-

-

-

-

-

MT

1843~1923 1848~1948

AT

1868~1948 1893~1973 1890~1970 1915~1995

2.0 DSL
7-paikkainen
-

2.2 DSL
5-paikkainen

2.2 DSL
7-paikkainen

1853~1933 1878~1958

1978~2058 1878~1958 1903~1983
-

1928~2008 1953~2033

-

1953~2033 1978~2058
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Auton mitat
Pituus [mm]

4673

Leveys [mm]

1849

Korkeus (kattotelineen kanssa) [mm]

1756

Akseliväli [mm]

2707

Raideväli (edessä) [mm]

1569

Raideväli (takana) [mm]

1576

Pienin kääntösäde [m]

11,87

Tilavuudet ja tekniset tiedot
Moottori

2.4D

3.0 D

4,7

5,7

Polttoainesäiliö [l]
Moottoriöljy [l]

DIESEL

65
5,4
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Rengaspaineet
Paine (psi/bar/kPa)

Vannekoko
Rengaskoko

Eteen

235/60R17

17x7J

235/55R18

18x7J

235/50R19

19x7J

T155/90R16
(tilapäinen)

16X4T

Taka

Alle 4 matkustajaa : 35/2,4/240
(Eco. paine : 38/2,6/260)

Alle 4 matkustajaa : 35/2,4/240
(Eco.paine : 38/2,6/260)

Yli 5 matkustajaa, perävaunun
kanssa : 35/2,4/240

Yli 5 matkustajaa, perävaunun
kanssa : 41/2,8/280

60/4,2/420

60/4,2/420

Asiakastiedot 369

Asiakastiedot

Auton tietojen kirjaaminen
ja yksityisyyssuoja .......................369

Auton tietojen
kirjaaminen ja
yksityisyyssuoja
Tapahtumatietojen
tallentimet
Autossa on useita teknisesti erittäin
kehittyneitä järjestelmiä, jotka valvovat ja tarkkailevat erilaisia auton tietoja. Tapahtumamuistit (EDR) voivat
tallentaa joitakin tietoja normaalin
ajon aikana havaittujen vikojen korjaamista varten, toisia vain onnettomuustapauksessa tai läheltä piti
-tilanteessa.
Järjestelmät voivat tallentaa tietoja
auton tilasta ja sen käytöstä.
Näiden tietojen lukemiseen tarvitaan
erikoislaitteita ja yhteys autoon.
Nämä ovat käytettävissä korjaamolla huollon yhteydessä. Jotkut tiedot syötetään elektronisesti GM:n
globaaleihin vianmääritysjärjestelmiin.

Muistiinpanoja

Hakemisto

A
ABS-järjestelmän varoitusvalo .. 110
Ajonestimen varoitusvalo .......... 114
Ajotietokone .............................. 119
Ajovalojen kantaman säätö ....... 126
Ajovalojen kauko/lähivalojen
vaihtokytkin ............................... 125
Ajovalojen pesimet ...................... 93
Ajovalot ja seisontavalot ............ 313
Akku .......................................... 309
Aktiiviset pääntuet ....................... 46
Akun purkautumissuoja ............. 132
Alamäkihidastimen merkkivalo .. 110
Alhaisen moottoriöljymäärän varoitusvalo ....................................... 113
AM/FM-radio ja DAB
(vain tyypissä 2) ........................ 141
Apuverkko ................................... 83
Aurinkolasikotelo ......................... 80
Automaattinen valojen ohjaus ... 124
Automaattisesti himmenevä
taustapeili .................................... 38
Automaattivaihteisto .................. 255
Automaattivaihteiston öljy ......... 301
Auton hallinta ............................ 247
Auton hinaaminen ..................... 344

Auton ilmoitukset ....................... 118
Auton kierrätys käyttöiän
päätyttyä ................................... 286
Auton lukituksen avaus ................. 3
Auton mitat ................................ 367
Auton säilytys ............................ 285
Auton valmistenumero .............. 363
Avaimet ....................................... 17
Avaimia ja lukkoja koskevat
viestit ......................................... 118

B
Bluetooth-audio ......................... 153
Bluetoothin kytkentä .................. 152

C
CD-soitin ................................... 144

D
DAB:n toiminta (vain tyypissä 2) 142
Dieselhiukkassuodatin .............. 311
Dieselmoottorin hiukkassuodatin ....
254
Dieselmoottorin polttoaine ........ 282

E

I

Elektroninen
ajonvakautusjärjestelmä (ESC) . 268
Elektroninen
ilmastointiautomatiikka .............. 242
Elektronisen ajonvakautusjärjestelmän (ESC) merkkivalo .............. 111
Elektronisen ajonvakautusjärjestelmän (ESC) poiskytkennän
merkkivalo ................................. 112
Erikokoiset renkaat ja vanteet ... 327
Etuistuinten lämmitys .................. 51
Etusumuvalot ............................ 128
Etusuuntavalot .......................... 314
Etuturvatyynyjärjestelmä ............. 63

Ilmanottoritilät ............................ 244
Ilmastoinnin säännöllinen käyttö 246
Ilmastointi .................................... 13
Ilmastointilaite ............................ 232
Istuimen asento ........................... 47
Istuimen säätö .......................... 3,48

J
Jarrujärjestelmän varoitusvalo ... 108
Jarrujärjestelmän viestit ............. 119
Jarruneste ................................. 307
Jarrut ......................................... 263
Johdanto ........................................ 1
Jäähdytysneste ......................... 302

H

K

Handsfree-puhelin ..................... 153
Huolla auto pian -valo ............... 108
Huolto ........................................ 246
Huoltonäyttö .............................. 102
Huolto-ohjelma .......................... 352
Huoltotiedot ............................... 351
Häikäisysuojat ............................. 42
Hätävilkut .................................. 127

Katalysaattori ............................. 254
Katso Moottorin automaattinen
Start/Stop-toiminto. .................... 250
Kattoluukku .................................. 43
Kattopaneeli ................................ 81
Kattoteline ................................... 84
Kattovalot .................................. 129
Kaukovalojen merkkivalo ........... 115
Kello ............................................ 93

Keskikonsolin säilytystila ..............80
Keskuslukitus ...............................26
Kiinteät tuuletussuulakkeet ........244
Kojelaudan säilytyslokero ............77
Kojelaudan valaistuksen ohjaus 129
Kojelaudan yleiskuva .....................7
Kolmipisteturvavyöt ......................59
Konepelti ....................................287
Konepelti auki -merkkivalo .........116
Kuljettajan tietokeskus (DIC) ......117
Kulutuspinnan syvyys ................325
Kupera peili ..................................36
Kuvaus/toiminta .........................115
Käsijarru .....................................265
Käsikäyttöiset ovilukot .................25
Käsinelokero ................................78
Käsisäätöinen sisätaustapeili .......38
Käsivaihteiston öljy ....................301
Käsivalintainen vaihteisto ..........262
Käynnistäminen apukaapeleilla. 341
Käyntinopeusmittari .....................99
Käyttö .........................................139
Käytön aloittaminen ..............15,178

L
Lampun vaihtaminen ................. 312
Lasten Isofix-turvalaitteet ............ 72
Lasten turvaistuimen
asennuskohdat ............................ 69
Lasten turvalaitteet ...................... 66
Latausjärjestelmän merkkivalo .. 107
Lisäjarruvalo (CHMSL) .............. 315
Lisälaitteet ................................. 150
Lisälämmitin (vain diesel) .......... 243
Lisävarusteet ja muutostyöt ...... 285
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä
(ABS) ........................................ 264
Lukuvalot ................................... 130
Lumiketjut .................................. 328
Lämmitettävät peilit ..................... 37
Lämmitettävät takaistuimet ......... 57
Lämmitys- ja tuuletusjärjestelmä 229

M
Matkamittari ................................ 97
Matkustamon ilmansuodatin ..... 245
Moottorin ilmansuodatin ............ 302
Moottorin jäähdytysnesteen
lämpömittari .............................. 101

Moottorin jäähdytysnesteen
lämpötilan varoitusvalo .............. 112
Moottorin käynnistäminen ......... 249
Moottorin pakokaasut ................ 253
Moottorin tiedot ......................... 365
Moottorin ylikuumeneminen ...... 304
Moottorin öljynpaineen
varoitusvalo ............................... 113
Moottoritilan yleiskuva ............... 289
Moottoriöljy ................................ 295
Mukinpitimet ................................ 79
Murtohälytinjärjestelmä ............... 30

N
Navigointijärjestelmän käyttö ..... 188
Navigointijärjestelmän yleiskuva 154
Nelivedon merkkivalo ................ 110
Nopeuden mukaan säätyvän
ohjaustehostimen (SPSS)
varoitusvalo ............................... 111
Nopeusmittari .............................. 97

O
Ohitusvilkku ............................... 126
Ohjauspyörän kauko-ohjaimet .... 88
Ohjauspyörän säätö ................. 6,87

Ohjaustehostimen neste ........... 305
Ohjeita häiriötilanteen varalta ... 260
Omamassa kuljettajan kanssa
(75 kg) ....................................... 366
Open&Start-järjestelmä ............... 20
Ovi auki -merkkivalo .................. 116
Ovien lukot .................................. 25

P
Paina jarrupoljinta -valo ............ 115
Parkkeeraus ......................... 15,253
Peilin säätö ................................... 6
Peruutusvalot ............................ 129
Perävaunun merkkivalo ............ 116
Pesin- ja pyyhinjärjestelmät ........ 11
Pesuneste ................................. 307
Polttoaine bensiinimoottoreille .. 280
Polttoaine vähissä -varoitusvalo 114
Polttoaineen lisäaineet .............. 281
Polttoaineen säästötilan
merkkivalo ................................. 114
Polttoaineenkulutus CO2-päästöt .............................. 366
Polttoainemittari ........................ 100
Polttoainesäiliön täyttö .............. 283
Pysäköintitutkan valo ................ 111

Päiväajovalot (DRL) .................. 127
Pääntuen säätö ............................. 5
Pääntuet ...................................... 45
Pölykapselit ............................... 327

R
Radiokauko-ohjaimella ................ 18
RDS:n toiminta .......................... 142
Rekisterikilven valo ................... 316
Rengasmerkinnät ...................... 324
Rengaspaine ............................. 324
Rengaspaineet .......................... 368
Rengaspaineiden
valvontajärjestelmä ................... 325
Rengaspaineiden
valvontajärjestelmän merkkivalo 112
Renkaan vaihto ......................... 336
Renkaankorjaussarja ................ 328
Renkaiden kiertovaihto .............. 326

S
Savukkeensytytin ........................ 95
Sisustuksen hoito ...................... 350
Sisävalot .................................... 316
Sisääntulovalaistus ................... 131
Sivusuuntavilkut ........................ 315

Sivuturvatyynyjärjestelmä ............ 64
Sulakkeet ................................... 316
Sumuvalojen merkkivalo ........... 115
Suorituskyky .............................. 365
Suositellut nesteet ja
voiteluaineet .............................. 357
Suunta- ja kaistanvaihtovilkut .... 127
Suuntavalo ................................ 105
Sytytysasennot .......................... 248
Sähkökäyttöiset ikkunat ............... 39
Sähkösäätö ................................. 36
Sähkötoimisen istuimen säätö ..... 49
Säilytyslokero istuimen alla ......... 81
Säädettävät tuuletussuulakkeet 243

T
Taittuva selkänoja ....................... 51
Taittuvat peilit .............................. 37
Takaistuimet ................................ 52
Takakamera (RVC) ................... 279
Takalasin lämmitys /
tuulilasinpyyhkimien jäänpoisto ... 41
Takalasin pyyhin/pesulaite
(vain viistoperä) ...................... 12,91
Takaluukku (viistoperä) ............... 28
Takasumuvalon merkkivalo ....... 115

Takasumuvalot ...................128,315
Takasäilytystila ............................82
Takavalojen merkkivalo .............115
Takavalot, suuntavalot, jarruvalot
ja peruutusvalot .........................315
Talvirenkaat ...............................323
Tapahtumatietojen tallentimet ....369
Tavaratila .....................................82
Tavaratilan suoja .........................83
Tee-se-itse-huoltotyöt ................286
Tietoja auton kuormaamisesta .....85
Tilavuudet ja tekniset tiedot .......367
Toimintahäiriön merkkivalo ........107
Tuhkakupit ...................................96
Tunnistekilpi ...............................363
Turvailmaisin ..............................115
Turvalukot ....................................28
Turvatyynyjen ja turvavöiden
kiristimien merkkivalo .................106
Turvatyynyjärjestelmä ..................61
Turvatyynyn ON/OFF-kytkin ........65
Turvatyynyn ON/OFF-valo .........107
Turvatyynyverhojärjestelmä .........64
Turvavyö ........................................5
Turvavyömuistuttimet .................106

Turvavyön käyttö raskauden
aikana ......................................... 61
Turvavyöt .................................... 58
Tuulilasinpyyhkimet/pesin ........... 88
Tuulilasinpyyhkimien sulkien
vaihto ........................................ 311
Työkalut .................................... 322
Tämän ohjekirjan käyttö ................ 1

Vakionopeussäätimen
merkkivalo ................................. 116
Valintavipu ................................. 256
Vanteet ja renkaat ..................... 323
Virtakatkos ................................ 260
Virtapistorasiat ............................ 94

U

Yleisiä tietoja ............................. 133
Yleiskuva ................................... 134
Yläkiinnikkeellä varustetut lasten
turvalaitteet .................................. 74

Ulkopuolen hoito ....................... 348
Ulkovalojen säätimet ................. 123
Ulkovalot ....................................... 9
Ultraääneen perustuva
pysäköintitutka .......................... 274
Uuden auton totutusajovaihe .... 247

V
Vaara, varoitukset ja
huomautukset ............................... 1
Vaihda moottoriöljy -valo ........... 114
Vaihteisto .................................... 13
Vaihteiston viestit ...................... 119
Vaihteistonäyttö ................. 105,256
Vakionopeussäädin ................... 272
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Äänimerkki ............................. 11,88

