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TUULETUSSUULA K K E E T
Sivutuuletussuulakkeet

Tuulilasin huur
osuulakk
eet
huurtteenpoist
eenpoistosuulakk
osuulakkeet

Lattiasuulakkeet

Ilman voi suunnata säädettävällä
sivutuuletussuulakkeella etumatkustajan alueen kummalle tahansa puolelle tai sivuikkunaa kohti.

Tuulilasin huurteenpoistosuulakkeet suuntaavat ilman tuulilasiin.

Lattiasuulakkeet suuntaavat ilman jalkatilan
eteen.

Keskituuletussuulakkeet

Etuovien ikkunoiden
huurteenpoisto-suulakkeet

Voit ohjata ilmanvirtausta molemmista
säädettävistä keskituuletussuulakkeista.

2

Tak
aosan tuuletussuulakk
eet
akaosan
tuuletussuulakkeet

2

5

3

5

3

1

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

1

Jäähdytetty tai lämmitetty ilma kulkee takajalkatilaan etuistuinten alla olevien kanavien kautta.
Keski- ja sivutuuletussuulakkeiden
sulkeminen
Käännä säätöpyörää suulakkeen alla tai vieressä sulkeaksesi suulakkeen ilmanvirtausaukon.

4

4
C7E4027A

1. Tuulettimen sivusuulake

4. Tuulettimen lattiasuulake

2. Tuulilasin huurteenpoistosuulake

5. Etuoven ikkunan
huurteenpoistosuulake

3. Keskituuletussuulake

(Sivutuuletussuulakkeet)
(Keskituuletussuulakkeet)

C7E4021A
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OHJA
USP
ANEELI
AU
PA
1. Lämpötilan säätönuppi.

5. Sisäkiertopainike.

L ÄMPÖ
TIL
AN S
ÄÄTÖNUPPI
ÄMPÖTIL
TILAN
SÄ

2. Tuulettimen säätönuppi.

6. Takalasin ja ulkopeilien huurteenpoistopainike Katso “TAKALASIN JA ULKOPEILIEN
HUURTEEN-POISTOPAINIKE” hakemistosta.

Lämpötilan
säätönupilla
säädetään
tuuletussuulakkeista tulevan ilman lämpötilaa.

3. Ilman suuntauksen valintanuppi.
4. Ilmastoinnin (A/C) painike*. Katso
kohtaa “ILMASTOINTI” myöhemmin
tässä kappaleessa.

C7E4001A

Kun nuppia käännetään siniselle alueelle,
suulakkeista tulee viileää ilmaa ja punaiselle
alueelle kääntäen saadaan lämmintä ilmaa.

C7E4003A
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TUULETTIMEN S
ÄÄTÖNUPPI
SÄ

ILMAN SUUNT
AUKSEN V
ALINT
ANUPPI
SUUNTA
VALINT
ALINTANUPPI

Eteen ( W)

Järjestelmästä tulevan ilmavirran nopeutta
voi säätää
kääntämällä
tuulettimen
nopeudensäätönuppia. Tuulettimen nopeutta lisätään kääntämällä nuppia myötäpäivään ja
vähennetään kääntämällä nuppia vastapäivään.

Säädä ilman suuntauksen nuppia haluamaasi
tilaan sen mukaan, mihin haluat suunnata ilmavirran.

Tämä asetus suuntaa ilman keski- ja
sivutuuletussuulakkeisiin.

Ilman suuntauksen nupin voi asettaa viiteen
seuraavaan asentoon:

Tuulettimen säätönuppi on säädettävissä OFFasennosta 4:ään eri asentoon.

C7E4005A

C7E4004A

C7D4002A
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Kaksitasoinen ( E )

Lattia ( Q)

Lattia/huurteenpoisto ( S)

Suuntaa ilman kahdella tavalla. Puolet ilmasta tulee lattiasuulakkeista ja puolet keski- ja
sivutuuletussuulakkeista.

Suuntaa suurimman osan ilmasta
lattiasuulakkeisiin. Osa ilmasta ohjataan
tuulilasin huurteenpoistosuulakkeisiin,
sivutuuletussuulakkeisiin ja takaosan
tuuletussuulakkeisiin. Pidä etuistuinten alla
oleva alue esteettömänä, ettei ilmavirtaus
takatilaan esty.

Tässä tilassa ilma tulee pääasiassa tuulilasin ja
etuovien ikkunoiden huurte-enpoistosuulakkeista
ja lattiasuulakkeista. Pieni määrä ilmaa ohjataan
myös sivusuulakkeisiin.

C7D4003A

C7D4004A

C7D4005A
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Huurteenpoisto ((N
N)

SIS
ÄKIER
TOP
AINIKE
SISÄKIER
ÄKIERT
OPAINIKE

Suuntaa suurimman osan ilmasta virtaamaan tuulilasin ja etuovien ikkunoiden
huurteenpoistosuulakkeista. Pieni määrä
ilmaa ohjataan myös sivusuulakkeisiin.

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.

Z HUOMAUTUS

Sisäkiertopainikkeen painaminen uudelleen
aloittaa ulkoilman oton matkustamoon. Merkkivalo sammuu.
Ikkunat voivat huurtua, jos käytät sisäkiertoa
pitkän aikaa. Jos ikkunat huurtuvat, valitse
ulkoilmatila painamalla sisäkiertopainiketta
uudelleen.

C7D4006A

C7E4006A

Ajaminen pidempään sisäkiertotilassa
saattaa aiheuttaa väsymystä.
• Kytke säännöllisesti raitisilmatila
saadaksesi autoon raitista ilmaa.
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ILMASTOINTI*
Ilmastointilaite jäähdyttää ilman ja poistaa
auton sisällä olevasta ilmasta kosteuden,
pölyn ja siitepölyn.
Auto tuottaa lämmintä ilmaa myös käytettäessä ilmastointia, jos asetat lämpötilansäätönupin
lämpimälle.
HUOM.
Joskus moottoritilasta saattaa tippua
vettä maahan sen jälkeen, kun olet
käyttänyt ilmastointia ajon aikana.
Tämä on normaalia, koska ilmastointilaite poistaa kosteutta ilmasta.

Ilmastoinnin käyttäminen (A/C):

ILMAST
OINTIP
AINIKE ((A
A /C )
ILMASTOINTIP
OINTIPAINIKE

1. Käynnistä moottori.

Z HUOMAUTUS
Ilmastointilaitteen käyttäminen (A/C)
ajettaessa pitkiä ylämäkiä tai vilkkaassa
liikenteessä voi aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen (katso hakemiston
kohta “YLIKUUMENEMINEN”).
aile lämpömitt
aria.
• Tarkk
lämpömittaria.
arkkaile
• Sammuta ilmastointilaite, jos mittari
osoittaa, että moottori ylikuumenee.
Auto voi vaurioitua ylikuumenemisen
vuoksi.

HUOM.
Koska ilmastointilaitteen kompressori
saa käyttövoimansa moottorista, moottorin tehossa ja suorituskyvyssä voi
huomata lievän muutoksen, kun
kompressori toimii.

C7E4007A

2. Paina A/C-painiketta. (Syttyvä merkkivalo
vahvistaa, että ilmastointi on käytössä.)
3. Säädä tuulettimen nopeus.
HUOM.
Ilmastointi ei toimi, kun tuuletin on
sammutettu tuulettimen säätönupilla.
Ilmastoinnin sammuttaminen:
Paina A/C-painiketta uudelleen. (Merkkivalon
sammuminen vahvistaa, ettei ilmastointi ole
käytössä.)
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L Ä M M I TY S
JÄÄHDYTYS

Normaali jäähdytys

Tehokk
ain lämmit
ys
ehokkain
lämmitys

Tehokk
ain jäähdy
ehokkain
jäähdyttys

1. Käynnistä ilmastointi A/C-painikkeella
(merkkivalo syttyy).

Käytä tehokkainta lämmitystä matku-stamon
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.

Tehokkaimman jäähdytyksen saavuttaminen
kuumalla säällä, ja kun autosi on ollut pitkään
auringossa:

2. Paina sisäkiertopainiketta (merkkivalo
syttyy).

1. Avaa ikkunat raolleen, jotta lämmin ilma
pääsee ulos.

3. Käännä ilman suuntauksen nuppi asentoon
ETEEN (w) tai KAKSITASOINEN (e).

2. Käynnistä ilmastointi (A/C) (merkkivalo
syttyy).

4. Käännä lämpötilan säätönuppi siniselle
alueelle jäähdytystä varten.

3. Paina sisäkiertopainiketta (merkkivalo
syttyy).

5. Käännä tuulettimen säätönuppi haluamallesi
nopeudelle.

4. Käännä ilman suuntauksen nuppi asentoon
ETEEN (w).
5. Käännä lämpötilan säätönuppi kokonaan
siniselle alueelle jäähdytystä varten.
6. Käännä tuulettimen säätönuppi suurimmalle
nopeudelle.

Tehokkain lämmitys:
1. Sammuta ilmastointi (A/C) (merkkivalo
sammuu).
2. Paina sisäkiertopainiketta (merkkivalo
syttyy).
3. Käännä ilman suuntauksen nuppi asentoon
KAKSITASOINEN (e) tai LATTIA (q).
4. Käännä lämpötilan säätönuppi kokonaan
punaiselle alueelle lämmitystä varten.
5. Käännä tuulettimen säätönuppi suurimmalle
nopeudelle.
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TUULETUS
Normaali lämmitys

Kaksitasoinen

Tuuletus

1. Sammuta ilmastointi (A/C) (merkkivalo
sammuu).

Käytä tätä asetusta viileinä, mutta aurinkoisina päivinä. Jalkatilaan virtaa lämpimämpää
ilmaa ja ulkoilma virtaa kojelaudan
suulakkeista.

Ilman suuntaaminen keski- ja sivusuulakkeisiin:

Käytä tätä asetusta seuraavasti:

2. Kytke sisäkierto pois (merkkivalo sammuu).

1. Kytke sisäkierto pois (merkkivalo sammuu).

3. Käännä ilman suuntauksen nuppi asentoon
ETEEN (w) tai KAKSITASOINEN (e).

2. Kytke sisäkierto pois (merkkivalo sammuu).
3. Käännä ilman suuntauksen nuppi asentoon
LATTIA (q) tai KAKSITASOINEN (e).
4. Käännä lämpötilan säätönuppi punaiselle
alueelle lämmitystä varten.
5. Käännä tuulettimen säätönuppi haluamallesi
nopeudelle.

2. Käännä ilman suuntauksen nuppi asentoon
KAKSITASOINEN (e).
3. Säädä lämpötilan säätönuppi haluamaasi
asentoon.
4. Käännä tuulettimen säätönuppi haluamallesi
nopeudelle.

1. Sammuta ilmastointi (A/C) (merkkivalo
sammuu).

4. Käännä lämpötilan säätönuppi siniselle
alueelle jäähdytystä varten.
5. Käännä tuulettimen säätönuppi haluamallesi
nopeudelle.
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HUUR
TEEN- JA
RT
KOSTEUDENPOIST
O
TO
Huurteen poistaminen tuulilasista:
1. Käännä ilman suuntauksen nuppi asentoon
HUURTEENPOISTO (n).
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
n ) tai
valitset HUURTEENPOISTO ((n
AN.
S)TIL
LATTIA
/HUUR
TEENPOIS
TO ((S
)-TIL
TILAN.
TTIA/HUUR
/HUURTEENPOIS
TEENPOIST

L I SSÄ
Ä LÄ M M I T I N *
Pidä tuulilasi huurteettomana ja suuntaa lämmin ilma lattialle kääntämällä ilman suuntauksen nuppi asentoon LATTIA/HUURTEENPOISTO (s).

Z HUOMAUTUS
Ulkoilman ja tuulilasin lämpötilaero
saattaa saada ikkunat huurtumaan,
mikä rajoittaa näkyvyyttä eteen.
/HUUR
TEENtä LLA
ATTIA
• Älä käy
/HUURTEENTTIA/HUUR
käytä
POISTO- ((s
s) tai HUURTEENPOISTOtilaa ((n
n) erittäin kostealla säällä, kun
lämpötilan säätönuppi on asetettu
siniselle alueelle.
Tämä voi aiheuttaa onnettomuuden,
josta saattaa seurata henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.

(vain diesel)
Tämä lisälämmitin on sähköinen ilmanlämmitin,
joka on asennettu ilmastointiyksikköön. Tämä
laite parantaa lämmitystehoa nostamalla matkustamoon virtaavan ilman lämpötilaa.
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AU T
O M AAT T I N E N
TO
ILMASTOINNIN OHJAUS*
YLEISK
UV
AUS
YLEISKUV
UVA
Täysin automaattinen lämpötilansäätöjärjestelmä (FATC) säätää auton
sisälämpötilan automaattisesti ja tarjoaa suurimman mahdollisen mukavuustason auton
sisällä riippumatta säästä, ulkolämpötilasta
tai vuodenajasta. Se säilyttää halutun lämpötilan, kun AUTO-toiminto on valittu.
Haluttua lämpötilaa kontrolloidaan auton sisällä olevan tunnistimen, jäähdy-tysnesteen lämpötilan, aurinkotunnistimen ja ulkolämpötilan
tunnistimen signaalien avulla.

Auringon valon tunnistin

Sisälämpötilan tunnistin

Aurinkotunnistin sijaitsee tuulilasin
huurteenpoistosuulakkeiden edessä.

Tietoa auton sisälämpötilasta käytetään
ilmastointilaitteen toiminnan ohjaukseen
AUTO-toiminnossa.

Tunnistin mittaa auringon valon voimakkuutta
AUTO-toiminnossa.

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

C7E4020A

Älä peitä sisälämpötilan tunnistinta,
koska sen toiminta estyy peitettynä.

C7E4018B
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AUT
OMA
ATTINEN LLÄMPÖ
ÄMPÖ
TIL
AN S
ÄÄTÖ
UTOMA
OMAA
ÄMPÖTIL
TILAN
SÄ
Kun käytät FATC-järjestelmää automaattitoiminnossa, sinun tarvitsee vain asettaa
haluamasi lämpötila.

NÄ
Y TT
ÖP
ANEELI
NÄY
TTÖP
ÖPANEELI
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

AUTO – painike
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.

C7E4019B
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Halutun lämpötilan asettaminen
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 – 32 °C.

K ÄSIK
ÄY TT
Ö
ÄSIKÄ
TTÖ

HUOM.
Kun halutuksi lämpötilaksi asetetaan
“HI“ (korkein) tai “LO“ (alhaisin), tuuletin
toimii jatkuvasti suurimmalla nopeudella
myös sen jälkeen, kun sisätilan lämpötila saavuttaa esiasetetun arvon.
Kytke järjestelmä pois painamalla painiketta OFF.

A/C-painik
e
-painike
Kytkee ilmastoinnin päälle tai pois.
Automaattitila poistuu käytöstä ja merkkivalo sammuu, kun tätä painiketta painetaan.
A/C-merkkivalo (A) palaa kun ilmastointi on
käytössä.
Kytke ilmastointi (A/C) pois painamalla
ilmastointipainiketta uudelleen, tai kytke koko
järjestelmä pois painamalla painiketta OFF.
Katso edellä tässä osassa oleva kohta
“A/C-PAINIKE”.

C7E4016B

C7E4013B
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Ilman suuntaustilan vaihtaminen

Sisäkiertopainike

Tuulettimen nopeuden säätönuppi

Jos
painiketta
MODE
painetaan,
automaattitoiminto poistuu käytöstä ja ilman
suuntaus vaihtuu seuraavassa järjestyksessä.

Valitsee joko ilman oton ulkoa tai sisäilman
kierrätyksen.

Säädä tuulettimen nopeus kiertämällä tätä
nuppia.

Lisätietoja tämän
“SISÄKIERTOPAINIKE”.

AUTO-toiminto kytkeytyy pois kun tätä nuppia
käännetään.

ETEEN (w) o KAKSITASOINEN (e) o
LATTIA (q) o LATTIA/
HUURTEENPOISTO (s)

luvun

kohdassa

Katso “ILMAN SUUNTAUKSEN VALINTANUPPI” aiemmin tässä luvussa lisätietoja
varten.

C7E4009B

C7E4015B
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HUURTEENPOISTO

APS

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

Saasteenestoanturi APS (Anti-Pollution
Sensor) ottaa automaattisesti ulkoilmaa
matkustamoon tai kytkee sisäkiertotoiminnon estääkseen pakokaasujen pääsyn
ulkoa sisään.

Säädä tuulettimen nopeutta tuulettimen nopeuden säätönupilla.
Tämän toiminnon voi kytkeä pois painamalla
huurteenpoistopainiketta uudelleen, ilmansuuntauksen nuppia tai AUTO-painiketta.
Katso “HUURTEENPOISTO JA KOSTEUDENPOISTO” aiemmin tässä luvussa.

C7E4010B

Paina APS-painiketta APS-toiminnon
aktivoimiseksi. Merkkivalo painikkeessa syttyy.
Kytke APS-toiminto pois painamalla
painiketta uudelleen. Merkkivalo sammuu
vahvistaen, että APS on kytketty pois.

C7E4014B

Ikkunat voivat huurtua, jos käytät APS-toimintoa
pitkän aikaa. Jos näin tapahtuu, kytke APStoiminto pois ja valitse raitisilmatila.
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ULK
OL
ÄMPÖ
TIL
AN NÄ
Y TT
Ö
ULKOL
OLÄMPÖ
ÄMPÖTIL
TILAN
NÄY
TTÖ

AMINEN
L ÄMPÖ
TIL
AYKSIK
ÖN V
AIHT
AIHTAMINEN
ÄMPÖTIL
TILA
YKSIKÖN
VAIHT

Ulkoilman lämpötila näkyy aina kuljettajan
tietokeskuksessa. Katso kohtaa “KULJETTAJAN TIETOKESKUS” hakemistosta.

Vaihda lämpötilayksikkö seuraavasti:

Ulkolämpötilan tunnistin sijaitsee etupuskurin
alueella.
Tämän sijainnin vuoksi tien tai moottorin lämpö voi vaikuttaa tunnistimen arvoon hitaasti
ajettaessa tai joutokäynnillä.

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

VINKKEJÄ
TUULETUSJÄRJESTELMÄN
K ÄY T T
ÖÖN
TÖ
Jos auto on pysäköity aurinkoon, avaa ikkunat ennen kuin käynnistät ilmastoinnin (A/C).
Poista huurre ikkunoista sateisina tai hyvin
kosteina päivinä vähentämällä kosteutta
ilmastointijärjestelmän avulla.
Käynnistä ilmastointilaite joksikin aikaa vähintään kerran viikossa myös talvella, tai kun
ilmastointilaitetta ei käytetä säännöllisesti.
Tämä ylläpitää kunnollisen voitelun
kompressorissa ja tiivisteissä ja pidentää järjestelmän käyttöikää.
Ruuhkassa ajaminen voi heikentää ilmastointilaitteen tehoa.
Ilmastointilaitteen kompressori ei toimi, kun
tuuletin on sammutettuna.
Jos autosi on varustettu raitisilmasuodattimella, järjestelmä on huollettava säännöllisesti. Katso hakemistossa oleva kohta
“RAITISILMASUODATIN”. Tämä suodatin poistaa autoon tulevasta ulkoilmasta pölyä, siitepölyä ja muita ilmassa olevia ärsytystekijöitä.

L7D2092A
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RDS-RADIO JA CD-SOITIN
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin
käytät laitetta ensimmäisen kerran.

Z HUOMAUTUS
Liikenneturvallisuus on ehdottomasti
tärkeintä. Käytä autoradiota vain, jos
tie- ja liikenneolosuhteet ovat sellaiset,
a. T
että se on tur
utustu laitt
ee
allista.
Tutustu
turvvallist
laittee
ee-seen ennen kuin lähdet matkalle. Kun
olet auton sisällä, sinun on aina kyettävä kuulemaan poliisiauton, paloauton
ja ambulanssin sireenit ajoissa. Aseta
äänenvoimakkuus tämän vuoksi aina
kohtuulliselle tasolle.

Z HUOMAUTUS
Audiojärjestelmä voi vaurioitua, kun auto
käynnistetään käynnistyskaapeleilla.
Sammuta järjestelmä.

C8E4001A
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1. Virta
Virtakytkin
Kun virta on kytkettynä (ON):
lyhyt painallus: Kytkee mykistystoiminnon päälle ja pois.
Pitkä painallus: Kytkee laitteen pois
päältä.
Kun laite on poiskytkettynä (OFF):
Virtakytkimen painaminen kytkee lait
teen toimintaan.
Äänenvoimakkuuspainike
2. Äänenvoimakkuus
Äänenvoimakkuuden säätö ja äänensävyn
säätö äänen säätötilassa
3. TP
TP-painike
Liikennetiedotusten vastaanottoasetukset.
Y -painike
4. PT
PTY
FM-radiotoiminnossa valitsee FM-radion
luokitusosoituksen.
5. CD
CD//AUX
UX-painike
Vaihtaa audiotoiminnon CD ja AUX välillä
6. AUDIO
AUDIO-painike
Painetaan äänensävyn ja etu/taka- tai
vasen/oikea -jakauman säätämiseksi.

7. MENU
MENU-painike
Painetaan asetusvalikkotoimintoa varten
CT
8. EJE
EJECT
CT-painike
Käytetään levyn poistamiseen soittimesta.
opainikk
eet
9. Toimint
oimintopainikk
opainikkeet
Käytetään näytössä näkyvien toimintojen
valitsemiseen
10. AS
AS-painike
Käytetään asemien automaattiseen
tallennukseen
11. FAV-painike
Vaihtaa esivalittujen asemasivujen välillä
12. INFO
INFO-painike
Näyttää tarvittavat tiedot kaikissa tiloissa
ja toiminnoissa, lähetettävän ohjelman ja
levytiedot
13. BAND
BAND-painike
Vaihtaa audiotoimintojen AM ja FM välillä

14. |<
|<-painike
Radiotoiminnossa valitsee radioaseman
(virittäminen alaspäin)
CD-toiminnossa käytetään pikahakuun
taaksepäin
>|-painike
15. >|
Radiotoiminnossa valitsee radioaseman
(virittäminen ylöspäin).
CD-toiminnossa käytetään pikahakuun
eteenpäin
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VIR
TA P
ÄÄLLE/POIS
VIRT
PÄ

AUDIOSÄÄDÖT

Virta päälle
Paina [POWER] kytkeäksesi radion toimintaan virran ollessa poiskytkettynä.

Basson säätäminen

Etu- ja takakaiuttimien välisen
tasapainon säätö

Paina [AUDIO] saadaksesi audiovalikon näkyviin.

Paina [AUDIO] saadaksesi audiovalikon näkyviin.

Paina toimintopainiketta kohdan “Bass” alla
ja käännä [VOLUME]-säädintä myötä- tai
vastapäivään.

Paina toimintopainiketta kohdan “Fad” alla
ja käännä [VOLUME]-säädintä myötä- tai
vastapäivään.

Keskiäänialueen säätäminen

Ekvalisoinnin esivalinnat

Paina [AUDIO] saadaksesi audiovalikon näkyviin.

Paina [AUDIO] saadaksesi audiovalikon näkyviin.

Paina toimintopainiketta kohdan “Mid” alla
ja käännä [VOLUME]-säädintä myötä- tai
vastapäivään.

Paina toimintopainiketta kohdan “P EQ” alla
saadaksesi ekvalisoinnin esivalintavalikon
näkyviin.

Virran katkaisu
Paina [POWER] yli 1 sekunnin ajan
kytkeäksesi radion pois päältä virran ollessa kytkettynä.
MYKISTYS
Paina [POWER] mykistystä varten virran ollessa kytkettynä.
Ä ÄNENV
OIMAKK
UUDEN S
ÄNENVOIMAKK
OIMAKKUUDEN
SÄ
Ä ÄTÄMINEN
Käännä säädintä myötäpäivään äänenvoimakkuuden lisäämiseksi.
Käännä säädintä vastapäivään äänenvoimakkuuden vähentämiseksi.

Paina haluamaasi ekvalisoinnin esivalinnan
alla olevaa toimintopainiketta.
Diskantin säätäminen
Paina [AUDIO] saadaksesi audiovalikon näkyviin.
Paina toimintopainiketta kohdan “ Treb” alla
ja käännä [VOLUME]-säädintä myötä- tai
vastapäivään.

Peruuttaaksesi valitun ekvalisoinnin
esivalinnan paina tätä [P-EQ] uudelleen ja
toista sama menettely.
Ekvalisoinnin esivalinnat ovat POP, Rock,
Country, Voice, Jazz, Classic.
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RADIO
T I LA
OT
RADIO
TIL
AN V
ALINT
A
ADIOTIL
TILAN
VALINT
ALINTA
Paina [BAND] kuunnellaksesi radiota järjestelmän ollessa toisessa tilassa.

Radio aloittaa haku ylös/alas -toiminnon, kun
painike vapautetaan.
ESIV
ALINT
AMUISTI
ESIVALINT
ALINTAMUISTI

TA AJUUS
AL
UEEN V
AJUUSAL
ALUEEN
VAIHT
AIHTAMINEN
AIHT
AMINEN
Taajuusalue vaihtuu AM:n ja FM:n välillä aina
kun painat [BAND].
AS
MANU
A ALINEN VIRIT
YS YL
ÖS
ALAS
MANUA
VIRITY
YLÖS
ÖS//AL
Paina [<<]/[>>] muuttaaksesi taajuutta ylös/
alas.
Taajuus nousee tai laskee 1 askeleen aina kun
painat [<<][>>].
HAK
U YL
ÖS
AS
HAKU
YLÖS
ÖS//AL
ALAS
Paina [<<][>>] yli 1 sekunnin ajan seuraavan/
edellisen aseman automaattista hakua varten.
Jos tätä painiketta painetaan jatkuvasti,
taajuus nousee tai laskee jatkuvasti.

Käytössä on 6 suosikkisivua, yhteensä voidaan
tallentaa 48 asemaa AM- ja FM -alueella.
Voit tallentaa aseman seuraavasti
Vaihe 1: Hae haluttu asema hakutoiminnolla tai viritä se manuaalisesti.
Vaihe 2: Valitse suosikkisivu painamalla
[FAV].
Vaihe 3: Paina haluttua toimintopainiketta
yli 1 sekunnin ajan tallentaaksesi aseman
tähän muistipaikkaan.
Yllä olevalla menettelyllä voidaan tallentaa 48 asemaa esivalintamuistiin

ESIV
ALINNAN HAK
U
ESIVALINNAN
HAKU
Voit kuunnella esivalintamuistiin tallennettua
asemaa seuraavasti.
Vaihe 1: Valitse suosikkisivu painamalla
[FAV].
Vaihe 2: paina toimintopainiketta sen
esivalintanumeron alla, johon haluttu asema on tallennettu.
AUT
OMA
ATTIT
ALLENNUST
OIMINT
O
UTOMA
OMAA
TTITALLENNUST
ALLENNUSTOIMINT
OIMINTO
Automaattitallennus
Vaihe 1: Paina [AS] saadaksesi
automaattitallennusvalikon näkyviin.
Vaihe 2: Paina toimintopainiketta kohdan
“On alla, radio aloittaa automaattitallennuksen ja tallentaa 12 asemaa.
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AUT
OMA
ATTIT
ALLENNUSSIVUN
UTOMA
OMAA
TTITALLENNUSSIVUN
AMINEN
POISTAMINEN
POIST
Kun automaattitallennustoimintoa on käytetty, radiossa on automaattitallennussivuja.
Poista automaattitallennussivu painamalla
toimintopainiketta kohdan “Off
Off”” alla vaiheen
3 mukaisesti.
AUT
OMA
ATTIT
ALLENNUKSEN
UTOMA
OMAA
TTITALLENNUKSEN
UUDELLEENHAKU
Paina automaattitallennuksen jälkeen
toimintopainiketta kohdan “Rese” alla vaiheen 3 mukaisesti, jos haluat päivittää
automaattitallennussivujen asemat.

Paina toimintopainiketta kohdan “AF
AF”” alla.
AF kytkeytyy toimintaan/pois toiminnasta
aina. kun tätä toimintopainiketta painetaan.

Aluetoiminnon avulla radio siirtyy paikalliselle radioasemalle (Regional off).

Liikennetiedotuksia lähettävän aseman
haku

Paina Menu radiotoiminnossa saadaksesi
radiovalikon näkyviin.

Jos nyt kuunneltava asema ei lähetä
liikennetiedotuksia, paina [TP], jolloin radio
etsii seuraavan liikennetiedotuksia lähettävän
aseman.

Paina toimintopainiketta kohdan “RDS” alla
saadaksesi RDS-valikon näkyviin.
Paina toimintopainiketta kohdan “REG” alla.
Aluetoiminto kytkeytyy toimintaan/pois toiminnasta aina, kun tätä toimintopainiketta
painetaan.

AF päälle/pois

Liikennetiedotusten vastaanotto

AF-toiminnossa radio etsii aina parasta
signaalia lähettävän aseman.

Jos kuunneltava asema lähettää liikennetiedotteita, paina [TP] kuunnellaksesi tiedotteen.

Paina toimintopainiketta kohdan “RDS” alla
saadaksesi RDS-valikon näkyviin.

Paina [TP] uudelleen peruuttaaksesi liikennetiedotuksen kuuntelun.

Aluetoiminto päälle/pois

RDS:N T
OIMINT
A
TOIMINT
OIMINTA

Paina Menu radiotoiminnossa saadaksesi
radiovalikon näkyviin.

Liikennetiedotusten vastaanoton
peruuttaminen
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CD
V Y ( J EE)) N T
OIST
O
D-- L EEV
TO
TO
Kun CD syötetään, radio näkyy näytössä, ja
kun CD:tä ladataan, File check näkyy näytössä.

Jos vaurioita ei näy, kokeile toistaa ehjäksi
tiedettyä CD:tä.

Z HUOMAUTUS

Kun toisto alkaa, kappale ja kappalenumero
näkyvät näytössä.

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.

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 sytytysvirta tai radio kytketään pois päältä CD:n ollessa soittimessa, se pysyy soittimessa. Kun sytytysvirta kytketään päälle CD:n
ollessa soittimessa, radio tulee kytkeä päälle, ennen kuin CD:n toisto alkaa. Kun
sytytysvirta ja radio 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 näytössä näkyy virhe, katso “CD Viestit”
myöhemmin tässä luvussa.
CD:N T
OIST
OTIL
AN V
ALINT
A
TOIST
OISTO
TILAN
VALINT
ALINTA
Paina [CD/AUX] siirtyäksesi toistotilaan.
ATA AMINEN
LE
V YN LLA
LEV
Syötä CD levyaukkoon etikettipuoli ylöspäin,
se alkaa soida automaattisesti.
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CD:N POIST
AMINEN
POISTAMINEN
Paina [EJECT], levy poistuu tällöin soittimesta.

RPT (REPE
AT, UUDELLEEN T
OIST
O)
(REPEA
TOIST
OISTO

INT (SCAN, SELAUS):

Nosta levy pois.

Vaihe 1: Paina [MENU], radio näyttää levyn toiston lisätoimintoja.

Vaihe 1: Paina [MENU], radio näyttää levyn toiston lisätoimintoja.

TAUK
O
UKO

Vaihe 2: Paina toimintopainiketta kohdan
“RPT” alla, radio toistaa nykyisen kappaleen aina uudelleen.

Vaihe 2: Paina toimintopainiketta kohdan
“INT” alla, radio toistaa kaikkia kappaleita muutaman ensimmäisen sekunnin ajan.

Peruuta tämä toiminto painamalla
toimintopainiketta kohdan “RPT” alla uudelleen.

Peruuta tämä toiminto painamalla
toimintopainiketta kohdan “INT” alla uudelleen.

Paina [CD/AUX] toiston keskeyttämiseksi.
“P
USE” vilkkuu näytössä.
PAUSE
Paina [CD/AUX] uudelleen toiston jatkamiseksi.
Jos radio on kytketty aux-yksikköön,
taukotoiminto ei ole käytössä.
SEUR
AAVA/EDELLINEN K
APP
ALE
SEURA
KAPP
APPALE
Paina [>>/<<], radio alkaa toistaa seuraavaa/
edellistä kappaletta.
SIIRTYMINEN NOPEASTI ETEEN/
TAAKSE
Paina [>>/<<], radio siirtyy nopeasti eteen/
taakse.

RDM (R
ANDOM, S
ATUNNAIST
OIST
O)
(RANDOM,
SA
TUNNAISTOIST
OISTO
Vaihe 1: Paina [MENU], radio näyttää levyn toiston lisätoimintoja.
Vaihe 2: Paina toimintopainiketta kohdan
“RDM” alla, radio toistaa kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.
Peruuta tämä toiminto painamalla
toimintopainiketta kohdan “RDM” alla uudelleen.
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M P 33// W M A
A-- C D : N
K ÄY T T
ÄMINEN
TÄ
MP3
-F
ORMA
ATTI
MP3// WMA
WMA-F
-FORMA
ORMAA
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/WMAtiedoston 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 radion näytössä, jos ne on tallennettu käyttämällä ID3-tag-versioita 1 ja 2.
• 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. 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.

JUURIHAKEMISTO
Juurihakemistoa käsitellään kansiona. Jos
juurihakemistossa on pakattuja audiotiedostoja,
hakemisto näytetään merkinnällä ROOT. Kaikki
suoraan juurihakemiston alla olevat tiedostot
ovat käytössä ennen muita hakemistoja.
T YHJÄ HAKEMIST
OT
AI K
ANSIO
HAKEMISTO
TAI
KANSIO
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. Kansion nimen näyttämisen yhteydessä
näytössä näkyy ROOT.
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Jos CD sisältää vain pakattuja audiotiedostoja
mutta ei kansioita, kaikki tiedostot sijaitsevat juurikansiossa. Kun radio näyttää kansion
nimen, näytössä näkyy ROOT.
TOISTOJÄRJESTYS
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.

TIEDOSTOJÄRJESTELMÄ JA
NIMEÄMINEN
ID3-tagin kappaleen nimi näytetään. Jos
ID3-tagissa ei ole kappaleen nimeä, radio
näyttää tiedostonimen ilman päätettä
(kuten MP3/WMA).
32 merkkiä tai 4 sivua pidemmät kappalenimet lyhennetään. Viimeisen tekstisivun sanojen osia tai tiedoston päätettä ei näytetä.
MP3
:N T
MP3// WMA
WMA:N
TOIST
OISTAMINEN
OIST
AMINEN
Syötä CD levyaukkoon etikettipuoli ylöspäin
sytytysvirran ollessa kytkettynä. Soitin vetää
levyn sisään, näytössä näkyy ensin Loading ja
sitten Filecheck, jonka jälkeen MP3 tai WMA
näkyy näytössä. CD:n toiston tulisi alkaa. CD:tä
ei voi syöttää, kun sytytysvirta ei ole
kytkettynä.
Uuden kappaleen alkaessa soida kappaleen
numero ja nimi näkyvät näytössä.

Jos sytytysvirta tai radio kytketään pois päältä CD:n ollessa soittimessa, se pysyy soittimessa. Kun sytytysvirta kytketään päälle CD:n
ollessa soittimessa, radio tulee kytkeä päälle, ennen kuin CD:n toisto alkaa. Kun
sytytysvirta ja radio 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
hoito-ohjeista.
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Jos vaurioita ei näy, kokeile toistaa ehjäksi
tiedettyä CD:tä.

Jos näytössä näkyy virhe, katso “CD Viestit”
myöhemmin tässä luvussa.

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.

Kaikki CD-toiminnot toimivat samalla tavalla
toistettaessa MP3/WMA-tiedostoa, poislukien
tässä luetellut. Katso “CD:n toistaminen” yllä
lisätietoja varten.

Z HUOMAUTUS
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.

KAIKKI-/HAKEMISTOTILA
Uudelleen
toisto,
intro-selaus
ja
satunnaistoistotoiminnot toimivat tässä kansiossa. kun kaikki-tila on aktiivinen.
Vaihe 1: Paina [MENU], radio näyttää levyn toiston lisätoimintoja.
Vaihe 2: Paina toimintopainiketta kohdan
ALL”” alla, “All” tilalle tulee “DIR”.
“ALL
Peruuta dir-tila painamalla toimintopainiketta
kohdan “DIR” alla uudelleen.
ID3 T
AG --TIET
TIET
ONÄ
Y TT
Ö
TA
TIETONÄ
ONÄY
TTÖ
Paina [INFO], radio näyttää nykyisten tiedostojen
ID3 tag -tiedot.
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CD VIESTIT
VIERIT
YS P
Ä ÄLLE/POIS
VIERITY
PÄ
Pitkä tiedostonimi näkyy vieritystekstinä oikealta vasemmalle vierityksen ollessa päällä.

CHECK CD
CD: Jos tämä viesti näkyy näytössä ja/
tai CD tulee ulos soittimesta, syynä saattaa
olla jokin seuraavista:

Vaihe 1: Paina [MENU], radio näyttää levyn toiston lisätoimintoja.

• Se on erittäin kuuma. Kun lämpötila palautuu normaaliksi, CD:n toiston tulisi jatkua.

Vaihe 2: Paina toimintopainiketta kohdan
“Scroll” alla, radio toistaa nykyisen kappaleen aina uudelleen.

• Ajat erittäin huonopintaisella tiellä. Kun
tieolosuhteet palautuvat normaaleiksi,
CD:n toiston tulisi jatkua.

Peruuta tämä toiminto painamalla
toimintopainiketta kohdan “Scroll” alla
uudelleen.

• 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.
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 radio
näyttää virheviestin, kirjoita se muistiin ja anna
se jälleenmyyjälle raportoidessasi virheestä.
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AU X
X--T I L A

TUR
VA J Ä R J E S T E L M Ä
RV

Radiossa on yksi lisälaiteliitin (halkaisija 3,5mm)
etulevyn oikeassa alareunassa.

Turvajärjestelmä suojaa radion varkautta vastaan.

TUR
VAL
UK
ON V
AP
AUTT
AMINEN
TURV
ALUK
UKON
VAP
APA
UTTAMINEN

Tämä ei ole audiolähtö; älä kytke kuulokkeita
etulevyn lisälaiteliittimeen.

Kun tunnistuskoodi on rekisteröity
turvalukitustoimintoon, vaikka laite
varastettaisiin ja asennettaisiin muualle,
sitä ei voida käyttää syöttämättä rekisteröityä tunnistuskoodia.

 Paina [POWER] pitäen samalla [INFO]-

Voit kuitenkin kytkeä ulkoisen audiolaitteen
kuten iPodin, kannettavan tietokoneen, MP3soittimen, CD-vaihtajan tai XM™-vastaanottimen yms. lisälaiteliittimeen käytettäväksi
lisäaudiolähteenä.

Turvalukon asettaminen (tunnistuskoodin
rekisteröinti)
Kytke radio pois päältä.

AUX
AN V
ALINT
A
UX--TIL
TILAN
VALINT
ALINTA

 Paina [POWER] pitäen samalla [INFO]-

Paina [CD/AUX] jossakin toisessa toistotilassa.

painiketta ja vasemmanpuoleisinta
toimintopainiketta painettuna.

Jos lisälaiteliitin ei havaitse lähtöliitintä, auxtila ei tule käyttöön.

Tunnistuskoodin rekisteröintitila tulee käyttöön ja numero, 1-6, tulee näyttöön.

 Paina toimintopainikkeita kohdan “1-6”
alla näytössä nelinumeroisen koodin
syöttämiseksi.

 Paina [POWER].
Tunnistuskoodi rekisteröityy ja radio kytkeytyy
pois päältä.

Kytke radio pois päältä.
painiketta ja vasemmanpuoleisinta
toimintopainiketta painettuna.
Tunnistuskoodin rekisteröintitila tulee käyttöön ja numero, 1-6, tulee näyttöön.

 Paina toimintopainikkeita kohdan “1-6”
alla näytössä nelinumeroisen koodin
syöttämiseksi.

 Paina [POWER].
Jos syötetty koodi vastaa rekisteröityä koodia,
turvalukitus vapautuu ja radio kytkeytyy pois
päältä.
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OHJA
USP
YÖ R
ÄN
OHJAU
PY
RÄN
HUOM.

SSÄ
Ä ÄTIMET
*
TIMET*

Audiojärjestelmän perustoimintoja voidaan
käyttää ohjauspyörän säätimillä.

K un tunnistusk
oodi on rrekist
ekist
eröit
tunnistuskoodi
ekisteröit
eröityy,
tämä tunnistuskoodi on tarpeen
turvalukituksen vapauttamiseksi.
a, että et unohda tur
oodia.
Varmist
akoodia.
armista,
turvvak
Jos väärä koodi syötetään 10 kertaa, lisäyritykset eivät ole mahdollisia ennen
kun noin tunti on kulunut.

1. Virta
Virtakytkin
Virta päälle: Paina tätä painiketta.
Virran katkaisu: Paina tätä painiketta
yli 1 sekunnin ajan.
Mykistys: Paina tätä painiketta virran
ollessa kytkettynä.
2. Äänenvoimakkuuden lisäyspainike
1 askeleen lisäys: Paina tätä painiketta alle
1 sekunnin ajan, radion äänenvoimakkuustaso nousee.
Automaattinen äänenvoimakkuuden lisäys:
Paina tätä painiketta yli 1 sekunnin ajan,
radion äänenvoimakkuustaso nousee
vaiheittain.

PWR

VO L
SEEK

VO L

MODE

3. Äänenvoimakkuuden alentamispainike
Paina tätä painiketta äänenvoimakkuuden
alentamiseksi.
1 askeleen alennus: Paina tätä painiketta alle
1 sekunnin ajan, radion äänenvoimakkuustaso
alenee.
Jatkuva alentaminen: Paina tätä painiketta
yli 1 sekunnin ajan, radion äänenvoimakkuus
alenee vaiheittain.
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4. SEEK
SEEK-painike
1) RADIOTILA: Paina tätä painiketta
alle 1 sekunnin ajan siirtyäksesi
esivalitulle radioasemalle.
(Esivalinta 1o2o3o4)
Paina tätä painiketta yli 1 sekunnin ajan
etsiäksesi seuraavan aseman.
2) CDP-TILA : Paina tätä painiketta alle 1 sekunnin ajan siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen. (Kappale01oKappale02o...)
Paina tätä painiketta yli 1 sekunnin ajan
toistaaksesi kappaletta nopeasti eteenpäin.
5. MODE
MODE-painike
Toistotila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä aina, kun tätä painiketta painetaan.
FMoAMo(CDP)o(AUX)oFM…
Radio siirtyy CDP-tilan ohi, jos levyä ei ole
syötetty.
Radio siirtyy AUX-tilan ohi, jos lisälaitetta
ei ole kytketty.
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R D SS-- R
ADIO JA CD
AJA
RADIO
CD-- V A I H T
TA
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin
käytät laitetta ensimmäisen kerran.

Z HUOMAUTUS
Liikenneturvallisuus on ehdottomasti
tärkeintä. Käytä autoradiota vain, jos
tie- ja liikenneolosuhteet ovat sellaiset,
utustu laitt
ee
a. T
että se on tur
ee-allista.
Tutustu
laittee
turvv allist
seen ennen kuin lähdet matkalle. Kun
olet auton sisällä, sinun on aina kyettävä kuulemaan poliisiauton, paloauton
ja ambulanssin sireenit ajoissa. Aseta
äänenvoimakkuus tämän vuoksi aina
kohtuulliselle tasolle.

Z HUOMAUTUS
Audiojärjestelmä voi vaurioitua, kun auto
käynnistetään käynnistyskaapeleilla.
Sammuta järjestelmä.

C8E4002A
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1. Virta
Virtakytkin
Kun virta on kytkettynä (ON):
lyhyt painallus: Kytkee mykistystoiminnon päälle ja pois.
Pitkä painallus: Kytkee laitteen pois
päältä.
Kun laite on poiskytkettynä (OFF):
Virtakytkimen painaminen kytkee laitteen toimintaan.
2. Äänenvoimakkuus
Äänenvoimakkuuspainike
Äänenvoimakkuuden säätö ja äänensävyn
säätö äänen säätötilassa
3. TP
TP-painike
Liikennetiedotusten vastaanottoasetukset.
Y -painike
4. PT
PTY
FM-radiotoiminnossa valitsee FM-radion
luokitusosoituksen.
5. CD
CD//AUX
UX-painike
Vaihtaa audiotoiminnon CD ja AUX välillä
6. AUDIO
AUDIO-painike
Painetaan äänensävyn ja etu/taka- tai
vasen/oikea -jakauman säätämiseksi.

7. MENU
MENU-painike
Painetaan asetusvalikkotoimintoa varten
CT
8. EJE
EJECT
CT-painike
Käytetään levyn poistamiseen soittimesta.
opainikk
eet
9. Toimint
oimintopainikk
opainikkeet
Käytetään näytössä näkyvien toimintojen
valitsemiseen
10. LOAD
LOAD-painike
Käytetään levyn syöttämiseen soittimeen
11. FAV-painike
Vaihtaa esivalittujen asemasivujen välillä
12. INFO
INFO-painike
Näyttää tarvittavat tiedot kaikissa tiloissa
ja toiminnoissa, lähetettävän ohjelman ja
levytiedot
13. BAND
BAND-painike
Vaihtaa audiotoimintojen AM ja FM välillä

14. |<
|<-painike
Radiotoiminnossa valitsee radioaseman
(virittäminen alaspäin)
CD-toiminnossa käytetään pikahakuun
taaksepäin
>|-painike
15. >|
Radiotoiminnossa valitsee radioaseman
(virittäminen ylöspäin).
CD-toiminnossa käytetään pikahakuun
eteenpäin
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VIR
TA P
ÄÄLLE/POIS
VIRT
PÄ

AUDIOSÄÄDÖT

Virta päälle
Paina [POWER] kytkeäksesi radion toimintaan virran ollessa poiskytkettynä.

Basson säätäminen

Etu- ja takakaiuttimien välisen
tasapainon säätö

Paina [AUDIO] saadaksesi audiovalikon näkyviin.

Paina [AUDIO] saadaksesi audiovalikon näkyviin.

Paina toimintopainiketta kohdan “Bass” alla
ja käännä [VOLUME]-säädintä myötä- tai
vastapäivään.

Paina toimintopainiketta kohdan “Fad” alla
ja käännä [VOLUME]-säädintä myötä- tai
vastapäivään.

Keskiäänialueen säätäminen

Ekvalisoinnin esivalinnat

Paina [AUDIO] saadaksesi audiovalikon näkyviin.

Paina [AUDIO] saadaksesi audiovalikon näkyviin.

Paina toimintopainiketta kohdan “Mid” alla
ja käännä [VOLUME]-säädintä myötä- tai
vastapäivään.

Paina toimintopainiketta kohdan “P EQ” alla
saadaksesi ekvalisoinnin esivalintavalikon
näkyviin.

Virran katkaisu
Paina [POWER] yli 1 sekunnin ajan
kytkeäksesi radion pois päältä virran ollessa kytkettynä.
MYKISTYS
Paina [POWER] mykistystä varten virran ollessa kytkettynä.
Ä ÄNENV
OIMAKK
UUDEN S
ÄNENVOIMAKK
OIMAKKUUDEN
SÄ
Ä ÄTÄMINEN
Käännä säädintä myötäpäivään äänenvoimakkuuden lisäämiseksi.
Käännä säädintä vastapäivään äänenvoimakkuuden vähentämiseksi.

Paina haluamaasi ekvalisoinnin esivalinnan
alla olevaa toimintopainiketta.
Diskantin säätäminen
Paina [AUDIO] saadaksesi audiovalikon näkyviin.
Paina toimintopainiketta kohdan “ Treb” alla
ja käännä [VOLUME]-säädintä myötä- tai
vastapäivään.

Peruuttaaksesi valitun ekvalisoinnin
esivalinnan paina tätä [P-EQ] uudelleen ja
toista sama menettely.
Ekvalisoinnin esivalinnat ovat POP, Rock,
Country, Voice, Jazz, Classic.
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RADIO
T I LA
OT
RADIO
TIL
AN V
ALINT
A
ADIOTIL
TILAN
VALINT
ALINTA
Paina [BAND] vaihtaaksesi radiotilaan CD- tai
AUX -tilasta.

Radio aloittaa haku ylös/alas -toiminnon, kun
painike vapautetaan.
ESIV
ALINT
AMUISTI
ESIVALINT
ALINTAMUISTI

TA AJUUS
AL
UEEN V
AJUUSAL
ALUEEN
VAIHT
AIHTAMINEN
AIHT
AMINEN
Taajuusalue vaihtuu AM:n ja FM:n välillä aina
kun painat [BAND].
AS
MANU
A ALINEN VIRIT
YS YL
ÖS
ALAS
MANUA
VIRITY
YLÖS
ÖS//AL
Paina [<<]/[>>] muuttaaksesi taajuutta
ylös/alas.
Taajuus nousee tai laskee 1 askeleen aina kun
painat [<<][>>].
HAK
U YL
ÖS
AS
HAKU
YLÖS
ÖS//AL
ALAS
Paina [<<][>>] yli 1 sekunnin ajan seuraavan/
edellisen aseman automaattista hakua varten.
Jos tätä painiketta painetaan jatkuvasti,
taajuus nousee tai laskee jatkuvasti.

Käytössä on 6 suosikkisivua, yhteensä voidaan
tallentaa 48 asemaa AM- ja FM -alueella.
Voit tallentaa aseman seuraavasti
Vaihe 1: Hae haluttu asema hakutoiminnolla tai viritä se manuaalisesti.
Vaihe 2: Valitse suosikkisivu painamalla
[FAV].
Vaihe 3: Paina haluttua toimintopainiketta
yli 1 sekunnin ajan tallentaaksesi aseman
tähän muistipaikkaan.
Yllä olevalla menettelyllä voit tallentaa 48 asemaa esivalintamuistiin.

ESIV
ALINNAN HAK
U
ESIVALINNAN
HAKU
Voit kuunnella esivalintamuistiin tallennettua
asemaa seuraavasti.
Vaihe 1: Valitse suosikkisivu painamalla
[FAV].
Vaihe 2: paina toimintopainiketta sen
esivalintanumeron alla, johon haluttu asema on tallennettu.
AUT
OMA
ATTIT
ALLENNUST
OIMINT
O
UTOMA
OMAA
TTITALLENNUST
ALLENNUSTOIMINT
OIMINTO
Automaattitallennus
Vaihe 1: Paina [MENU], radiovalikko tulee
näyttöön.
Vaihe 2: Paina toimintopainiketta kohdan
“AS” alla, automaattitallennusvalikko tulee näyttöön.
Vaihe 3: Paina toimintopainiketta kohdan
“On alla, radio aloittaa automaattitallennuksen ja tallentaa 12 asemaa.
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AUT
OMA
ATTIT
ALLENNUSSIVUN
UTOMA
OMAA
TTITALLENNUSSIVUN
AMINEN
POISTAMINEN
POIST
Kun automaattitallennustoimintoa on käytetty, radiossa on automaattitallennussivuja.
Poista automaattitallennussivu painamalla
toimintopainiketta kohdan “Off
Off”” alla vaiheen
3 mukaisesti.
AUT
OMA
ATTIT
ALLENNUKSEN
UTOMA
OMAA
TTITALLENNUKSEN
UUDELLEENHAKU
Paina automaattitallennuksen jälkeen
toimintopainiketta kohdan “Rese” alla vaiheen 3 mukaisesti, jos haluat päivittää
automaattitallennussivujen asemat.
RDS:N T
OIMINT
A
TOIMINT
OIMINTA
AF päälle/pois
AF-toiminnossa radio etsii aina parasta
signaalia lähettävän aseman.
Paina Menu radiotoiminnossa saadaksesi
radiovalikon näkyviin.
Paina toimintopainiketta kohdan “RDS” alla
saadaksesi RDS-valikon näkyviin.

Paina toimintopainiketta kohdan “AF
AF”” alla.
AF kytkeytyy toimintaan/pois toiminnasta
aina. kun tätä toimintopainiketta painetaan.

Liikennetiedotusten vastaanoton
peruuttaminen
Paina [TP] uudelleen peruuttaaksesi liikennetiedotuksen kuuntelun.

Aluetoiminto päälle/pois
Aluetoiminnon avulla radio siirtyy paikalliselle radioasemalle (Regional off).

Liikennetiedotuksia lähettävän aseman
haku

Paina Menu radiotoiminnossa saadaksesi
radiovalikon näkyviin.

Jos nyt kuunneltava asema ei lähetä
liikennetiedotuksia, paina [TP], jolloin radio
etsii seuraavan liikennetiedotuksia lähettävän
aseman.

Paina toimintopainiketta kohdan “RDS” alla
saadaksesi RDS-valikon näkyviin.
Paina toimintopainiketta kohdan “REG” alla.
Paina [REG] aluetoiminnon kytkemiseksi,
paina [REG] uudelleen sen poiskytkemiseksi.
Liikennetiedotusten vastaanotto
Jos kuunneltava asema lähettää liikennetiedotteita, paina [TP] kuunnellaksesi tiedotteen.
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CD
V Y ( J EE)) N T
OIST
O
D-- L EEV
TO
TO
Kun CD syötetään, radio näkyy näytössä, ja
kun CD:tä ladataan, File check näkyy näytössä.

Jos vaurioita ei näy, kokeile toistaa ehjäksi
tiedettyä CD:tä.

Z HUOMAUTUS

Kun toisto alkaa, kappale ja kappalenumero
näkyvät näytössä.

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.

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 sytytysvirta tai radio kytketään pois päältä CD:n ollessa soittimessa, se pysyy soittimessa. Kun sytytysvirta kytketään päälle CD:n
ollessa soittimessa, radio tulee kytkeä päälle, ennen kuin CD:n toisto alkaa. Kun
sytytysvirta ja radio 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 näytössä näkyy virhe, katso “CD Viestit”
myöhemmin tässä luvussa.
AN V
ALINT
A
CD:N T
OIST
OTIL
TILAN
VALINT
ALINTA
TOIST
OISTO
Paina [CD/AUX] siirtyäksesi toistotilaan.
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LE
V YN LLA
ATAAMINEN
LEV

CD:N POIST
AMINEN
POISTAMINEN

SEUR
A AVA /EDELLINEN LE
VY
SEURA
LEV

Tähän radioon voi syöttää 6 levyä.

Paina [EJECT], radio näyttää syötetyn levyn
numeron.

Paina toimintopainiketta kohdan “DISC+/
Disc--” alla vaihtaaksesi levyä, radio toistaa
Disc
sitten seuraavan/edellisen levyn ensimmäisen
kappaleen.

Vaihe 1: Paina [LOAD], radio näyttää tyhjien levypaikkojen määrän.
Vaihe 2: Paina toimintopainiketta sen levynumeron kohdalla, johon haluat syöttää
levyn
Vaihe 3: Syötä CD levyaukkoon etikettipuoli
ylöspäin, se alkaa soida automaattisesti.
Syöttääksesi useita CD-levyjä toimi seuraavasti:
Vaihe 1: Paina latauspainiketta yhden sekunnin ajan. Kuulet piippauksen ja
näytössä näkyy usean levyn latausviesti.
Vaihe 2: Noudata näytön ohjeita levyjen
syöttämiseksi.
CD-soittimeen mahtuu 6 levyä.
HUOM.
Paina LOAD-painiketta uudelleen levyjen
lataamisen peruuttamiseksi.

Paina toimintopainiketta numeron alla, levy
poistuu laitteesta.
Nosta levy pois.
Paina [EJECT]-painiketta yli 1 sekunnin ajan,
radio poistaa levyt järjestyksessä.

APP
ALE
AAVA/EDELLINEN K
SEUR
APPALE
KAPP
SEURA
Paina [>>/<<], radio alkaa toistaa seuraavaa/
edellistä kappaletta.

TAUK
O
UKO
Paina [CD/AUX] toiston keskeyttämiseksi.
“P
AUSE
“PA
USE”” vilkkuu näytössä.
Paina [CD/AUX] uudelleen toiston jatkamiseksi.
Jos radio on kytketty aux-yksikköön,
taukotoiminto ei ole käytössä.

SIIRTYMINEN NOPEASTI ETEEN/
TAAKSE
Paina [>>/<<], radio siirtyy nopeasti eteen/
taakse.
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RPT (REPE
AT, UUDELLEEN T
OIST
O)
(REPEA
TOIST
OISTO

INT (SCAN, SELAUS):

M P 33// W M A
A-- C D : N
K ÄY T T
ÄMINEN
TÄ
MP3
-F
ORMA
ATTI
MP3// WMA
WMA-F
-FORMA
ORMAA

Vaihe 1: Paina [MENU], radio näyttää levyn toiston lisätoimintoja.

Vaihe 1: Paina [MENU], radio näyttää levyn toiston lisätoimintoja.

Vaihe 2: Paina toimintopainiketta kohdan
“RPT” alla, radio toistaa nykyisen kappaleen aina uudelleen.

Vaihe 2: Paina toimintopainiketta kohdan
“INT” alla, radio toistaa kaikkia kappaleita muutaman ensimmäisen sekunnin ajan.

• Varmista, että MP3/WMA-tiedostot on
tallennettu CD-R-levylle.

Peruuta tämä toiminto painamalla
toimintopainiketta kohdan “RPT” alla uudelleen.

Peruuta tämä toiminto painamalla
toimintopainiketta kohdan “INT” alla uudelleen.

• Älä sekoita vakiotyyppisiä audiotiedostoja
ja MP3/WMA-tiedostoja samalle levylle.

RDM (R
ANDOM; S
ATUNNAIST
OIST
O)
(RANDOM;
SA
TUNNAISTOIST
OISTO
Vaihe 1: Paina [MENU], radio näyttää levyn toiston lisätoimintoja.
Vaihe 2: Paina toimintopainiketta kohdan
“RDM” alla, radio toistaa kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.
Peruuta tämä toiminto painamalla
toimintopainiketta kohdan “RDM” alla uudelleen.

Jos valmistat itse oman MP3/WMA-levyn tietokoneella:

• Varmista, että jokaisen MP3/WMAtiedoston 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 radion näytössä, jos ne on tallennettu käyttämällä ID3-tag-versioita 1 ja 2.
• 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.
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Soitin voi lukea ja toistaa enintään 50 kansiota, 5 istuntoa ja 999 tiedostoa. 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.

JUURIHAKEMISTO
Juurihakemistoa käsitellään kansiona. Jos
juurihakemistossa on pakattuja audiotiedostoja,
hakemisto näytetään merkinnällä ROOT. Kaikki
suoraan juurihakemiston alla olevat tiedostot
ovat käytössä ennen muita hakemistoja.
T YHJÄ HAKEMIST
OT
AI K
ANSIO
HAKEMISTO
TAI
KANSIO
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. Kansion nimen näyttämisen yhteydessä näytössä näkyy ROOT.

Jos CD sisältää vain pakattuja audiotiedostoja
mutta ei kansioita, kaikki tiedostot sijaitsevat juurikansiossa. Kun radio näyttää kansion
nimen, näytössä näkyy ROOT.
TOISTOJÄRJESTYS
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.
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TIEDOSTOJÄRJESTELMÄ JA
NIMEÄMINEN
ID3-tagin kappaleen nimi näytetään. Jos ID3tagissa ei ole kappaleen nimeä, radio näyttää tiedostonimen ilman päätettä (kuten
MP3/WMA).
32 merkkiä tai 4 sivua pidemmät kappalenimet lyhennetään. Viimeisen tekstisivun sanojen osia tai tiedoston päätettä ei näytetä.
MP3
:N T
OIST
AMINEN
MP3// WMA
WMA:N
TOIST
OISTAMINEN
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.
Uuden kappaleen alkaessa soida kappaleen
numero ja nimi näkyvät näytössä.

Jos sytytysvirta tai radio kytketään pois päältä CD:n ollessa soittimessa, se pysyy soittimessa. Kun sytytysvirta kytketään päälle CD:n
ollessa soittimessa, radio tulee kytkeä päälle, ennen kuin CD:n toisto alkaa. Kun
sytytysvirta ja radio kytketään päälle, CD:n
toisto alkaa siitä mihin se keskeytyi, jos se
oli viimeksi käytössä ollut audiolähde.

Jos vaurioita ei näy, kokeile toistaa ehjäksi
tiedettyä CD:tä.

CD-soitin voi toistaa pienempää 8 cm:n levyä
soviterenkaan avulla. Täysikokoiset ja pienemmät CD:t ladataan samalla tavalla.

Z HUOMAUTUS

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
hoito-ohjeista.

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.

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.
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Jos näytössä näkyy virhe, katso “CD Viestit”
myöhemmin tässä luvussa.
Kaikki CD-toiminnot toimivat samalla tavalla
toistettaessa MP3/WMA-tiedostoa, poislukien
tässä luetellut. Katso “CD:n toistaminen” yllä
lisätietoja varten.

KAIKKI-/HAKEMISTOTILA

VIERIT
YS P
ÄÄLLE/POIS
PÄ
VIERITY

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

Pitkä tiedostonimi näkyy vieritystekstinä oikealta vasemmalle vierityksen ollessa päällä.

Vaihe 1: Paina [MENU], radio näyttää levyn toiston lisätoimintoja.
Vaihe 2: Paina toimintopainiketta kohdan
“ALL
ALL”” alla, “All” tilalle tulee “DIR”.
Peruuta dir-tila painamalla toimintopainiketta
kohdan “DIR” alla uudelleen.
ID3 T
AG --TIET
TIET
ONÄ
Y TT
Ö
TA
TIETONÄ
ONÄY
TTÖ
Paina [INFO], radio näyttää nykyisten
tiedostojen ID3 tag -tiedot.

Vaihe 1: Paina [MENU], radio näyttää levyn toiston lisätoimintoja.
Vaihe 2: Paina toimintopainiketta kohdan
“Scroll” alla, radio toistaa nykyisen kappaleen aina uudelleen.
Peruuta tämä toiminto painamalla
toimintopainiketta kohdan “Scroll” alla
uudelleen.
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CD VIESTIT
CHECK CD
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.

AU X
X--T I L A
Jos virhe toistuu usein tai jos virhettä ei voida
korjata, ota yhteys jälleenmyyjään. Jos radio
näyttää virheviestin, kirjoita se muistiin ja anna
se jälleenmyyjälle raportoidessasi virheestä.

Radiossa on yksi lisälaiteliitin (halkaisija 3,5mm)
etulevyn oikeassa alareunassa.
Tämä ei ole audiolähtö; älä kytke kuulokkeita
etulevyn lisälaiteliittimeen.
Voit kuitenkin kytkeä ulkoisen audiolaitteen
kuten iPodin, kannettavan tietokoneen, MP3soittimen, CD-vaihtajan tai XM™-vastaanottimen yms. lisälaiteliittimeen käytettäväksi
lisäaudiolähteenä.

• Ilma on erittäin kostea. Odota tällöin tunti
ja yritä uudelleen.

AUX
AN V
ALINT
A
UX--TIL
TILAN
VALINT
ALINTA

• CD:n formaatti ei ehkä ole yhteensopiva.
Katso “MP3-formaatti” aiemmin tässä
luvussa.

Jos lisälaiteliitin ei havaitse lähtöliitintä, aux-tila
ei tule käyttöön.

• CD:n tallentamisessa on saattanut tapahtua virhe.
• Tarra on saattanut juuttua CD-soittimeen.
Jos CD ei toimi oikein jostakin muusta syystä,
kokeile ehjäksi tiedettyä CD:tä.

Paina [CD/AUX] jossakin toisessa toistotilassa.
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TUR
VA J Ä R J E S T E L M Ä
RV
Turvajärjestelmä suojaa radion varkautta vastaan.

TUR
VAL
UK
ON V
AP
AUTT
AMINEN
TURV
ALUK
UKON
VAP
APA
UTTAMINEN

Kun tunnistuskoodi on rekisteröity
turvalukitustoimintoon, vaikka laite
varastettaisiin ja asennettaisiin muualle,
sitä ei voida käyttää syöttämättä rekisteröityä tunnistuskoodia.

 Paina [POWER] pitäen samalla [INFO]-

Turvalukon asettaminen (tunnistuskoodin
rekisteröinti)
Kytke radio pois päältä.

 Paina [POWER] pitäen samalla [INFO]painiketta ja vasemmanpuoleisinta
toimintopainiketta painettuna.
Tunnistuskoodin rekisteröintitila tulee käyttöön ja numero, 1-6, tulee näyttöön.

 Paina toimintopainikkeita kohdan “1-6”
alla näytössä nelinumeroisen koodin
syöttämiseksi.

 Paina [POWER].
Tunnistuskoodi rekisteröityy ja radio kytkeytyy
pois päältä.

Kytke radio pois päältä.
painiketta ja vasemmanpuoleisinta
toimintopainiketta painettuna.
Tunnistuskoodin rekisteröintitila tulee käyttöön ja numero, 1-6, tulee näyttöön.

 Paina toimintopainikkeita kohdan “1-6”
alla näytössä nelinumeroisen koodin
syöttämiseksi.

 Paina [POWER].
Jos syötetty koodi vastaa rekisteröityä koodia,
turvalukitus vapautuu ja radio kytkeytyy pois
päältä.

HUOM.
Kun tunnistusk
oodi on rrekist
ekist
eröit
tunnistuskoodi
ekisteröit
eröityy, tämä
tunnistuskoodi on tarpeen turvalukituksen
vapautt
amisek
si. V
armist
a, että et unohda
apauttamisek
amiseksi.
Varmist
armista,
turvakoodia.
Jos väärä koodi syötetään 10 kertaa, lisäyritykset eivät ole mahdollisia ennen
kun noin tunti on kulunut.
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OHJA
USP
YÖ R
ÄN SSÄ
Ä ÄTIMET
*
OHJAU
PY
RÄN
TIMET*
Audiojärjestelmän perustoimintoja voidaan
käyttää ohjauspyörän säätimillä.

1. Virta
Virtakytkin
Virta päälle: Paina tätä painiketta.
Virran katkaisu: Paina tätä painiketta yli
1 sekunnin ajan.
Mykistys: Paina tätä painiketta virran ollessa kytkettynä.
2. Äänenvoimakkuuden lisäyspainike
1 askeleen lisäys: Paina tätä painiketta alle
1 sekunnin ajan, radion äänenvoimakkuustaso nousee.
Automaattinen äänenvoimakkuuden lisäys:
Paina tätä painiketta yli 1 sekunnin ajan,
radion äänenvoimakkuustaso nousee vaiheittain.

PWR

VO L
SEEK

VO L

MODE

3. Äänenvoimakkuuden alentamispainike
Paina tätä painiketta äänenvoimakkuuden
alentamiseksi.
1 askeleen alennus: Paina tätä painiketta alle
1 sekunnin ajan, radion äänenvoimakkuustaso
alenee.
Jatkuva alentaminen: Paina tätä painiketta yli
1 sekunnin ajan, radion äänenvoimakkuus
alenee vaiheittain.

4. SEEK
SEEK-painike
1) RADIOTILA : Paina tätä painiketta
alle 1 sekunnin ajan siirtyäksesi
esivalitulle radioasemalle.
(Esivalinta 1o2o3o4)
Paina tätä painiketta yli 1 sekunnin ajan
etsiäksesi seuraavan aseman.
2) CDP-TILA : Paina tätä painiketta alle 1 sekunnin ajan siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen. (Kappale01oKappale02o...)
Paina tätä painiketta yli 1 sekunnin ajan
toistaaksesi kappaletta nopeasti eteenpäin.
5. MODE
MODE-painike
Toistotila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä aina, kun tätä painiketta painetaan.
FMoAMo(CDC)o(AUX)oFM…
Radio siirtyy CDC-tilan ohi, jos levyä ei ole
syötetty.
Radio siirtyy AUX-tilan ohi, jos lisälaitetta
ei ole kytketty.
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5-2 HÄTÄTILANTEET

VA R
AP
YÖ R
Ä , NOSTURI JA
RA
PY
RÄ
AUTON TYÖKALUT
Varapyörä, nosturi ja työkalut ovat kiinnitettyinä
tavaratilassa ja takapuskurin alla.

Nosturin ja pyöränmutteriavaimen irrotus

HUOM.

1. Avaa takaluukku.

Joissakin malleissa on nosturin kahva.

2. Vedä pohjalevy ylös ja paikallista siipipultti.
3. Irrota siipipultti nosturista kiertämällä sitä
vastapäivään.

Z VAR
OITUS
AROITUS

4. Irrota nosturi ja työkalupussi.

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.

C7D5015A

5. Irrota työkalupussia kiinnittävät hihnat. Ota
sitten pyöränmutteriavain (tai nosturin
kahva*) pussista.

(Nosturin kahva)

C05E195A

C7E5001A

HÄTÄTILANTEET 5-3

Var
apyörän irr
otus
arapyörän
irrotus
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.
HUOM.
Kiinnitä nosturi ja työkalut kunnolla
pohjalevyn alle, etteivät ne kolise auton
liikkuessa.

Nosturin tiedot
Suurin nostokuorma: 900 kg

Z VAR
OITUS
AROITUS
Suunnitt
elimme nosturin käy
uunnittelimme
käyttettäväk
ettäväk-si vain tässä autossa.
• 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.

TYHJENTYNEEN
VA I H T
AMINEN
TA

RENKAAN

Jos rengas on tyhjentynyt, noudata seuraavia
turvallisuusohjeita ennen renkaan vaihtamista.
Renkaan vaihtamista koskevat turvaohjeet
1. Kytke hätävalot päälle.
2. Aja tien sivuun turvalliseen paikkaan, jossa ei ole liikennettä.
3. Pysäköi pitävälle ja tasaiselle pinnalle.
Katso hakemiston kohta “AUTON
PYSÄKÖIMINEN”.
4. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
5. Kytke käsijarru.
6. Pyydä kaikkia matkustajia poistumaan autosta ja seisomaan turvallisessa paikassa.
7. Aseta vaihdettavan renkaan vastakkaisella
puolella kulmittain olevan renkaan eteen ja
taakse kiilat, puunpalat tai kivet.
Jos näitä turvaohjeita ei noudateta, auto voi
liukua pois nosturin päältä ja aiheuttaa
henkilövahinkoja.

C7E5003A

5-4 HÄTÄTILANTEET

Tyhjent
yneen rrenk
enk
aan vvaiht
aiht
aminen
yhjentyneen
enkaan
aihtaminen
1. Irrota nosturi, pyöränmutteriavain (tai
nosturin kahva*) ja varapyörä säilytystilasta
tavaratilasta ja takapuskurin alta.

Z HUOMAUTUS
Älä irrota yhtään mutteria ennen kuin
pyörä on nostettu ylös maasta.

3. Aseta pyöränmutteriavain nosturin nostopisteeseen ja kierrä pyöränmutteriavainta
myötäpäivään. Tämä nostaa nostopistettä
vähän.
4. Sijoita nosturi alla olevan kuvan osoittamalla tavalla. Auton ovien alapuolella on
etu- ja takapäässä nostopisteet.

2. Löysennä pyöränmuttereita yksi kierros
pyöränmutteriavaimen avulla.

5. Sijoita nosturi pystysuunnassa vaihdettavaa
rengasta lähinnä olevan nostopisteen
kohdalle.

Z HUOMAUTUS
Älä yritä nostaa autoa ennen kuin nosturi
on oikeassa asennossa ja tukevasti sekä
autoa että maata vasten.

Löysentäminen
(Nosturin kahva)

C05E196A

C7D5016A
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6. Nosta autoa kiertämällä pyöränmutteriavainta (tai nosturin kahvaa*) myötäpäivään, kunnes nostopää on tukevasti
nostopisteessä. Nosta pyörää ylös
maasta noin 2,5 cm.

Z HUOMAUTUS
Kun nosturi alkaa nostaa autoa, varmista,
että nosturi on asetettu oikein niin, ettei
nosturi ala luistaa.

7. Irrota pyöränmutterit kokonaan kiertämällä vastapäivään.

Z VAR
OITUS
AROITUS
• 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.

HUOM.
Älä nosta autoa enempää kuin pyörän
vaihtamisen kannalta on tarpeen.

Nosturin kädensija

Nosturi
Pyöränmutteriavain
(Nosturin kahva)

S3W5023A

8. Irrota koko pyörä.
9. Asenna varapyörä pyörännapaan

Z HUOMAUTUS
• Älä koskaan laita öljyä tai rasvaa
pyöränmuttereihin.
• Käytä aina oikeita pyöränmuttereita.
• Vie auto korjaamolle niin pian kuin mahdollista, jotta pyöränmutterit voidaan
kiristää oikeaan kiristysarvoon.
Suosittelemme valtuutettua Chevrolethuoltoliikettä.
Jos mutterit kiristetään väärin, ne saattavat löystyä.
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10. Kiinnitä pyöränmutterit takaisin. Kiristä
jokaista mutteria käsin kunnes pyörä on
napaa vasten.
11. Kierrä pyöränmutteriavainta (tai nosturin
kahvaa*) vastapäivään ja laske auto alas.
12. Kiristä pyöränmutterit 125 Nm:iin ristikkäin.
1o2o3o4o5 (katso kuvaa alla)

Z VAR
OITUS
AROITUS
Käytä vain oikeanlaisia muttereita ja
kiristä ne oikeaan momenttiin.
Väärien osien käyttäminen tai väärin
kiristetyt mutterit voivat aiheuttaa
onnettomuuksia.

13. Kiinnitä pyöräteline tukitankoon ja kiristä
pultti reiässä takapuskurin yläpuolella
noin arvoon 6 Nm pyörätelineen nostamiseksi.
14. Kiinnitä vaijeri ja laita reiän peitelevy
takaisin paikalleen.
15. Kiinnitä nosturi ja työkalut omille paikoilleen ja tyhjentynyt rengas tavaratilaan.

Z HUOMAUTUS
Älä säilytä tyhjentynyttä rengasta
takapuskurin alla varapyörän paikalla.
Tyhjent
yny
eng
as voi irr
ot
a paik
alt
aan.
yhjentyny
ynytt rreng
engas
irrot
ota
paikalt
altaan.

Z VAR
OITUS
AROITUS
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. Suosittelemme valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.
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Z HUOMAUTUS

Z HUOMAUTUS

Auto voi muuttua epävakaaksi ja liikkua
nosturia käytettäessä. Seurauksena voi
olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
• 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.
• Käytä sitä nostopistettä, joka on lähimpänä vaihdettavaa rengasta.
• Aseta kiilat vaihdettavan renkaan
vastapuolella kulmittain olevan renkaan eteen.
(jatkuu)

(jatkuu)
• 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.

MOOTTORIN
K ÄY N N I S T
ÄMINEN
TÄ
A P U KA A P E L E I L LA
Z HUOMAUTUS
• Älä yritä käynnistää autoa työntämällä tai vetämällä sitä.
Tämä voi vaurioittaa katalysaattoria ja
automaattivaihteistoa ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Z HUOMAUTUS

Jos auton akku on tyhjentynyt, auton käynnistämiseen voidaan käyttää toisen auton akkua.

Pyydä apua korjaamosta tai tiepalvelusta, kun olosuhteet eivät ole tyydyttävät auton nostamiseksi nosturilla,
tai ellet ole varma pyörän vaihtamisen
onnistumisesta.

Z VAR
OITUS
AROITUS
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.
(jatkuu)
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Z VAR
OITUS
AROITUS
(jatkuu)
• Älä anna kaapelien napojen koskettaa toisiaan.
• Käytä suojalaseja, kun työskentelet
akun lähellä.
• Älä anna akkunesteen päästä kosketuksiin silmien, ihon, kankaan tai
maalattujen pintojen kanssa.
• Varmist
a, että apuna käy
armista,
käytt ettävän
akun ja auton akun jännitteet ovat
samat.
• Älä irrota tyhjentynyttä akkua autosta.
Jos näitä varoituksia tai apukaapeleilla
käynnistämistä koskevia ohjeita ei
auk
a, akku voi räjähtää. S
eur
noudat
et
Seur
eurauk
auk-noudatet
eta,
sena voi tällöin olla akkunesteen aiheuttamat palovammat tai sähköinen
oikosulku.
Tämä voi vaurioittaa kummankin auton
sähköjärjestelmiä ja aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja.

Ennen apukaapeleilla käynnistämistä

Apukäynnistyskaapeleiden kiinnittäminen

1. Kytke käsijarru.

Kytke apukäynnistyskaapelit seuraavassa järjestyksessä:

2. Jos autossa on automaattivaihteisto, siirrä
valintavipu PARK-asentoon. Kytke
käsivalintainen vaihteisto vapaalle
(NEUTRAL).
3. Kytke kaikki sähkölaitteet pois päältä.

Z HUOMAUTUS
• Kytke äänentoistolaitteisto pois päältä ennen kuin käynnistät auton
apukaapeleilla. Muussa tapauksessa
äänentoistojärjestelmä voi vaurioitua.

1. Kytke ensimmäisen kaapelin toinen pää
apuakun positiiviseen napaan (merkitty “+”
akun kotelossa tai navassa).
2. Kytke saman apukaapelin toinen pää
tyhjentyneen akun positiiviseen napaan
(“+”-merkki).
3. Kytke toisen kaapelin toinen pää apuakun
negatiiviseen napaan (merkitty “-” akun
kotelossa tai navassa).

Z VAR
OITUS
AROITUS
• Aseta apukäynnistyskaapelit aina
kulkemaan niin, etteivät ne osu
moottoritilan liikkuviin osiin.
Muussa tapauksessa auto voi vaurioitua, ja tuloksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.

C7E5015A
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Z VAR
OITUS
AROITUS
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.
Jos apukaapeli kytketään tyhjentyneen
akun negatiiviseen napaan, tuloksena
voi olla kipinöintiä. Akku voi myös mahdollisesti räjähtää.
ak
av
a henkilöTulok
sena voi olla vvak
akav
ava
uloksena
vahinko tai auton vaurioituminen.

4. Kytke toisen kaapelin toinen pää
maadoituskohtaan toisessa autossa, esimerkiksi moottorin terästukeen.

Kun auto, jonka akku on tyhjentynyt, on käynnissä:

5. Apuvirtaa antavan auton moottori saa olla
käynnissä apuvirtaa annettaessa.

1. Irrota maattoliitäntä (–) varovasti. Aloita
kytkentöjen purkaminen tyhjentyneestä
akusta. Jätä auto, jonka akku on
tyhjentynyt, käymään.

HUOM.

2. Irrota negatiivinen johdin autosta, joka
antaa apuvirtaa.

Yritä käynnistää aut
o, jonk
a akku on
auto
jonka
tyhjentynyt, minuutin välein. Yksi
käynnistysyrityskerta saa kestää enintään 15 sekuntia.

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. Suosittelemme valtuutettua
Chevrolet-huoltoliikettä.
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AUTON HINAAMINEN
Jos autoasi on hinattava, ota yhteyttä
korjaamoon tai hinausliikkeeseen.
Suosittelemme valtuutettua Chevrolethuoltoliikettä.

Z VAR
OITUS
AROITUS
• Hinattavassa autossa ei saa koskaan
olla matkustajia.
• Hinaa autoa aina turvallisella nopeudella. Älä ylitä nopeusrajoituksia.
• Älä koskaan hinaa autoa, jossa on
vaurioituneita osia, jotka eivät ole
kunnolla kiinni autossa.
Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin.

C7E5010A

Auton hinaaminen pyöränosturiautolla
1. Kytke hätävalot päälle.
2. Kytke virtalukko asentoon ACC.
3. Kytke automaatti- ja käsivalintainen
vaihteisto vapaalle (NEUTRAL).
4. Vapauta käsijarru.

Z HUOMAUTUS

5. Hinaa autoa siten, että etupyörät ovat irti
tiestä.

Z HUOMAUTUS
• Älä hinaa autoa hinausköydellä tai
hinausliinalla.
• Käytä hinaustasoa tai pyöränosturilaitetta.

Jos autoa on hinattava takaapäin, etupyörien alle on asetettava hinauskelkka.
• Älä koskaan hinaa autoa takaapäin
siten, että etupyörät ovat tiellä.
Jos auton etupyörät pyörivät vapaina
tiellä, auton vaihteisto voi vaurioitua.

C7E5011A

C7E5012A

HÄTÄTILANTEET 5-11

AWD-auton hinaaminen
Vaurioiden välttämiseksi nelipyörävetoista
(AWD) autoa hinattaessa on paras käyttää
hinauslavaa.

Jos hinauslavaa ei ole käytettävissä, käytä
hinausalustaa kuvassa esitetyllä tavalla.

Z HUOMAUTUS
Jos nelipyörävetoista (AWD) autoa
hinataan etu- tai takapyörät maassa,
auton vetojärjestelmä voi vaurioitua
vakavasti.
• Älä koskaan hinaa autoa sekä etuettä takapyörät maassa.

HINA
AMINEN HÄ
TÄTAP
AUKSESS
A
HINAAMINEN
HÄT
APA
UKSESSA
Jos hinauspalvelua ei ole käytettävissä hätätilanteessa, autoa voidaan hinata tilapäisesti
hinaussilmukkaan kiinnitetyn vaijerin avulla.
Etuhinaussilmukka
Etupuskurin alla on hinaussilmukka. Kuljettajan on oltava auton sisällä ohjaamassa ja
jarruttamassa.
Hinausköydellä hinaaminen on sallittua vain
kestopäällysteisillä teillä. Hinausköydellä saa
hinata vain lyhyitä matkoja pienillä nopeuksilla.

Kiinnityskoukku

C7E5004A

C7E5005A

Etuhinaussilmukka

C7E5016B
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Näin hinattaessa myös pyörien, akselien,
voimansiirron, ohjauslaitteiston ja jarrujen on
oltava hyvässä kunnossa.

Z HUOMAUTUS
Auto voi vaurioitua hinausköydellä
hinattaessa.
Vaurioitumisen vvaar
aar
an vähentäminen:
aaran
• Käytä hinaussilmukkaa vain, jos mitään muuta hinausvälineistöä ei ole
käytettävissä.
• Hinaa autoa vain edestä.
• Pidä köysi irti puskurista.
• Varmist
a, että hinausköysi on kiinniarmista,
tetty molemmista päistä kunnolla
hinaussilmukk
aan. T
arkist
a vetämälhinaussilmukkaan.
Tarkist
arkista
lä hinausköyttä.
• Hinausköydellä hinaaminen voi
vaurioittaa automaattivaihteistoa
vakavasti. Kun hinaat automaattivaihteistoista autoa, käytä hinaustasoa
tai pyöränosturia.
• Aja hitaasti ja vältä äkkinäisiä liikkeitä.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Hinattavan auton hallinnan menettäminen on mahdollista hinausköydellä
hinattaessa.
• Älä hinaa, jos pyörät, vaihteisto,
akselit, ohjauslaitteisto tai jarrut
ovat vaurioituneet.
• Älä irrota virta-avainta virtalukosta,
koska muuten ohjauslukko menee
päälle, jolloin autoa ei voi ajaa.

Tak
ahinaussilmukk
a
akahinaussilmukk
ahinaussilmukka
Käytä takahinaussilmukkaa hinatessasi toista autoa. Sitä tulee käyttää vain hätätilanteessa (esimerkiksi auton vetämiseen ojasta,
lumikinoksesta tai mudasta).
Käyttäessäsi takahinaussilmukkaa toimi seuraavasti:
1. Ota esille takahinaussilmukka tavaratilan
pohjalevyn alta.
2. Avaa takapuskurissa oleva peitelevy ja
kierrä hinaussilmukka tukevasti paikalleen.

Z HUOMAUTUS
• Älä käytä kuljetuskiinnityskoukkua
autosi hinaamiseen.
Auto voi vaurioitua.

C7D5012A
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AU T
ON KEINUTT
AMINEN
TO
TA
Takahinaussilmukkaa
käytettäessä
hinausvaijerin tai -ketjun on oltava suorassa silmukkaan nähden. Silmukkaan ei saa
kohdistaa sivuttaisvoimia. Älä kiristä
vaijeria liian nopeasti, ettei auto vaurioidu.

Z HUOMAUTUS
• Älä käytä kuljetuskiinnityskoukkua
toisen auton hinaamiseen.
Auto voi vaurioitua.

Jos auto on juuttunut lumeen, mutaan tai
muuhun löysään ainekseen, voit saada auton
irti alla kuvattujen ohjeiden avulla.
1. Käännä ohjauspyörä kokonaan vasemmalle ja sitten oikealle. Näin etupyörien ympärillä oleva alue vapautuu esteistä.
2. Kytke peruutus- ja eteenpäinajovaihde
vuorotellen päälle.
3. Vältä pyörien sutimista.
4. Vapauta kaasupoljin, kun vaihdat vaihdetta.
5. Paina kaasupoljinta kevyesti, kun vaihde
on päällä.
Jos tämä ei irrota autoa muutaman yrityksen
jälkeen, autoa joudutaan ehkä hinaamaan. Katso
ohjeet kohdasta “AUTON HINAAMINEN”.

C7E5019A

Z VAR
OITUS
AROITUS
Jos yrität irrottaa auton lumesta,
mudasta, hiekasta tai muusta esteestä
keinuttamalla:
a ensin, ett
ei aut
on ympärillä
• Tarkist
auton
arkista
ettei
ole esteitä tai ihmisiä.
ai ttaak
aak
sähtää äkisti et
een- ttai
Aut
o voi syök
aak-Auto
syöksähtää
eteensepäin, mikä voi aiheuttaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.
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YLIKUUMENEMINEN
HUOM.
Jos keinutat autoa, ota seuraavat varoitukset huomioon, ettei vaihteisto ja
muut osat vaurioidu:
• Älä paina kaasupoljinta, kun vaihdat
vaihdetta tai ennen kuin vaihteisto on
siirtynyt kokonaan eteenpäinajo- tai
peruutusvaihteelle.
• Älä nosta moottorin kierroksia korkealle. Vältä pyörien luistoa.
• Jos auto ei irtoa usean keinutuskerran
jälkeen, harkitse hinaamista.

Jos jäähdytysnesteen lämpömittarin osoitin on
punaisella alueella tai sinulla on jokin muu syy
epäillä moottorin ylikuumenneen:

Jos puhallin ei toimi ja näet höyryä, toimi
seuraavasti:

1. Pysäytä auto.

2. Siirry pois auton luota avaamatta konepeltiä.

2. Kytke ilmastointi pois päältä.
3. Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä muutaman minuutin ajan.
4. Varmista, että puhallin toimii.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Jos höyryä on näkyvissä, siirry pois auton luota, kunnes moottori on jäähtynyt. Höyry voi aiheuttaa vakavia palovammoja.

1. Sammuta moottori.

3. Anna moottorin jäähtyä.
4. Kun höyryä ei enää näy, avaa konepelti
varovasti.
5. Ota ensi tilassa yhteyttä korjaamoon.
Suosittelemme valtuutettua Chevrolethuoltoliikettä.
Jos puhallin toimii eikä höyryä näy, toimi seuraavasti:
1. Avaa konepelti varovasti.
2. Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä, kunnes se on jäähtynyt.

HUOM.
Ilmastointilaitteen käyttäminen pitkiä
ylämäkiä tai vilkkaassa liikenteessä
ajettaessa voi saada moottorin
ylikuumenemaan.

3. Tarkista jäähdytysnesteen taso.
Jos puhallin toimii, mutta moottorin lämpötila
ei laske, toimi seuraavasti:
1. Pysäytä moottori.
2. Avaa konepelti varovasti.
3. Anna moottorin jäähtyä.
4. Tarkista jäähdytysnesteen taso.

HÄTÄTILANTEET 5-15

Jos jäähdytysnestettä on vähän, tarkista
seuraavat osat vuotojen varalta:
1. Jäähdytin
2. Jäähdyttimen letkut
3. Jäähdyttimen liitokset
4. Lämmityslaitteen letkut
5. Lämmityslaitteen letkujen liitännät
6. Vesipumppu.
Jos havaitset vuodon tai muun vaurion, tai jos
jäähdytysnestettä vuotaa edelleen, ota heti
yhteyttä korjaamoon. Suosittelemme valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä. Älä aja autolla ennen kuin nämä ongelmat on ratkaistu.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Jäähdyttimestä voi syöksyä paineistettua, polttavan kuumaa höyryä, joka
voi aiheuttaa palovammoja.
• Älä koskaan irrota jäähdyttimen
säiliön korkkia, kun moottori ja
jäähdytin ovat kuumat.
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TUR
VA O H J E E T
RV
Muista noudattaa varo-ohjeita henkilö- ja
omaisuusvahinkojen välttämiseksi aina, kun
suoritat tarkastus- tai huoltotoimenpiteitä
autolle.
Yleisiä varo-ohjeita autoa huollettaessa:
• Älä työskentele moottorin parissa sen
ollessa kuuma.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Katalysaattori ja muut pakoputkiston
osat voivat tulla hyvin kuumiksi moottorin käydessä.
Niihin liittyvien osien koskeminen
moottorin käydessä voi aiheuttaa
vakavia palovammoja.

• Älä koska kytke tai irrota akkua tai
transistoroituja osia sytytysvirran ollessa
kytkettynä.
• Kiinnitä erityistä huomiota akkuka-apelien
napaisuuteen niitä kytkettäessä. Älä koskaan kytke positiivista kaapelia negatiiviseen napaan tai negatiivista kaapelia positiiviseen napaan.
• Muista, että akussa, sytytysjohtimissa ja
auton muissa johdoissa kulkee suuri sähkövirta tai jännite. Varo aiheuttamasta
oikosulkua.

Z VAR
OITUS
AROITUS
• Käännä virta OFF (pois päältä) -asentoon ja poista avain virtalukosta ennen kuin teet tarkastuksia tai toimenpiteitä konepellin alla.
Sähköjohtojen koskettaminen sytytysvirran ollessa kytkettynä voi aiheuttaa sähköiskun tai palovammoja.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Jos sinun pitää kurkottaa moottoritilaan, riisu sellainen löysä vaatetus ja
korut, jotka voivat tarttua kiinni
moottoritilaan. Älä myöskään aseta
kehon osia tuulettimen, hihnojen tai
muiden liikkuvien osien lähelle.

• Älä koskaan mene auton alle, kun se on
tuettu nosturilla. Jos auton alla pitää työskennellä, käytä alustapukkeja.

• Varmista asianmukainen tuuletus, ennen
kuin työskentelet moottorin käydessä suljetussa tilassa, kuten autotallissa.

• Älä käsittele akun, polttoaineen tai
polttoaineeseen liittyvien osien läheisyydessä tupakointivälineitä, avotulta tai kipinöitä.

• Pidä käytetty öljy, jäähdytysneste ja muut
nesteet poissa lasten ja lemmikkieläinten
ulottuvilta.
• Älä hävitä tyhjiä tai käytettyä öljyä tai
nestettä sisältäviä astioita kotitalousjätteen seassa. Käytä paikallisten viranomaisten hyväksymiä hävityslaitoksia.

S3W6011A
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• Jos on tarpeen katsoa konepellin alle moottorin käydessä, varo auton odottamattomia ja äkillisiä liikkeitä. Jos autossa on
automaattivaihteisto, aseta valintavipu
asentoon PARK (pysäköinti) tai NEUTRAL
(vapaa) ja vedä käsijarrusta. Jos autossa
on käsi-valintainen vaihteisto, aseta
vaihdevipu vapaalle ja vedä käsijarrusta
tiukasti.
• Henkilövahinkojen välttämiseksi katkaise
aina sytytysvirta ja poista avain ennen kuin
aloitat työskentelyn konepellin alla, paitsi
jos toimenpide vaatii muuta. Jos toimenpide vaatii työskentelyä konepellin alla
moottorin käydessä, riisu kaikki löysä vaatetus ja korut, jotka voivat jäädä kiinni liikkuviin osiin ja siten aiheuttaa henkilövahinkoja.

Jäähdytyspuhallin

Z HUOMAUTUS
Anturit ohjaavat sähkökäyttöisiä
jäähdytyspuhaltimia (moottoritilassa).
Nämä puhaltimet voivat käynnistyä milloin tahansa.
• On erittäin tärkeää pitää kädet,
sormet ja löysät vaatekappaleet
kaukana tuulettimen siivistä.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Auton sähköosien koskettaminen
sytytysvirran ollessa kytkettynä on erittäin vaarallista.
• Muista katkaista sytytysvirta ja
poistaa avain ennen kuin suoritat
moottorin tarkastuksia tai teet muita huoltotöitä konepellin alla.
Muuten seurauksena voi olla palovammoja, sähköiskuja tai muita henkilövahinkoja.

Ennen kuin suoritat tarkastuksia moottorille,
vältä puhaltimen aiheuttama henkilövahingon
vaara sammuttamalla moottori, jolloin
tuuletin ei toimi.
Muista myös, että elektronisessa
sytytysjärjestelmässä on suurempi jännite kuin
perinteisissä järjestelmissä. On siis erittäin
vaarallista koskea sähköosiin sytytysvirran
ollessa kytkettynä.
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KULJETT
AJAN
TA
TA R K I S T U S L I S T
A
TA
Varmista auton turvallinen ja luotettava toiminta tarkistamalla säännöllisin väliajoin sen
ulko- ja sisäpuoli sekä moottoritila.
ULKOPUOLI

Tuulilasinpy
yhkimet
uulilasinpyyhkimet

SISÄPUOLI

• Tarkista varsien ja sulkien kunto (myös takalasin pyyhkimen, jos autossa on sellainen).

Ohjaus
• Tarkista ohjauspyörän vapaa liike.
Käsijarru

Renkaat

• Varmista että käsijarruvivun liikevara on
oikea.

• Oikeat rengaspaineet (ks. hakemiston
kohta “VANTEET JA RENKAAT”).

Kojelauta

• Ei murtumia reunoissa tai kulutuspinnassa.
• Ei vieraita esineitä kulutuspinnalla.

• Tarkista kaikkien kojelaudan mittarien,
hallintalaitteiden ja varoitusvalojen oikea
toiminta.

Pyörät

Peilit

• Mutterit ja pultit kiristetty oikeaan
tiukkuuteen. (Katso hakemiston kohta
“TYHJENTYNEEN RENKAAN VAIHTAMINEN”)

• Varmista, että kaikkien kolmen peilin
heijastuspinnat ovat puhtaat ja hyvässä
kunnossa.

Lamput

• Tarkista kaikkien
säädettävyys.

• Kaikkien seisonta-, ajo- ja takavalojen,
sivuvalojen, sekä suunta-, jarru- ja sumuvalojen toiminta.
Nesteet
• Tarkista kaikkien konepellin alla olevien
nestesäiliöiden oikea täyttömäärä.

peilien

Säätimet
• Tarkista jarrupolkimen vapaaliike.

helppo
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1. Ilmanpuhdistin

5. Sulake- ja relekotelo

8. Ohjaustehostimen nestesäiliö

2. Moottoriöljyn täyttökorkki

6. Akku

9. Moottoriöljymäärän mittatikku

3. Jarrunestesäiliö

7. Pesunestesäiliö

4. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö

10. Kytkinnestesäiliö*
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3.2 DOHC -MALLI
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1. Ilmanpuhdistin

5. Sulake- ja relekotelo

8. Ohjaustehostimen nestesäiliö

2. Moottoriöljyn täyttökorkki

6. Akku

9. Moottoriöljymäärän mittatikku

3. Jarrunestesäiliö

7. Pesunestesäiliö

4. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö
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2.0 DIESELMALLI
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C7E6026A

1. Ilmanpuhdistin

5. Sulake- ja relekotelo

2. Moottoriöljyn täyttökorkki

6. Akku

10. Kytkinnestesäiliö*

3. Jarrunestesäiliö

7. Pesunestesäiliö

11. Polttoainesuodatin

4. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö

8. Ohjaustehostimen nestesäiliö

12. Lisäsulake- ja relekotelo

9. Moottoriöljymäärän mittatikku
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MOOTTORIÖLJY
Huolehdi moottorin asianmukaisesta
voitelusta pitämällä moottoriöljyn määrä oikealla tasolla.
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.
Jos moottorin öljynpaineen varoitusvalo
(o) kojetaulussa syttyy, moottoriöljymäärä
on tarkastettava välittömästi.

MOOTTORIÖLJYN MÄÄRÄN
TARK
AST
AMINEN
ARKAST
ASTAMINEN

6. Tarkista mittatikussa oleva öljy ja varmista,
että se ei ole likaantunut.

1. Pysäköi auto tasaiselle paikalle.

7. Tarkista öljyn määrä mittatikusta. Öljymäärän tulee olla merkintöjen MIN ja
MAX välillä.

2. Odota moottorin sammuttamisen jälkeen
joitakin minuutteja, jotta öljy ehtii valua
takaisin öljypohjaan. Jos moottori on kylmä, öljyn valuminen kestää pidempään.
3. Vedä mittatikku ulos ja pyyhi se puhtaaksi. Katso “MOOTTORITILA” edellisiltä sivuilta tässä luvussa sijaintitietoja varten.
4. Työnnä mittatikku kokonaan takaisin sisään.
5. Vedä mittatikku uudelleen ulos.

2.4D / DIESEL

Oikea öljymäärä
3.2D

C7E6024A

C7E6025C
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8. Jos öljymäärä on MIN-merkinnän alapuolella, lisää tarpeeksi moottorissa jo olevan
laatuluokan öljyä, jotta määrä nousee
MAX-merkin tasolle. Älä lisää öljyä MAXmerkinnän yli.
Lisää öljyä moottoriöljyn täyttöaukon kautta. Katso “MOOTTORITILA” edellisiltä sivuilta tässä luvussa sijaintitietoja varten.
Katso öljyn tekniset tiedot hakemiston
kohdasta “NESTETAULUKKO”.

Z VAR
OITUS
AROITUS
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.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Öljyn liikatäyttö voi vaikuttaa moottorin toimintaan.
• Älä anna öljyn määrän nousta mittatikun MA
X-merkinnän yläpuolelle
MAX
yläpuolelle..
Öljyn ylitäyttö voi vaurioittaa autoa
aiheuttamalla:
• Lisääntynyttä öljynkulutusta.
• Sytytystulppien likaantumista.
• Moottorin liiallista karstoittumista.

Moottoriöljyn täyttökorkki

C7E6010A

MOO
TT
ORIÖLJYN JA SUOD
ATTIMEN
MOOTT
TTORIÖLJYN
SUODA
VAIHT
AMINEN
AIHTAMINEN

Z VAR
OITUS
AROITUS
Varmist
a ennen tämän ttoimenpit
oimenpit
een
armista
oimenpiteen
yrittämistä, että osaat täysin sen suorittamisen.
• Ota yhteyttä korjaamoon, ellet ole varma että osaat suorittaa toimenpiteen
turvallisesti. Suosittelemme valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.
Muuten seurauksena voi olla henkilövahinkoja tai auton vaurioituminen.
Moottoriöljy menettää likaantuessaan voitelukykynsä. Muista vaihtaa moottoriöljy huoltoohjelman mukaisesti.
Muista vaihtaa moottoriöljyn suodatin aina,
kun vaihdat moottoriöljyn.
Vaihda öljy ja öljynsuodatin ankarissa olosuhteissa normaalissa huolto-ohjelmassa
suositeltua useammin.
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Ankariin olosuhteisiin kuuluvat muun muassa:
• Usein toistuvat kylmäkäynnistykset.
• Huomattava määrä ajoa liikenteessä, jossa
joudutaan pysähtymään jatkuvasti.
• Usein toistuvat lyhyet matkat.
• Jatkuva ajaminen ulkolämpötilan ollessa
nollapisteen alapuolella.
• Pitkään jatkuva tyhjäkäynti.
• Usein toistuva ajo pienellä nopeudella.
• Ajaminen pölyisillä alueilla.

Z VAR
OITUS
AROITUS

Z HUOMAUTUS

Moottoriöljy ja sen astiat voivat olla
haitallisia terveydelle.
• Vältä toistuvaa tai jatkuvaa kosketusta moottoriöljyn kanssa.
• 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.

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 Chevrolethuoltoliikkeeseen.

Z 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.
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MOOTTORIÖLJYN KESTOIÄN
OSOITUSJÄRJESTELMÄ
*
OSOITUSJÄRJESTELMÄ*
(3.2D & vain diesel)
Autossasi voi olla moottoriöljyn kestoiän
osoitusjärjestelmä, joka ilmoittaa sinulle,
koska moottoriöljy on vaihdettava. 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
mittaristossa. Katso “VAIHDA MOOTTORIÖLJY VALO”. Vaihda öljy mahdollisimman pian. Dieselautossa moottorin teho voi huonontua. Vaihda
moottoriöljy välittömästi, jos moottoriöljyn vaihtovalo syttyy dieselautossa. Hyvissä ajo-olosuhteissa
ajettaessa on mahdollista, että öljyn kestoiän
ilmaiseva järjestelmä ei osoita öljynvaihtoa tarpeelliseksi yli vuoteen. Autosi moottoriöljy ja
suodatin on kuitenkin vaihdettava vähintään
kerran vuodessa ja järjestelmä on tällöin
nollattava. Jälleenmyyjälläsi on Chevroletin
kouluttama huoltohenkilöstö, joka tekee tämän
työn käyttämällä testauslaitetta ja asettamalla

järjestelmän uudelleen vai nollaamalla On myös
tärkeätä tarkistaa öljy säännöllisesti ja pitää se
oikealla tasolla.

1. Käännä virta-avain ON-asentoon moottorin ollessa sammuksissa.

Moottoriöljyn kestoiän osoitusjärjestelmän
nollaus

3. Käännä virta-avain LOCK-asentoon.

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. Suosittelemme valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.
• Käyttämällä kaasupoljinta

2. Paina kaasupoljin pohjaan ja vapauta se
kolme kertaa viiden sekunnin kuluessa.
Jos vaihda moottoriöljy -valo syttyy uudelleen
ja jää palamaan kun käynnistät auton,
moottoriöljyn kestoiän osoitusjärjestelmä ei
ole nollautunut. Toista menettely.

Z HUOMAUTUS
Muista nollata moottoriöljyn kestoiän
osoitusjärjestelmä joka kerta kun öljy on
vaihdettu.
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J ÄÄ H D
Y TYSNESTE
DY
SUOSITEL
TU MOO
TT
ORIÖLJY JA
SUOSITELTU
MOOTT
TTORIÖLJY
HUOL
TO-OHJELMA
HUOLT
Suositeltu moottoriöljy
Katso suositeltu moottoriöljy ja sen määrä
hakemiston kohdasta “NESTETAULUKKO”.
Huolto-ohjelma
Katso “HUOLTOKAAVIO” huollon käsikirjasta.

Oikeassa sekoitussuhteessa tämä jäähdytysneste
suojaa erinomaisesti jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmää syöpymiseltä ja jäätymiseltä.
Moottorin ollessa kylmä, jäähdytysnesteen määrän paisuntasäiliössä pitäisi olla merkintöjen
MIN ja MAX välillä. Jäähdytysnesteen pinta nousee moottorin lämmetessä ja laskee moottorin
jäähtyessä.

Z HUOMAUTUS
Pelkän veden tai väärän sekoitussuhteen käyttö voi vaurioittaa
jäähdytysjär-jestelmää.
• Älä käytä jäähdytysjärjestelmässä
pelkkää vettä, alkoholia tai
metanolipakkasnestettä.
• Käytä ainoastaan vettä, josta on
poistettu mineraalit, sekä autollesi
suositeltua jäähdytysnestettä
sekoitussuhteessa 56:44.
Moottori voi ylikuumentua tai jopa
syttyä tuleen.
Jos jäähdytysnesteen määrä laskee MINmerkinnän 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.

C7E6009A
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JÄÄHDYTYSNESTEPITOISUUS
Ilmasto
Normaali alue
Erittäin kylmä
alue

Pakkasneste (%)

Vesi (%)

44%

56%

52%

48%

Z VAR
OITUS
AROITUS
Jäähdyttimestä voi syöksyä paineistettua,
polttavan kuumaa jäähdytysnestettä ja
höyryä, joka voi aiheuttaa palovammoja.
• Älä koskaan irrota paisuntasäiliön
korkkia, kun moottori ja jäähdytin
ovat kuumat.

Z HUOMAUTUS
Jäähdytysneste saattaa olla vaarallista
ainetta.
• Vältä toistuvaa tai jatkuvaa kosketusta jäähdytysnesteen kanssa.
• Puhdista iho ja kynnet vedellä ja saippualla, jos ne ovat joutuneet kosketuksiin jäähdytysnesteen kanssa.
• Pidä poissa lasten ulottuvilta.
• Jäähdytysneste voi ärsyttää ihoa ja
aiheuttaa nieltäessä sairauskohtauksen tai kuoleman.

JÄÄHDYTYSNESTEEN TEKNISET
TO-OHJELMA
TIEDO
T JA HUOL
TIEDOT
HUOLT
Jäähdytysnesteen tekniset tiedot
Katso suositeltu jäähdytysneste ja sen määrä
hakemiston kohdasta “NESTETAULUKKO”.
Huolto-ohjelma
Katso “HUOLTOKAAVIO” huollon käsikirjasta.

Z HUOMAUTUS
Jäähdytysnestettä ei tarvitse lisätä
suositeltua useammin. Jos joudut lisäämään jäähdytysnestettä usein, saattaa
moottorisi olla huollon tarpeessa.
Ota yhteyttä korjaamoon jäähdytysjärjestelmän tarkastamiseksi. Suosittelemme
valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.
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JARR
U- JA KY
TKINNESTE
RU
YT
Autossa on säiliöt sekä jarru- että kytkinnesteelle.
Jarru/kytkinneste voi imeä kosteutta itseensä. Liiallinen kosteus nesteessä voi vähentää hydraulisen
jarru/kytkinjärjestelmän tehoa. Vaihda neste tämän
ohjekirjan tai huollon käsikirjan mukaan korroosion
estämiseksi hydraulijärjestelmässä.
Käytä vain meidän suosittelemaamme jarru/
kytkinnestettä. Pidä säiliö täytettynä asianmukaiselle tasolle. Älä päästä nesteen määrää
laskemaan MIN-merkin alle tai nousemaan
MAX-merkin yli.

JARRU-/KYTKINNESTEEN LISÄÄMINEN

2. Avaa säiliön korkki.

1. Pyyhi kaikki lika huolellisesti pois
nestesäiliön korkista.

3. Täytä säiliö oikeanlaisella suositellulla jarru/kytkinnesteellä MAX-merkkiin asti. Varo
läikyttämästä nestettä maalatuille
pinnoille. Jos näin käy, pese alue välittömästi kylmällä vedellä.

Z HUOMAUTUS
• Muista puhdistaa jarru/kytkinnestesäiliön korkki huolellisesti ennen korkin irrottamista.
Jarru/kytkinnestejärjestelmän likaantuminen voi vaikuttaa järjestelmän toimintaan ja aiheuttaa kalliita korjauksia.

Vähäinen nesteen määrä jarrunestesäiliössä voi
johtua vuodosta jarrujärjestelmässä tai normaalista jarrupalojen kulumisesta. Ota yhteyttä
korjaamoon selvittääksesi, tarvitseeko järjestelmä huoltoa, ja lisää huollon jälkeen tarvittaessa jarrunestettä. Suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun Chevrolet-huoltoliikkeeseen.

Z HUOMAUTUS
Jarru/kytkinnesteen vuoto moottorin
päälle voi aiheuttaa nesteen syttymisen.
• Älä täytä säiliötä liian täyteen.
Moottoripalo voi aiheuttaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.

Kun jarrunesteen määrä laskee liian alas, jarrujärjestelmän varoitusvalo (ip) syttyy. Katso
hakemiston kohta “JARRUJÄRJESTELMÄN
VAROITUSVALO”.

(Jarruneste)

C7E6003A

(Kytkinneste)

C7E6001B
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4. Aseta säiliön korkki takaisin paikoilleen.

Z HUOMAUTUS
• Älä hävitä käytettyä jarru/kytkinnestettä talousjätteen seassa.
• Käytä paikallista, viranomaisten
hyväksymää jätteenhävityslaitosta.
Käytetty jarru/kytkinneste ja -astiat
ovat vaarallisia. Ne voivat olla haitallisia
terveydelle ja ympäristölle.

Z HUOMAUTUS
Jarru/kytkinneste on vahvaa ja voi ärsyttää ihoa ja silmiä.
• Älä päästä jarru/kytkinnestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos
näin käy
osk
etus
käy,, pese välittömästi kkosk
osketus
etus-alueet huolellisesti vedellä ja saippualla tai käsienpesuaineella.

SUOSITEL
TU JARR
U/KY
TKINNESTE JA
SUOSITELTU
JARRU
/KYTKINNESTE
TO-OHJELMA
HUOLT
HUOL
Suositeltu jarru/kytkinneste
Katso suositeltu jarru/kytkinneste ja sen
määrä hakemiston kohdasta “NESTETAULUKKO”.
Huolto-ohjelma
Katso “HUOLTOKAAVIO” huollon käsikirjasta.

KÄSIV
ALINT
AISEN
VA
TA
VA I H T E I S T
ON ÖLJY
TO
K ÄSIV
ALINT
AISEN V
AIHTEIST
ON
ÄSIVALINT
ALINTAISEN
VAIHTEIST
AIHTEISTON
MÄ
ÄR
ÄN T
ARKIST
AMINEN
ÄRÄN
TARKIST
ARKISTAMINEN
ÖLJYMÄ
MÄÄR
ÖLJY

Z VAR
OITUS
AROITUS
Varmist
a ennen tämän ttoimenpit
oimenpit
een
armista
oimenpiteen
yrittämistä, että osaat täysin sen suorittamisen.
• Ota yhteyttä korjaamoon, ellet ole varma että osaat suorittaa toimenpiteen
turvallisesti. Suosittelemme valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.
Muuten seurauksena voi olla henkilövahinkoja tai auton vaurioituminen.
1. Sammuta moottori.
2. Anna vaihteiston jäähtyä. Sen pitää olla
tarpeeksi kylmä, että voit koskettaa
vaihteistokoteloa sormillasi.
3. Nosta auto ylös.

6-16 HUOLTO JA HOITO

Z HUOMAUTUS

6. Jos öljyn pinta on alempana, lisää öljyä
kunnes sitä vuotaa täyttöaukosta.

Kuuma moottori, vaihteisto tai öljy voi
aiheuttaa vakavia palovammoja.
• Varmist
a kkosk
ett
amalla, että vvaiht
aiht
eist
o
osk
armista
aihteist
eisto
oskett
ettamalla,
on kylmä ennen tämän toimenpiteen
aloittamista.
Moottorin parissa työskentely ennen
sen jäähtymistä voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

7. Kun öljyn pinta on saavuttanut oikean tason,
kiristä täyttötulppa oikeaan tiukkuuteen.

4. Irrota täyttötulppa.
5. Varmista, että öljy yltää täyttötulpan aukon alareunaan asti.

Z HUOMAUTUS
Liian suuri öljymäärä alentaa auton suorituskykyä.
• Älä täytä liikaa öljyä käsivalintaiseen
vaihteistoon.
Muuten vaihteisto voi vaurioitua.
8. Tarkista vaihteistokotelo silmämä-äräisesti
vuotojen tai vaurioiden varalta.
9. Laske auto alas.

C7E6005A

SUOSITEL
TU K
ÄSIV
ALINT
AISEN
SUOSITELTU
KÄSIV
ÄSIVALINT
ALINTAISEN
VAIHTEIST
ON ÖLJY JA HUOL
TOAIHTEISTON
HUOLT
OHJELMA
Suositeltu käsivalintaisen vaihteiston öljy
Katso suositeltu käsivalintaisen vaihteiston
öljy ja sen määrä hakemiston kohdasta
“NESTETAULUKKO”.
Huolto-ohjelma
Katso “HUOLTOKAAVIO” huollon käsikirjasta.
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AU T
OMA
AT T I V
AIHTEIST
ON
TO
AA
VA
TO
ÖLJY*
Varmista automaattivaihteiston oikea toiminta, tehokkuus ja kestävyys pitämällä
vaihteistoöljy oikealla tasolla. Liian pieni tai
suuri öljymäärä voi aiheuttaa ongelmia.
Nestetaso täytyy tarkastaa moottorin ollessa
käynnissä ja valitsinvivun P-asennossa. Auton
täytyy olla normaalissa käyttölämpötilassa ja
pysäköitynä tasaiselle maalle.
Normaali toimintalämpötila (70°C ~ 80°C)
saavutetaan noin 20 km ajon jälkeen.

AUT
OMA
ATTIV
AIHTEIST
ON
UTOMA
OMAA
TTIVAIHTEIST
AIHTEISTON
ÖLJY
MÄ
ÄR
ÄN T
ARKIST
AMINEN
MÄÄR
ÄRÄN
TARKIST
ARKISTAMINEN
ÖLJYMÄ
HUOM.
Vaiht
eist
oöljyä ei ttar
ar
vitse vvaiht
aiht
aa. Öljyn
aihteist
eistoöljyä
arvitse
aihtaa.
rutiinitarkastukset eivät myöskään ole
tarpeen. V
aiht
eist
oöljy täy
arkist
aa
Vaiht
aihteist
eistoöljy
täyttyy ttarkist
arkistaa
vain, jos jokin oire viittaa siihen liittyvään ongelmaan.
Vaihda automaattivaihteiston öljy, jos se on
likaantunut tai värjäytynyt.
Öljyn määrän vähentyminen osoittaa vuotoa
automaattivaihteistossa. Jos havaitset näin
tapahtuvan, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen ensi tilassa korjauksen suorittamiseksi.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Varmist
a ennen tämän ttoimenpit
oimenpit
een
armista
oimenpiteen
yrittämistä, että osaat täysin sen suorittamisen.
• Ota yhteyttä korjaamoon, ellet ole varma että osaat suorittaa toimenpiteen
turvallisesti. Suosittelemme valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.
Muuten seurauksena voi olla henkilövahinkoja tai auton vaurioituminen.
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1. Käynnistä moottori.
2. Anna moottorin lämmetä, kunnes
automaattivaihteistoöljyn lämpötila on
noin 70°C ~ 80°C.
3. Siirrä valitsinvipu kaikkiin asentoihin ja
sitten takaisin “P”-asentoon. Odota muutama sekunti jokaisen asennon kohdalla,
jotta vaihde kytkeytyy kunnolla.
4. Puhdista lika mittatikun alueelta.
5. Irrota pultti mittatikusta.
6. Vedä mittatikku ulos ja pyyhi se puhtaaksi.

7. Työnnä mittatikku kokonaan takaisin sisään.
8. Vedä mittatikku uudelleen ulos.
9. Tarkista mittatikussa oleva öljy ja varmista,
että se ei ole likaantunut.
10. Tarkista öljymäärä. Öljyn tulee olla merkkien MIN ja MAX välissä mittatikun kuumalla alueella, kuvan mukaan.
11. Jos öljyn määrä on MIN-merkin alapuolella kuumalla alueella, lisää öljyä MAXmerkkiin asti.
12. Kun öljyn pinta on saavuttanut oikean
tason, laita mittatikku paikalleen.

COLD

35˚C

HOT

75˚C

MIN MAX
C7E6012B

Z HUOMAUTUS
Liian suuri öljymäärä alentaa auton suorituskykyä.
• Älä täytä liikaa öljyä automaattivaihteistoon.
Muuten vaihteisto voi vaurioitua.

Z HUOMAUTUS
• Var
o päästämästä lik
aa ttai
ai vier
ait
a
aro
likaa
vierait
aita
aineita vaihteistoöljyyn.
Likaantunut öljy voi aiheuttaa vakavan
toimintahäiriön automaattivaihteistossa ja
kalliin korjauksen.
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OHJAUSTEHOSTIMEN

NESTE

SUOSITEL
TU A
UT
OMA
ATTIV
AIHTEIST
ON
SUOSITELTU
AUT
UTOMA
OMAA
TTIVAIHTEIST
AIHTEISTON
ÖLJY JA HUOL
TO-OHJELMA
HUOLT

OHJAUSTEHOSTIMEN NESTEMÄÄRÄN
TARKIST
AMINEN
ARKISTAMINEN

Suositeltu automaattivaihteiston öljy

Tarkista ohjaustehostimen nestemäärä säännöllisesti.

Katso suositeltu automaattivaihteiston öljy ja
sen määrä hakemiston kohdasta “NESTETAULUKKO”.
Huolto-ohjelma
Katso “HUOLTOKAAVIO” huollon käsikirjasta.

Ohjaustehostimen nestesäiliö sijaitsee
moottoritilan sulakerasian vieressä.

1. Sammuta moottori.
2. Tarkista nestemäärä. Sen tulee olla säiliön
merkkien MIN ja MAX välillä.
Jos nesteen määrä laskee MIN-merkin tasolle tai sen alle, lisää nestettä tämän ohjekirjan
ohjeiden mukaisesti.

Z HUOMAUTUS
• Älä käytä autoa liian vähäisellä
ohjaustehostimen nestemäärällä.
Seurauksena saattaa olla ohjaustehostimen vaurioituminen, josta aiheutuu kallis korjaus.

C7E6002A
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JAK
O VA I H T E I S T
ON ÖLJY
KO
TO
OHJAUSTEHOSTIMEN NESTEEN
LISÄÄMINEN

SUOSITEL
TU OHJA
USTEHOSTIMEN
SUOSITELTU
OHJAUSTEHOSTIMEN
NESTE JA HUOL
TO-OHJELMA
HUOLT

1. Pyyhi korkki ja säiliön yläosa puhtaaksi.

Suositeltu ohjaustehostimen neste

2. Avaa korkki.

Katso suositeltu ohjaustehostimen neste ja
sen määrä hakemiston kohdasta “NESTETAULUKKO”.

3. Lisää ohjaustehostimen nestettä.
Varmista, että nesteen määrä on merkkien MIN ja MAX välillä.

Huolto-ohjelma

4. Kiinnitä korkki takaisin paikalleen.

Katso “HUOLTOKAAVIO” huollon käsikirjasta.

Z HUOMAUTUS
Nesteen ylivuotaminen saattaa aiheuttaa nesteen palamista tai maalipinnan
vaurioitumista.
• Älä täytä säiliötä liian täyteen.
Moottoripalo voi aiheuttaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.

JAK
OVAIHTEIST
ON ÖLJY
TASON
JAKO
AIHTEISTON
ÖLJYT
TARKISTUS

Z VAR
OITUS
AROITUS
Varmist
a ennen tämän ttoimenpit
oimenpit
een
armista
oimenpiteen
yrittämistä, että osaat täysin sen suorittamisen.
• Ota yhteyttä korjaamoon, ellet ole varma että osaat suorittaa toimenpiteen
turvallisesti. Suosittelemme valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.
Muuten seurauksena voi olla henkilövahinkoja tai auton vaurioituminen.
1. Sammuta moottori.
2. Anna jakovaihteiston jäähtyä. Sen tulee
olla niin kylmä, että voit koskettaa
jakovaihteistoa sormillasi.
3. Nosta auto ylös.
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Z HUOMAUTUS

6. Jos öljyn pinta on alempana, lisää öljyä
kunnes sitä vuotaa täyttöaukosta.

Kuuma moottori, jakovaihteisto tai öljy
voi aiheuttaa vakavia palovammoja.
• Varmist
a kkosk
ett
amalla, että
osk
armista
oskett
ettamalla,
jakovaihteisto on kylmä ennen tämän
toimenpiteen aloittamista.
Moottorin parissa työskentely ennen
sen jäähtymistä voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

SUOSITEL
TU JAK
OVAIHTEIST
ON ÖLJY
SUOSITELTU
JAKO
AIHTEISTON
TO-OHJELMA
HUOLT
JA HUOL

7. Kun öljyn pinta on saavuttanut oikean tason, kiristä täyttötulppa oikeaan tiukkuuteen.

Suositeltu jakovaihteiston öljy

4. Irrota täyttötulppa.
5. Varmista, että öljy yltää täyttötulpan aukon
alareunaan asti.

Z HUOMAUTUS
Liian suuri öljymäärä alentaa auton suorituskykyä.
• Älä täytä öljyä liikaa jakovaihteistoon.
Jakovaihteisto voi vaurioitua.
8. Tarkista jakovaihteisto silmämääräisesti
vuotojen ja vaurioiden varalta.
9. Laske auto alas.

C7E6014A

Katso suositeltu jakovaihteiston öljy ja sen
määrä hakemiston kohdasta “NESTETAULUKKO”.
Huolto-ohjelma
Katso “HUOLTOKAAVIO” huollon käsikirjasta.
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ÖLJY
TASON T
ARKISTUS
TARKISTUS
ÖLJYT

Z VAR
OITUS
AROITUS
Varmist
a ennen tämän ttoimenpit
oimenpit
een
armista
oimenpiteen
yrittämistä, että osaat täysin sen suorittamisen.
• Ota yhteyttä korjaamoon, ellet ole varma että osaat suorittaa toimenpiteen
turvallisesti. Suosittelemme valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.
Muuten seurauksena voi olla henkilövahinkoja tai auton vaurioituminen.
1. Sammuta moottori.
2. Anna tasauspyörästön kotelon jäähtyä. Sen
on oltava niin jäähtynyt, että voit koskettaa tasauspyörästön koteloa sormillasi.
3. Nosta auto ylös.

Z HUOMAUTUS

6. Jos öljyn pinta on alempana, lisää öljyä
kunnes sitä vuotaa täyttöaukosta.

Kuuma moottori, tasauspyörästön
kotelo tai öljy voi aiheuttaa vakavia palovammoja.
a, että ttasauspyörästön
asauspyörästön kkot
ot
elo
• Varmist
otelo
armista,
on jäähtynyt riittävästi niin että voit
koskea siihen, ennen kuin suoritat
tätä toimenpidettä.
Moottorin parissa työskentely ennen
sen jäähtymistä voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

7. Kun öljyn pinta on saavuttanut oikean tason, kiristä täyttötulppa oikeaan tiukkuuteen.

4. Irrota täyttötulppa.
5. Varmista, että öljy yltää täyttötulpan aukon
alareunaan asti.

Z HUOMAUTUS
Liian suuri öljymäärä alentaa auton suorituskykyä.
• Älä täytä liikaa öljyä tasauspyörästöön.
Se saattaa vaurioittaa tasauspyörästön
koteloa.
8. Tarkasta silmämääräisesti tasauspyörästön kotelo vuotojen ja vaurioiden
varalta.
9. Laske auto alas.

C7E6016A
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T U U L I LLA
ASIN PESUNESTE
SUOSITEL
TU T
AS
AUSP
YÖR
ÄST
ÖN
SUOSITELTU
TAS
ASA
USPY
ÖRÄST
ÄSTÖN
KOTEL
ON ÖLJY JA HUOL
TO-OHJELMA
TELON
HUOLT
Suositeltu tasauspyörästön öljy
Katso suositeltu tasauspyörästön kotelon öljy
ja sen määrä hakemiston kohdasta “NESTETAULUKKO”.
Huolto-ohjelma

Varmista ennen ajoon lähtöä, että tuulilasin
pesunestesäiliössä on tarpeeksi nestettä ja
että se on täytetty oikealla liuoksella.
Tuulilasin pesuneste lopussa -varoitusvalo syttyy kun pesunestesäiliössä on vain vähän nestettä. Kun se syttyy, lisää pesunestettä ensi
tilassa. Katso hakemiston kohta “TUULILASIN PESUNESTE LOPUSSA -VAROITUSVALO”.

Katso “HUOLTOKAAVIO” huollon käsikirjasta.

C7E6008A

Kylmällä ilmalla tuulilasin pesunestesäiliötä
ei saa täyttää 3/4 täydemmäksi.
Pesuneste saattaa jäätyä ja laajentua kylmissä
lämpötiloissa. Säiliön täyttäminen liian täyteen ei jätä tarpeeksi laajentumistilaa, jolloin
säiliö saattaa vaurioitua.
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T U U L I LA S I N P
YYHKIMET
PY
HUOM.
Tuulilasin pesunest
esäiliön täy
ttäminen:
pesunestesäiliön
täyttäminen:
• Käytä vain yleisesti saatavana olevia
käyttövalmiita pesunesteitä.
• Älä käy
tä vesijoht
ovettä. V
esijoht
ove
käytä
vesijohtovettä.
Vesijoht
esijohtove
ove-dessä olevat mineraalit voivat tukkia
tuulilasin pesunesteen letkut.
• Jos on todennäköistä, että ilman
lämpötila laskee jäätymispisteen
alapuolelle, käytä sellaista tuulilasin
pesunestettä, jossa on tarpeeksi
jäätymisenestoainetta.

Z HUOMAUTUS
• Älä täytä tuulilasin pesunestesäiliötä
vedellä tai jäähdyttimeen tarkoitetulla
pakkasnesteellä.
ymiseen.
Vesi voi joht
aa liuok
sen jäät
jäätymiseen.
johtaa
liuoksen
Jäätynyt liuos voi vaurioittaa tuulilasin
pesujärjestelmää.
Jäähdyttimeen tarkoitettu pakkasneste voi
vaurioittaa tuulilasin pesujärjestelmää ja
auton maalipintaa.

Oikein toimivat tuulilasinpyyhkimet ovat välttämättömät esteettömälle näkyvyydelle ja
turvalliselle ajamiselle. Tarkista tuulilasin
pyyhkimien sulat säännöllisesti. Vaihda kovat,
hauraat tai murtuneet sulat, sekä sellaiset,
jotka levittävät likaa tuulilasille.

PY YHKIMIEN SULKIEN V
AIHT
AMINEN
VAIHT
AIHTAMINEN

Tuulilasilla tai tuulilasinpyyhkimien 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.

3. Asenna varteen uusi pyyhkimen sulka.

1. Paina pyyhkimen sulan kiinnikettä ja pidä
se painettuna.
2. Vedä pyyhkimen sulka irti pyyhkimen
varresta.

Silikonijäämiä ei voi poistaa tuulilasista. Älä siis
koskaan käytä silikonia sisältävää kiillotusainetta
auton tuulilasiin, sillä seurauksena on kuljettajan näkyvyyttä haittaavia juovia.
Älä käytä pyyhkimien puhdistamiseen liuotinaineita, bensiiniä, kerosiinia tai maalinohennetta.
Nämä ovat vahvoja aineita ja ne voivat vaurioittaa
sulkia ja maalattuja pintoja.

Kiinnike

S3W6231A
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ILMANPUHDISTIN
Tarkista ja vaihda ilmansuodatinelementti
säännöllisesti huoltokirjan huolto-ohjelman
mukaisesti.

Z HUOMAUTUS
Moottori tarvitsee puhdasta ilmaa toimiakseen kunnolla.
• Älä käytä autoa ilman ilmansuodatinta.
Autolla ajaminen ilman oikein asennettua ilmansuodatinta voi vaurioittaa
moottoria.

ILMANSUOD
ATTIMEN
ILMANSUODA
PUHDIST
AMINEN
PUHDISTAMINEN

HUOL
TO-OHJELMA
HUOLT
Katso “HUOLTOKAAVIO” huollon käsikirjasta.

Jos ilmansuodatin on likainen, voit yrittää
puhdistaa sen seuraavasti:
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.

Normaali
ilmanvirtaus

C7E6007A
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S YT Y T YS T U L P
AT *
PA
SYTYTYSJÄRJESTELMÄ

Z VAR
OITUS
AROITUS
Elektronisessa sytytysjärjestelmässä
on suurempi jännite kuin perinteisissä
järjestelmissä.
• Älä koske sytytysjärjestelmän osiin.
Sytytysjärjestelmän osien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun ja
vakavan henkilövahingon.
Jos havaitset suorituskyvyn heikkenemistä tai
polttoaineenkulutuksen kasvua, tarkista ja
puhdista sytytystulpat ohjeiden mukaan.

Z HUOMAUTUS
Sytytystulpat voivat olla erittäin kuumia
ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
• Älä käsittele kuumia sytytystulppia.

SY
T Y T YSTULPPIEN T
ARKIST
AMINEN JA
SYT
TARKIST
ARKISTAMINEN
AMINEN
VAIHT
AIHTAMINEN

5. Kiristä jokainen sytytystulppa käsin niin
tiukalle kuin mahdollista.

1. Kun moottori on jäähtynyt tarpeeksi, jotta
sitä voi koskettaa, irrota sytytystulpan johdin vetämällä tulpanhatusta, ei johtimesta.

HUOM.

2. Käytä 16 mm:n sytytystulppa-avainta ja
irrota sytytystulpat moottorista. Huolehdi
siitä, ettei sytytystulppien aukkoihin pääsee likaa.
3. Tarkista sytytystulpat eristeen vaurioitumisen
varalta. Vaihda tulppa, jos eriste on murtunut tai rikkinäinen. Muussa tapauksessa pyyhi
eriste puhtaaksi.
4. Puhdista elektrodit erittäin hienolla teräsharjalla. Säädä puhdistuksen jälkeen
kärkiväli ohjearvoon.

Sytytystulppia vaihdettaessa pitää koko
sarja vaihtaa samalla kertaa.
6. Kukin sytytystulppa tulee kiristää oikeaan
kiristysarvoon (25 Nm).
7. Kiinnitä sytytystulpan johtimen hattu suoraan ja tiukasti jokaisen sytytystulpan pään
päälle, kunnes tunnet sen napsahtavan
paikalleen. Varmista, että sytytystulppien
johdot ovat oikeassa järjestyksessä.

Katso sytytystulppien ohjearvot hakemiston
kohdasta “AUTON TEKNISET TIEDOT”.

Kärkiväli

S3W6281A
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Z HUOMAUTUS
• Sytytystulppien liiallinen kiristäminen
voi vaurioittaa sylinterikannen kierteitä.
• Sytytystulppien jättäminen liian löysälle
voi aiheuttaa sytytystulppien ylikuumenemisen.
Sytytystulppien liiallinen tai riittämätön
kiristäminen voi vaurioittaa moottoria.

SYTYTYSTULPPIEN OHJEARVOT JA
HUOL
TO-OHJELMA
HUOLT
Sytytystulppien ohjearvot
Katso sytytystulppien tyyppi ja kärkiväli
hakemiston kohdasta “AUTON TEKNISET
TIEDOT”.
Huolto-ohjelma
Katso “HUOLTOKAAVIO” huollon käsikirjasta.

DIESEL
P O LLT
TT
OAINESUOD
AT I N *
DA
TO
VEDEN TYHJENNYS
POL
TT
OAINESUOD
ATTIMEST
A
AINESUODA
TTIMESTA
POLTT
TTO
(vain diesel)
Jos polttoaineessa olevaa vettä pääsee
moottoriin ja polttoainejärjestelmään, se voi
aiheuttaa vakavia vaurioita polttoainejärjestelmälle. Vettä polttoaineessa -varoitusvalo
syttyy, kun polttoainesuodat-timessa olevan veden määrä ylittää tietyn tason. Jos näin tapahtuu,
tyhjennä vesi suodattimesta välittömästi.

Z HUOMAUTUS
Varmist
a ennen ttyhjennyk
yhjennyk
sen aloitt
aarmista
yhjennyksen
aloittamista, että osaat suorittaa sen oikein.
• Ota yhteyttä korjaamoon, ellet ole
varma että osaat suorittaa toimenpiteen turvallisesti. Suosittelemme valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.
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K ÄY T T
ÖHIHNA
TÖ
1. Paikallista polttoainesuodatin moottoritilassa ja aseta vesiastia sen alle.
2. Kierrä polttoainesuodattimen vasemmalla
puolella olevaa tyhjennystulppaa vastapäivään tasakärkisellä ruuvi-taltalla.
3. Odota kunnes kaikki vesi valuu ulos, kiristä
sitten tyhjennystulppa kiertämällä sitä
myötäpäivään.
4. Anna moottorille ryyppy ennen sen käynnistämistä seuraavasti:
Käännä virta-avain ON-asentoon, odota
noin 5 sekuntia ja käännä avain LOCK-asentoon. Tämä toimenpide on suoritettava
yli 3 kertaa moottorin ollessa sammuksissa.

C7E6013A

Milloin ryyppy on annettava
• Jos polttoaine on ajettu loppuun
• Kun polttoainesuodattimesta on tyhjennetty vesi
• Kun polttoainesuodatin on vaihdettu

Z HUOMAUTUS
• Moottorin polttoainejärjestelmä voi
vaurioitua vakavasti, jos ajoa jatketaan varoitusvalon palaessa. Korjaus
on suoritettava välittömästi.
• Jos ryyppyä ei anneta oikein,
polttoaineputkeen saattaa päästä ilmaa. Seurauksena voi olla ongelmia
käynnistyksessä tai polttoainejärjest
elmässä. V
armist
a että ttoimenoimenjärjestelmässä.
Varmist
armista
pide tehdään oikein.

Jotta laturi, ohjaustehostimen pumppu ja
ilmastoinnin kompressori toimisivat oikein,
käyttöhihnan tulee olla hyvässä kunnossa ja
oikein säädetty. Vaihda käyttöhihna, jos se on
kulunut, murtunut tai hankautunut.

Z HUOMAUTUS
Moottori saattaa käynnistyä odottamatta, jos jätät avaimen virtalukkoon.
• Älä jätä avainta virtalukkoon, kun aiot
tarkistaa käyttöhihnan.
Käyvän moottorin liikkuvat osat voivat
aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
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AKKU
K ÄY TT
ÖHIHNAN T
ARKIST
AMINEN
TTÖHIHNAN
TARKIST
ARKISTAMINEN

HUOL
TO-OHJELMA
HUOLT

Käyttöhihnan kireyden tarkistaminen:

Katso “HUOLTOKAAVIO” huollon käsikirjasta.

1. Paina kohtuullisesti peukalolla puolivälistä käyttöhihnan pisintä tukematonta kohtaa. Peukalon voiman tulisi olla noin 10 kp.
2. Peukalon paineen aiheuttaman käyttöhihnan jouston tulisi olla noin 10 mm.
3. Jos hihna on liian löysä, ota yhteyttä
korjaamoon sen säätämiseksi. Suosittelemme valtuutettua Chevrolethuoltoliikettä.

S3W6311A

Auto on varustettu huoltovapaalla akulla.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Akkuhappo voi aiheuttaa vakavia palovammoja, räjähtää tai vaurioittaa maalipintaa.
• Vältä akkuhapon koskettamista
ihoon tai vaatetukseen.
• Pidä liekit, kipinät ja tupakointitarvikkeet kaukana akusta.
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AKK
UNAPOJEN PUHDIST
AMINEN
AKKUNAPOJEN
PUHDISTAMINEN
1. Katkaise sytytysvirta ja poista avain
virtalukosta.
2. Löysää ja irrota akkukaapelin liitännät
navoista avaimella. Irrota aina ensin negatiivinen (–) napa.
3. Puhdista navat teräsharjalla tai napojen
puhdistustyökalulla.
4. Tarkista akkunavat valkoisen tai sinertävän
jauheen varalta. Nämä ovat merkkejä
syöpymisestä.
5. Poista mahdollinen syöpyminen ruokasoodan
ja veden liuoksella. Ruokasooda-vesiliuos
kuplii ja muuttuu ruskeaksi.
6. Kun kupliminen loppuu, pese liuos pois
puhtaalla vedellä ja kuivaa akku liinalla tai
paperipyyhkeellä.
7. Kytke ja kiristä positiivinen (+) napa ja
sitten negatiivinen (–) napa. Kytke aina
negatiivinen napa (–) viimeiseksi.

Z HUOMAUTUS
• Kaapelia akkuun kytkettäessä varmista
liitinten kunnollinen istuvuus ja kiristä
sitten kiinnikkeet siten, että liittimet
eivät pääse tärisemään auki.
aaa, että ky
tk
et punaisen kkaa• Varmist
armista,
kytk
tket
pelin positiiviseen (+) akkunapaan ja
mustan kaapelin negatiiviseen (–)
akkunapaan.
Akkukaapelien kytkeminen vääriin
napoihin voi aiheuttaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.
8. Voitele navat vaseliinilla tai naparasvalla
syöpymisen estämiseksi tulevaisuudessa.
HUOM.
Muista, että ensin kytketään positiivinen napa (+) ja ensin irrotetaan negatiivinen napa (–).

AK
UN HUOL
TO
AKUN
HUOLT
Varmista akun mahdollisimman pitkä käyttöikä toimimalla seuraavasti:
• Pidä akku tiukasti kiinnitettynä.
• Pidä akun kansi puhtaana ja kuivana.
• Pidät navat ja liitännät puhtaina,
kiristettyinä ja voideltuina vaseliinilla tai
naparasvalla.
• Huuhtele läikkynyt elektrolyytti välittömästi pois veden ja ruokasoodan liuoksella.
• Jos autoa ei aiota käyttää pitkään aikaan,
irrota kaapeli negatiivisesta (–) navasta.
• Lataa irrotettu akku aina kuuden viikon
välein.
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HUOM.
Akut sisältävät myrkyllisiä aineita. Käytetyt akut ovat vaarallisia terveydelle ja
ympäristölle.
• Älä hävitä akkua talousjätteen seassa.
Käytä hävitykseen paikallisten viranomaisten hyväksymää hävityslaitosta.

JARRUPOLJIN

KÄSIJARRU

JARR
UPOLKIMEN V
AP
AAN LIIKKEEN
JARRUPOLKIMEN
VAP
APA
TARKIST
AMINEN
ARKISTAMINEN

Käsijarrun pitäisi yksin pystyä pitämään auto
paikallaan verrattain jyrkässä mäessä.

Jarrupolkimen vapaan liikkeen pitää olla:

K ÄSIJARR
UN LIIKE
VAR
AN
ÄSIJARRUN
LIIKEV
ARAN
TARKIST
AMINEN
ARKISTAMINEN

2~8 mm

Käsijarrun liikevaran pitää olla:
1. Sammuta moottori.

7~8 naksahdusta, noin 20 kp voimalla.

2. Paina jarrupoljinta useita kertoja jarrutehostimen alipaineen poistamiseksi.
3. Paina jarrupoljinta kädellä ja mittaa etäisyys, jonka poljin liikkuu ennen kuin tunnet lievää vastusta.
4. Jos vapaaliike eroaa tässä käsikirjassa
määritetystä, ota yhteyttä korjaamoon jarrujen säätämiseksi. Suosittelemme valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.

Tarkista käsijarrun liikevara seuraavasti:
1. Sammuta moottori.
2. Vedä käsijarrua ja laske kuulemasi
naksahdukset. Jos naksahdusten määrä on
eri kuin yllä annettu, ota yhteyttä
korjaamoon käsijarrun säätämiseksi.
Suosittelemme valtuutettua Chevrolethuoltoliikettä.
HUOL
TO-OHJELMA
HUOLT
Katso “HUOLTOKAAVIO” huollon käsikirjasta.

S3W6361A

6-32 HUOLTO JA HOITO

K A T A LLY
Y S A AT T
ORI
TO
Z HUOMAUTUS

Z HUOMAUTUS

Z HUOMAUTUS

Autosi on varustettu katalysaattorilla.
• Älä käytä bensiinimoottorissasi
lyijypitoista polttoainetta.

• Älä aja autolla, jos moottori käy epätasaisesti tai on vajaatehoinen. Nämä
oireet viittaavat vakaviin mekaanisiin
ongelmiin.
Auton käyttäminen tällaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa vakavia vaurioita
katalysaattorille tai muille auton osille.

• Vältä usein toistuvia kylmäkäynnistyksiä.
• Älä pidä av
aint
aS
T (käynnist
ys
TAR
avaint
ainta
(käynnistys
ys)) ST
ART
asennossa 15 sekuntia kauempaa
käynnistettäessä.
• Älä päästä polttoainesäiliötä
tyhjenemään.
• Älä käynnistä moottoria työntämällä
tai hinaamalla autoa. Käynnistä auto
apukaapeleilla.
Näiden ohjeiden huomiotta jättäminen
voi johtaa auton moottorin, polttoainetai päästöjärjestelmien vaurioitumiseen.

Katalysaattorilla varustetuissa bensiinikäyttöisissä autoissa on pienempi polttoainesäiliön täyttöaukko, johon lyijypitoisen polttoaineen täyttöpistooli ei sovi.

Ota yhteyttä korjaamoon ensi tilassa, jos jokin seuraavista tapahtuu:

Z HUOMAUTUS
Katalysaattori saattaa vaurioitua
epätäydellisen palamisen seurauksena,
jos yrittäessäsi käynnistää moottoria
kaasupoljin alaspainettuna, kun moottorissa on käynnistysvaikeuksia.

• Moottorissa esiintyy sytytyskatkoja.
• Moottori käy epätasaisesti kylmäkäynnistyksen jälkeen.
• Moottori on vajaatehoinen.
• Autossa esiintyy käyntihäiriöitä, jotka voivat
olla merkki viasta sytyty-sjärjestelmässä.
Suosittelemme, että otat yhteyttä
valtuutettuun Chevrolet-huoltoliikkeeseen.

Varmista, että autolle tehdään kaikki tarvittavat huoltotoimenpiteet. Suosittelemme,
että otat yhteyttä valtuutettuun Chevrolethuoltoliikkeeseen.
Tällöin voit olla varma, että:
• Kaikki auton osat toimivat oikein.
• Auton päästöt ovat mahdollisimman
vähäiset.

S3W6391A

• Auton katalysaattorijärjestelmän käyttöikä
on mahdollisimman pitkä.

HUOLTO JA HOITO 6-33

DIESELHIUKK
ASSUOD
AT I N *
KA
DA
(DPF)
Dieselin jälkikäsittelyjärjestelmä koostuu
esikatalysaattorista (Precat) ja katalysaattorista (diesel päähapetuskatalysaattori +
pinnoitettu dieselhiukkassuodatin), jotka vähentävät pakokaasupäästöjä kuten hiilivetyjä
(HC), hiilimonoksidia (CO) ja hiukkasia, täyttäen päästösäädökset.
1. Diesel päähapetuskatalysaattori
2. Pinnoitettu dieselhiukkassuodatin
3. Paineputket
4. Esikatalysaattori (Precat)

2
1
4

3
C7E6027A

DPF on valmistettu silikonikarbidista (SiC) ja
se on pinnoitettu jalometallilla. Se on suunniteltu vähentämään hiilivety (HC) ja hiilimonoksidi (CO) -päästöjä ja keräämään moottorin pakokaasuista hiukkaset ilmaan pääsevän
noen minimoimiseksi. Nokihiukkaset kerääntyvät pinnoitettuun dieselsuodattimeen ja ne
poltetaan säännöllisin välein (menetelmällä
jota kutsutaan “regeneroinniksi”), jotta
suodatin ei pääse tukkeutumaan. Katso
“DIESELHIUKKAS-SUODATTIMEN (DPF) merkkivalo” osasta 2 saadaksesi lisätietoja. Liian
suuri nokimäärä suodattimessa voi heikentää
moottorin suorituskykyä ja rikkoa suodattimen regeneroinnin aikana. Toimintahäiriön
merkkivalo (MIL) syttyy osoittamaan, että
hiukkassuodattimessa on toimintahäiriö. Jos
näin käy, ota välittömästi yhteyttä korjaamoon
ongelman korjaamiseksi. Suosittelemme
valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.
Regeneroinnin aikana suihkutetaan ylimääräistä polttoainetta jälkisuihkutuksena pakokaasujen lämpötilan nostamiseksi. Tällöin
hiukkassuodattimen lämpötila nousee noin
600°C:een ja kerääntynyt noki hapettuu tai
palaa muuntuen hiilidioksidiksi (CO2).

Z VAR
OITUS
AROITUS
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.

Z HUOMAUTUS
Moottorin suorituskyky saattaa laskea,
jos DPF on tukk
eutunut
a
tukkeutunut
eutunut.. Jos näin käy
käy,, ot
ota
välittömästi yhteyttä korjaamoon ongelman korjaamiseksi. Suosittelemme valtuu
tuuttettua Chevrolet-huoltoliikettä.
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VA N T E E T J A R E N K
A AT
KA
Paineputket, jotka on liitetty paineeroanturiin, mittaavat pinnoitettuun
dieselhiukkassuodattimeen kerääntyneen
noen määrän ja suojaavat moottoria
käynnistämällä regeneroinnin, kun suodattimen nokimäärä havaitaan kriittiseksi.
Esikatalysaattori (Precat) ja diesel
päähapetuskatalysaattori on pinnoitettu
jalometallilla ja ne vähentävät hiilivetypäästöjä (HC) ja hiilimonoksidipäästöjä CO.
Nämä komponentit auttavat myös
regeneroinnin aikana pakokaasujen lämpötilan nostamisessa polttamalla suihkutettua
polttoainetta. Jälkisuihkutuksen johdosta suodattimen regenerointi voi tapahtua koko
moottorin toiminta-alueella sekä kaikissa
ulkolämpötiloissa ja paineolosuhteissa.

Autoon sovitetut tehdasasennetut renkaat
tarjoavat parhaan mahdollisen yhdistelmän
ajomukavuutta, kulutuskestävyyttä ja suorituskykyä.

Z HUOMAUTUS
Epäsopivien renkaiden ja/tai vanteiden
käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
• Ota yhteyttä korjaamoon, ennen kuin
vaihdat alkuperäiset renkaat tai vanteet.
Tämä voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Suosittelemme, että otat
yhteyttä valtuutettuun Chevrolethuoltoliikkeeseen.

Renkaiden ilmanpaineen pitäminen tässä
ohjekirjassa määritetyllä tasolla varmistaa
parhaan mahdollisen ajomukavuuden, turvallisuuden ja suorituskyvyn.
Tarkista rengaspaine kylmistä renkaista tarkalla rengaspainemittarilla. Kiinnitä venttiilihatut
tiukasti renkaiden ilmanpaineen tarkistamisen
jälkeen.
HUOM.
Tarkist
a ilmanpaine kylmistä rrenk
enk
aist
a.
arkista
enkaist
aista.
Lämpimistä rrenk
enk
aist
a saa väärän tulok
enkaist
aista
tulok-sen. Renkaat lämpenevät, kun autolla on
ajettu yli 1,6 km ja ne voivat pysyä lämpiminä kolme tuntia auton pysäyttämisen jälkeen.

HUOL
TO
HUOLT

Z VAR
OITUS
AROITUS
• Älä koskaan ylikuormita autoa.
• Pidä aina renkaiden ilmanpaine
oikeana.
enk
aiden ilmanpaine aina
• Tarkist
a rrenk
arkista
enkaiden
renkaiden ollessa kylmät (ulkoilman
lämpötila).

Liian
alhainen
ilmanpaine

Oikea
ilmanpaine

Liian suuri
ilmanpaine
S3W6401A
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Katso renkaiden oikeat ilmanpaineet
hakemiston kohdasta “AUTON TEKNISET
TIEDOT”.
Tarkista renkaiden kunto ennen ajoa ja rengaspaine mittauslaitteella joka kerta, kun täytät
polttoainesäiliön, tai vähintään kerran kuukaudessa.

Renkaiden ja vanteiden huolto
Terävien esineiden yli ajaminen voi vaurioittaa
renkaita ja vanteita. Jos et voi välttää teräviä
esineitä, aja niiden yli hitaasti ja suorassa
kulmassa, jos mahdollista.

Autosi toimitetaan varustettuina vyörenkailla.
Suosittelemme samankokoisten vyörenkaiden, joiden rakenne, kulutuspinta, lämpö- ja nopeusluokitus ovat vastaavat, käyttöä
renkaita vaihdettaessa.

Vältä pysäköitäessä kosketusta reunakiveykseen.

Z HUOMAUTUS

Renkaiden väärä ilmanpaine:
• Lisää renkaiden kulumista.

Renkaiden säännöllinen tarkistus

• Haittaa auton käsittelyä ja turvallista käyttöä.

• Näkyvät vauriot.

• Vaikuttaa ajomukavuuteen.

• Vieraat esineet.

• Lisää polttoaineen kulutusta.

• Puhkeamat.

Jos rengaspaineet ovat liian matalat, renkaat
voivat ylikuumentua ja kärsiä sisäisiä vaurioita, niiden kulutuspinnat voivat irrota tai ne
voivat jopa puhjeta suurilla nopeuksilla. Vaikka korjaisit renkaiden ilmanpaineet myöhemmin, aiempi ajo liian alhaisella ilmanpaineella
on voinut vaurioittaa renkaita.

• Viillot.
• Halkeamat.
• Pullistumat sivuissa.
Tarkista pyörät vaurioiden varalta.
Rengasviat, kuten yllä mainitut, voivat aiheuttaa auton hallinnan menettämisen, jolloin
seurauksena voi olla onnettomuus.
Jos renkaat tai vanteet ovat vaurioituneet tai
kuluneet epänormaalisti, ota yhteyttä
korjaamoon. Suosittelemme valtuutettua
Chevrolet-huoltoliikettä.

Kooltaan alkuperäisrenkaista poikkeavia
renkaiden käyttö voi johtaa häiriöihin
renkaiden ja auton osien välillä, jolloin
seurauksena voi olla renkaan ja auton
vaurioituminen.

HUOM.
Jos aut
ossasi on 2.
4D-moott
ori tta
ai
4D-moottori
autossasi
2.4D-moott
dieselmoottori ja vaihdat autoosi renkaat, jotka ovat eri kokoiset kuin auton
alkuperäiset renkaat, vaihdettujen renkaiden erittely on syötettävä ECM:ään
testauslaitteen avulla.
Ota yhteyttä korjaamoon, kun vaihdat alkuperäisten renkaiden tilalle uudet.
Suosittelemme, että otat yhteyttä
valtuutettuun Chevrolet-huoltoliikkeeseen.
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SISÄÄNRAKENNETTU
KULUTUSPINNAN KULUMISILMAISIN
Tarkista renkaidesi kulutuspintojen syvyys
säännöllisesti käyttämällä renkaiden sisäänrakennettuja kulumisilmaisimia. Sivuissa olevat merkinnät kertovat kulutuspintojen
kulumisilmaisimien sijainnin.

RENK
AIDEN KIER
TOVAIHT
O
RENKAIDEN
KIERT
AIHTO

Z HUOMAUTUS
• Älä aja kuluneilla tai vaurioituneilla
renkaill
a.
renkailla.
Sellaisilla renkailla ajaminen voi aiheuttaa auton hallinnan menetyksen ja onnettomuuden, jolloin seurauksena voi
olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
Vaihda renkaat, kun kulutuspinnan
kulumisilmaisimet tulevat näkyviin.
Kulumisilmaisimet näkyvät kulutuspinnan
urien välissä, kun kulutuspinnan syvyys
on 1,6 mm tai vähemmän.

Normaalisti eturenkaat kuluvat takarenkaita
nopeammin. Kun haluat pidentää renkaiden
käyttöikää ja ehkäistä kulutuspintojen epätasaista kulumista:
1. Jos eturenkaat ovat takarenkaita
kuluneemmat, suorita renkaiden kiertovaihto alla olevan kaavion mukaisesti.
2. Pidä renkaissa oikea rengaspaine.
3. Tarkista mutterien/pulttien tiukkuus.
Katso hakemiston kohta “TYHJENTYNE-EN
RENKAAN VAIHTAMINEN”.

HUOM.
Hävitä kuluneet renkaat aina paikallisten ympäristösäädösten mukaisesti.

Eteen

Kulutuspinnan kulumisilmaisin

S3W6411A

K5G6001A
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Z VAR
OITUS
AROITUS
• Käytä ainoastaan suositeltuja pyöriä
ja muttereita/pultteja.
Muuten voit menettää auton hallinnan ja
aiheuttaa onnettomuuden, jolloin seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
Turvallisuussyistä renkaat tulee vaihtaa, kun
niiden kulutuspintaa on jäljellä noin 2-3 mm
(talvirenkaissa: 4 mm).

TAL
VIRENK
AAT
ALVIRENK
VIRENKA
Käyttäessäsi talvirenkaita:
• Käytä niitä kaikissa neljässä pyörässä.
• Älä koskaan ylitä renkaiden valmistajan
määrittämää enimmäisnopeutta.
• Käytä aina renkaan valmistajan määrittämää
rengaspainetta.

LUMIKETJUT
Poista ennen ketjujen asettamista pölykapselit
(jos auto on varustettu sellaisilla) niiden
naarmuuntumisen välttämiseksi.
• Noudata ketjujen valmistajan ohjeita.
• Käytä lumiketjuja vain koon 215/70R16
eturenkaissa. Älä käytä lumiketjuja muun
kokoisissa renkaissa. Käytä koon 235/60R17
ja 235/55R18 talvirenkaita.
• Kiristä ketjut uudelleen, kun niillä on
ajettu noin 1,0 km.

Z HUOMAUTUS
Lumiketjujen käyttö voi vaikuttaa haitallisesti auton ajo-ominaisuuksiin.
• Älä ylitä 50 km/h tai ketjujen valmistajan suosittamaa nopeusrajoitusta,
sen mukaan kumpi on pienempi.
• Vältä tiukkoja käännöksiä, töyssyjä ja
reikiä.
• Vältä lukkojarrutusta.

HUOM.
• Autolle sopivat SAE-luokan S-tyyppiset
ketjut.
• Aja aina hitaasti lumiketjuja käytettäessä.
• Jos kuulet äänen, joka syntyy ketjujen
osumisesta autoon, pysähdy ja kiristä
ketjut uudelleen.
• Jos ketjut osuvat edelleen autoon,
hiljennä vauhtia, kunnes se loppuu.
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RAITISILMASUOD
AT I N
DA
VÄLIAIK
AINEN V
AR
AP
YÖR
Ä
ÄLIAIKAINEN
VAR
ARAP
APY
ÖRÄ
Väliaikainen varapyörä on täytetty auton ollessa uusi, sen rengaspaine saattaa laskea
ajan kuluessa. Tarkista rengaspaine säännöllisesti.
Katso renkaiden oikea ilmanpaineet
hakemiston kohdasta “AUTON TEKNISET
TIEDOT”.
Kun ajat väliaikaisen varapyörän ollessa
asennettuna autoon, auton nopeus ei saa ylittää 80 km/h.
Tämä varapyörä on tarkoitettu vain väliaikaiseen käyttöön. Vaihda se normaaliin pyörään
mahdollisimman pian.

Z HUOMAUTUS
Kun väliaikainen varapyörä on käytössä,
älä vie autoa ohjauskiskoilla varustettuun automaattipesuun. Väliaikainen
varapyörä saattaisi juuttua kiinni
kiskoihin. Tämä saattaisi vaurioittaa
rengasta ja vannetta, ja mahdollisesti
myös auton muita osia.

Älä käytä väliaikaista varapyörää muissa autoissa. Äläkä yhdistä väliaikaista vararengasta
tai - vannetta muihin vanteisiin tai renkaisiin.
Ne eivät sovi toisiinsa. Pidä vararengas ja sen
vanne yhdessä.

Z HUOMAUTUS
• Älä käytä lumiketjua kompaktissa
varapyörässä. Se ei sovi kunnolla.
Lumiketjun käyttäminen väliaikaisessa
varapyörässä vaurioittaa sekä autoa että
ketjuja.

Suodatin poistaa pölyn, siitepölyn ja monet
muut ilmassa olevat ärsyttävät aineet lämmitys- ja tuuletusjärjestelmän sisään ottamasta ulkoilmasta.

Z HUOMAUTUS
Ajaminen tukkeutuneella suodatinelementillä voi aiheuttaa puhaltimen
moottorin
ylikuumenemisen
ja
vaurioitumisen.
• Vaihda suodatin huollon käsikirjassa
annetuin välein, kkatso
atso “HUOL
T O“HUOLT
KA
AVIO
KAA
VIO””.
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3. Irrota suodattimen kannen ruuvi.

SUOD
ATTIMEN V
AIHT
AMINEN
SUODA
VAIHT
AIHTAMINEN

4. Vaihda raitisilmasuodatin.

1. Irrota kuusi ruuvia hansikaslokeron ympäriltä.

Z HUOMAUTUS

HUOM.

2. Irrota hansikaslokero vetämällä varovasti
sen pohjasta.

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

Varmist
a että asennat uuden suodattiarmista
men oikeaan asentoon.

C7E6017A

C7E6018A

C7E6004A
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S U LAKKEET
Sulakkeen vaihtaminen:

4. Määritä syy sulakkeen palamiseen ja korjaa ongelma.

1. Avaa sulakekotelon kansi.
2. Viallisen sulakkeen tunnistaa sen
sulaneesta elementistä.
3. Irrota palanut sulake sulakevetimellä. Sulakevedin sijaitsee moottoritilan sulakekotelossa.

Z HUOMAUTUS
• Älä käytä sähköä johtavia työkaluja
palaneen sulakkeen poistamiseen.
Käytä ainoastaan auton mukana toimitettua sulakevedintä.
Metalliesineiden käyttäminen voi aiheuttaa oikosulun, vaurioittaa sähköjärjestelmää tai aiheuttaa tulipalon. Seurauksena voi olla vakava henkilövahinko.

5. Asenna uusi sulake, jonka vahvuus on tämän käsikirjan tietojen mukainen (ks. sulakerasiat tässä kappaleessa).

SULAKERASIA
• Sisätilan sulakerasia sijaitsee etumatkustajan
jalkatilassa vasemmalla puolella.
• Moottoritilan sulakerasia sijaitsee
jäähdytysnesteen paisuntasäiliön vieressä.

Z HUOMAUTUS
Sulakekorvikkeen tai vääräntyyppisen
sulakkeen käyttäminen voi vaurioittaa
sähköjärjestelmää ja jopa aiheuttaa tulipalon.
• Käytä ainoastaan ohjearvon mukaisia
sulakkeita.
Älä käytä muun kuin tässä ohjekirjassa
määrit
et
yn ttyyyppisiä ja vvahvuisia
ahvuisia sulak
määritet
etyn
sulak-keita. Tällainen käyttö voi aiheuttaa
henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Sisätilan sulakerasia

HUOM.
Neljä varasulaketta (10A, 15A, 20A ja 25A)
sijaitsevat sulake- ja relerasiassa moottoritilassa.

S3W6471A

Moottoritilan sulakerasia
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• 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.

Moottoritilan lisäsulakerasia
C7E6019A

* : LISÄVARUSTE

HUOMAUTUS: KÄYTÄ VAIN OIKEANLAISTA SULAKETTA
KELLO
10A

BCM (VB3)
15A

AP02
20A

MITTARISTO
10A
IGN 1
10A
TURVATYYNY
10A

OSRVM HT
15A

ETU PESIN
10A

TURVATYYNY 10A

TAKASUMU
10A

IGN S/W
2A

BCM (VB7)
15A

BCM (VB2)
20A

ILMAST.
15A

BCM (VB5)
15A*

XBCM
10A*

NOST
GLS 10A

BCM (VB4)
15A

TCM
15A*

BCM (VB6)
15A

F/DR LK
15A

OVILUKKO
20A

MOOT-TORI
15A

RELE KÄYNTI/
KÄYNNIST.

RELE ACC/
RAP

KULJ. S/
IKK
20A

MATK.
S/IKK
20A

SAVUKE
20A

F/MIR
10A

BCM (VB1)
10A

ILMAST.
10A
SSPS
10A*

AUDIO
15A

LÄM/MAT
20A*

AP01
20A
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Sisätilan sulakerasia
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Moottoritilan sulakerasia

TUUL.
LISÄRELE

POLTTOAINE RELE

VARA

10A

VARA

VARA

15A

10A

VARA

20A

PKLP
RH

H/L PESIM.
RELE

25A

TCM

15A

20A
TAK.
PYYH.

AJOV
PESIN

20A

KAUKOVALO

15A

AKKU

ETUSUMUVALORELE

ETUSUMU*

15A

RUN

60A

PKLP LH

10A

15A

PYYHK.
RELE

HUOMAUTUS: KÄYTÄ VAIN OIKEANLAISTA SULAKETTA
* : LISÄVARUSTE

15A

40A

SÄHK.
IST.

H/L ALH
RELE

SEIS. VALO
RELE

30A

ÄÄNIMERKIN RELE

15A

ABS

PYYHIN

25A

KÄYNNISTIN

40A

HDLP LO
RH

15A

A/C KOMP.
RELE

20A

10A

20A

HDLP
ALH LH

KÄYTT. RELE
ÄÄNIMERKKI

ABS

LÄM RELE
20A

TUUL.
OHJAUSRELE

10A

PÄÄ

30A
HUURT.P.

KATTOLUUKKU*

15A

15A

A/C
KOMP.

40A
ACC/
IG1

VARK.ESTO

TUUL. PÄÄ
RELE

PÄÄRELE

KÄYNN.
RELE

STOP

PYYHK. NOP. RELE

15A

AWD*
ENG3

30A
TUUL
AUX

15A

POLTTOAINE

20A

ECM

15A

ENG2

30A
TUUL
PÄÄ

15A

ENG1

KAUKOVALORELE
B+
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Moottoritilan lisäsulakerasia (vain diesel)*

RELE
PTC 3

RELE
PTC 2

PTC 3
40A

PTC 2
40A

RELE
PTC 1

PTC 1
40A

RELE
F/F LÄM

HUOMAUTUS: KÄYTÄ VAIN OIKEANLAISTA SULAKETTA

F/F
LÄMM
30A

GPCU
60A

B+
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LAMPUT
Z VAR
OITUS
AROITUS
Halogeenilamput sisältävät paineistettua kaasua. Ole erityisen huolellinen halogeenilamppuja käsiteltäessä ja
hävitettäessä.
• Käytä suojalaseja halogeenilamppujen kanssa työskenneltäessä.
• Suojaa lamppua hiertymiltä ja
naarmuilta.
• Jos lamppua poltetaan sen ollessa
valaisimen ulkopuolella, sitä ei saa päästää kosketuksiin nesteiden kanssa.
• Sytytä lamppu vain sen ollessa
asennettuna valaisimeen.
• Vaihda haljennut ttai
ai vvaurioitunut
aurioitunut
ajovalaisin.
• ÄLÄ koske lasiosaan paljain sormin
halogeenilamppuja vaihdettaessa.
• Pidä lamput poissa lasten ulottuvilta.
• Ole huolellinen käytettyjä lamppuja
hävitettäessä. Muuten lamput voivat
räjähtää.

Lampun vaihtaminen

8. Asenna uusi lamppu ajovalaisimeen. Katso
hakemiston kohta “LAMPPUJEN TEKNISET
TIEDOT”.

1. Avaa konepelti.

9. Asenna lampun kiinnitysjousi takaisin.

2. Irrota jäähdyttimen yläkantta kiinnittävät
kiinnitystulpat.

10. Kiinnitä ajovalon kansi takaisin paikalleen.

ETUV
AL
OT
ETUVAL
ALO

3. Irrota jäähdyttimen yläkansi.
4. Irrota kolme pulttia ja ajovaloyksikkö.
5. Poista ajovalon kansi.

11. Kytke johtosarjaliitin.

Z HUOMAUTUS
• Puhdista halogeenilamput alkoholilla
tai mineraalitärpätillä ja nukkaamatt omalla liinalla. V
ar
o kkosk
osk
emast
a
Var
aro
oskemast
emasta
lamppuun paljain käsin.
Lamppuun jäävät sormenjäljet voivat
lyhentää halogeenilamppujen käyttöikää
huomattavasti.

6. Vapauta lampun kiinnitysjousi.
7. Poista lamppu.

C7E6030B
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5. Vedä suuntavalon lampunpidin ulos valaisimesta.

SEISONT
AVAL
OT
SEISONTA
ALO

ETUSUUNT
AVAL
OT
ETUSUUNTA
ALO

Lampun vaihtaminen

Lampun vaihtaminen

1. Avaa konepelti.

1. Avaa konepelti.

2. Irrota ajovaloasennelma.

2. Irrota ajovaloasennelma.

3. Poista ajovalon kansi.

3. Irrota johtoliitin lampunpitimestä.

4. Vedä ulos lampun pidike, joka sijaitsee
ajovalojen kaukovalopolttimon vieressä.

4. Käännä suuntavalon lampunpidintä
vastapäivään.

6. Irrota lamppu pitimestä painamalla sitä
sisäänpäin ja kääntämällä vastapäivään.
7. Asenna uusi lamppu pitimeen painamalla
sitä sisään ja kääntämällä myötäpäivään.
Katso hakemiston kohta “LAMPPUJEN
TEKNISET TIEDOT”.

5. Irrota lamppu vetämällä se suoraan ulos
lampunpitimestä.

8. Asenna pidin valaisimeen kääntämällä
myötäpäivään.

6. Asenna uusi lamppu, katso hakemiston
kohta “POLTTIMON TEKNISET TIEDOT”.

9. Asenna valaisin takaisin paikoilleen.

7. Kiinnitä ajovalon kansi takaisin paikalleen
päinvastaisessa järjestyksessä.

C7E6031A

C7E6032A
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ETUSUMUV
AL
OT *
ETUSUMUVAL
ALO

Z HUOMAUTUS

Lampun vaihtaminen
1. Avaa konepelti.
2. Irrota ajovaloasennelma.
3. Irrota johtoliitin lampusta.
4. Irrota etusumuvalon
etusumuvaloyksiköstä.

lampunpidin

5. Asenna uusi lamppu. Katso hakemiston
kohta “LAMPPUJEN TEKNISET TIEDOT”.
6. Asenna etusumuvalon lampunpidin ja
johtoliitin.

• Puhdista halogeenilamput alkoholilla tai
mineraalitärpätillä ja nukkaamat-tomalla
liinalla. V
ar
o kkosk
osk
emast
a lamppuun
Var
aro
oskemast
emasta
paljain käsin.
Lamppuun jäävät sormenjäljet voivat
lyhentää halogeenilamppujen käyttöikää
huomattavasti.

SIVUSUUNT
AVAL
OT
SIVUSUUNTA
ALO
Lampun vaihtaminen
1. Väännä tasakärkisen ruuvitaltan avulla
sivusuuntavaloyksikkö irti puskurista.
2. Käännä lampunpidintä vastapäivään.
3. Irrota lamppu valaisimesta vetämällä
lamppua suoraan poispäin pidikkeestä.
4. Asenna lampunpitimeen oikea vaihtolamppu painamalla sitä sisään ja
kääntämällä lampunpidintä myötäpäivään.
Katso hakemiston kohta “LAMPPUJEN
TEKNISET TIEDOT”.
5. Paina sivusuuntavalon lamppu takaisin
alkuperäiseen paikkaansa.

C7E6033A
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5. Asenna lampunpitimeen oikea vaihtolamppu. Katso hakemiston kohta “LAMPPUJEN TEKNISET TIEDOT”.

LIS
ÄJARR
UV
AL
O
LISÄJARR
ÄJARRUV
UVAL
ALO
1. Avaa takaluukku.

2. Irrota kaksi ruuvia ja valaisinyksikkö.

6. Aseta lampunpidin takaisin valaisimeen.
Kiinnitä lampunpidin kääntämällä sitä
myötäpäivään.

3. Irrota lampunpidin kääntämällä sitä vastapäivään.

7. Kiinnitä lamppukotelo autoon käyttäen
kahta aiemmin irrotettua ruuvia.

4. Irrota lamppu pitimestä painamalla
lamppua ja kääntämällä sitä vastapäivään.

8. Sulje takaluukku.

PER
UUTUS
-, T
AK
A-, JARR
U-,
PERUUTUS
UUTUS-,
TAK
AKA
JARRU-,
TAK
ASUUNT
A- JA T
AK
ASUMUV
AL
OT
AKASUUNT
ASUUNTA
TAK
AKASUMUV
ASUMUVAL
ALO
Lampun vaihtaminen
1. Avaa takaluukku.

Lampun vaihtaminen
2. Irrota neljä ruuvia takaluukun yksiköstä.
3. Irrota lampunpidin.
4. Irrota lamppu vetämällä se suoraan ulos
lampunpitimestä.
5. Asenna uusi lamppu. Katso hakemiston
kohta “LAMPPUJEN TEKNISET TIEDOT”.
6. Vaihda lampunpidin.

C7E6034A
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REKISTERIKIL
VEN V
AL
O
REKISTERIKILVEN
VAL
ALO

KATT
OVAL
O/K
AR
TT
AVAL
O
TTO
ALO
KAR
ARTT
TTA
ALO

ETUO
VEN KYNNY
SV
AL
O
ETUOVEN
KYNNYSV
SVAL
ALO

Lampun vaihtaminen

Lampun vaihtaminen

Lampun vaihtaminen

1. Irrota kaksi ruuvia ja lampun kansi.

1. Väännä linssi irti katosta tasakärkisellä
ruuvitaltalla.

1. Käytä tasakärkistä ruuvitalttaa linssin irrottamiseksi etuoven verhoilusta.

2. Poista lamppu.

2. Poista lamppu.

3. Vaihda lamppu. Katso hakemiston kohta
“LAMPPUJEN TEKNISET TIEDOT”.

3. Vaihda lamppu. Katso hakemiston kohta
“LAMPPUJEN TEKNISET TIEDOT”.

4. Asenna linssi takaisin.

4. Asenna linssi takaisin.

2. Irrota lampunpidin valaisimesta kääntämällä
pidintä vastapäivään.
3. Vedä lamppu ulos lampunpitimestä.
4. Vaihda lamppu. Katso hakemiston kohta
“LAMPPUJEN TEKNISET TIEDOT”.
5. Asenna
lampunpidin
kääntämällä myötäpäivään.

valaisimeen

6. Aseta valaisimen kannet takaisin paikoilleen.

C7E6035A

C7E6036A
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AUTON HOITO
PUHDISTUSAINEET
Noudata valmistajan ohjeita aina, kun
puhdistat autoa sisältä tai ulkoa puhdistusaineilla tai muilla kemikaaleilla.

Älä käytä auton sisä- tai ulkopuolen puhdistamiseen seuraavankaltaisia puhdistusaineita, paitsi tahranpoistoon annetuissa
kankaanpuhdistusohjeissa mainitulla
tavalla:
• Pyykinpesuainetta.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Eräät puhdistusaineet voivat olla
myrkyllisiä, syövyttäviä tai tulenarkoja.
• Tällaisten puhdistusaineiden väärä
käyttö voi olla vaarallista. Niitten
käyttö voi aiheuttaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.

• Valkaisuaineita.
• Ohennusaineita.
Älä koskaan käytä seuraavia aineita mihinkään puhdistustarkoitukseen:
• Hiilitetrakloriittia.
• Bensiini.
• Bentseeniä.

Älä käytä auton sisä- tai ulkopuolen puhdistamiseen vaarallisia puhdistusliuoksia, kuten:
• Asetonia.
• Lakkaohentimia.
• Emaliohentimia.
• Kynsilakanpoistoaineita.

• Naftaa.

Z VAR
OITUS
AROITUS
• Vältä liiallista altistumista puhdistusaineiden ja muiden kemikaalien
höyryille.
Tällaiset höyryt voivat olla vaarallisia ja
ne voivat aiheuttaa terveysongelmia.
Tällaisia ongelmia esiintyy todennäköisemmin pienissä ja tuulettamattomissa
tiloissa.

Avaa ovet asianmukaisen tuuletuksen varmistamiseksi, kun käytät puhdistusaineita tai
muita kemikaaleja auton sisätiloissa.

Z HUOMAUTUS
Älä päästä väriä päästäviä kankaita kosketuksiin auton sisäverhoilun kanssa,
jos molemmat materiaalit eivät ole
täysin kuivia.
Vältä mahdollisia pysyviä värimuutoksia
vaaleansävyisissä sisäverhoiluissa estämällä
väriä päästävien materiaalien pääseminen
kosketuksiin istuimien verhoilun kanssa, jos
molemmat materiaalit eivät ole täysin kuivia. Alla on suppea lista kankaista, jotka saattavat olla väriä päästäviä:
• Arkivaatteet.
• Värjätty farmarikangas.
• Vakosametti.
• Nahka.
• Mokkanahka.
• Sanomalehti.
• Koristepaperitavarat.
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SISÄPUOLEN HOITO JA PUHDISTUS

Z HUOMAUTUS
• Muista käyttää oikeaa siivoustekniikkaa ja – materiaaleja auton verhoilua
puhdistukseen.
Jos näin ei tehdä, seurauksena saattaa
etenkin ensimmäisellä siivouskerralla
olla vesitahroja, renkaita ja pysyviä
tahroja.
Tällaiset tahrat voivat olla pysyviä.
On erittäin tärkeää käyttää oikeita tekniikoita ja
puhdistusaineita auton sisä- ja ulkopuolen puhdistamiseen.
Poista sisäverhoukseen kerääntyvä pöly ja
irtolika säännöllisesti imurilla tai pehmeällä
harjalla.
Pyyhi vinyyli- ja nahkaverhoilu säännöllisesti
puhtaalla ja kostealla liinalla.
Puhdista normaali lika ja tahrat verhoilusta
asianmukaisilla puhdistusaineilla.

Z HUOMAUTUS
Jos etuistuimet on varustettu
sivuturvaty-ynyillä:
• Älä kastele istuimen verhousta
verhoilupuhdistusaineella.
• Älä käytä istuimen verhoukseen kemiallisia liuoksia tai vahvoja puhdistusaineita.
Näiden varotoimien huomiotta jättäminen voi aiheuttaa sivuturvatyyny-yksikön vaurioitumisen, jolloin sen toiminta
törmäyksessä saattaa häiriintyä.

Tur
o
urvvavöiden hoit
hoito

Z HUOMAUTUS
Tur
yöt on pidettävä kunnossa, jott
a
urvvav
avyöt
jotta
niiden ttehokkuus
ehokkuus säily
säilyyy.
Pidä turvavyöt aina puhtaina ja kuivina. Vältä
turvavöiden kosketusta kiillotusaine-isiin,
öljyihin ja kemikaaleihin, etenkin akkuhappoon,
valkaisuaineisiin ja väriaineisiin. Nämä aineet
voivat heikentää turvavöiden materiaalia.
Tarkista kaikki turvavöiden osat säännöllisin
väliajoin. Vaihda kaikki vaurioituneet turvavyöt
tai niiden osat välittömästi.
Onnettomuudessa venynyt turvavyö pitää vaihtaa vaikka vaurio ei olisikaan selkeä tai näkyvä. Tilalle vaihdettavien turvavöiden pitää olla
uusia.
Suosittelemme koko turvavyöasennelman vaihtamista törmäyksen jälkeen. Jos koulutettu
asiantuntija toteaa, että mikään turvavyö ei ole
vaurioitunut onnettomuudessa ja että kaikki
toimii asianmukaisesti, turvavöitä ei tarvitse
vaihtaa. Suosittelemme, että otat yhteyttä
valtuutettuun Chevrolet-huoltoliikkeeseen.

6-52 HUOLTO JA HOITO

L ASIPINNA
T
ASIPINNAT

Z HUOMAUTUS
Hankaavat puhdistusaineet voivat
naarmuttaa lasia ja vaurioittaa takaikkunan huurteenpoisto/lämmitinelementtiä.
• Älä koskaan käytä hankaavia
puhdistusaineita auton lasipintoihin.
Puhdistusaineiden aiheuttamat vauriot
voivat heikentää kuljettajan näkyvyyttä.
Ikkunalasin pitäminen puhtaana vähentää
heijastusta ja parantaa näkyvyyttä.

Z HUOMAUTUS
Tarr
at voiv
at vvaurioitt
aurioitt
aa ttak
ak
aikkunan
arrat
voivat
aurioittaa
akaikkunan
huurteenpoistoa.
• Älä koskaan aseta tarroja takaikkunan
sisäpuolelle.
Puhdistusaineiden aiheuttamat vauriot
voivat heikentää kuljettajan näkyvyyttä.

Tuulilasin ulk
opuolen puhdist
aminen
ulkopuolen
puhdistaminen

ULKOPUOLEN HOITO JA PUHDISTUS

Tuulilasissa tai sulassa oleva vaha tai muu
vastaava materiaali voi aiheuttaa pyyhkimen
sulan värinää käytön aikana. Tällaiset vieraat
materiaalit voivat myös vaikeuttaa tuulilasin
puhtaanapitoa.

Auton peseminen

Puhdista tuulilasin ulkopuoli säännöllisin väliajoin hankaamattomalla puhdistusaineella.
Vesi ei helmeile puhtaalla tuulilasilla.

Paras tapa hoitaa auton maalipintaa on pitää se puhtaana säännöllisillä pesuilla.
• Pysäköi auto paikkaan, jossa se ei ole
suorassa auringonvalossa.
• Käytä autojen pesuun tarkoitettua mietoa
saippuaa kylmän tai haalean veden
kanssa.
• Huuhtele huolellisesti kaikki saippua ja
puhdistusaine pois auton pinnalta.
HUOM.
• Älä käytä auton pesemiseen kotitaloudessa käytettävää astianpesuainetta.
Astianpesuaine pesee vahan pois auton
maalipinnalta.

Z HUOMAUTUS
• Vältä painepesua käyttäviä autopesuloita.
Niissä vesi voi päästä auton sisään ja
vaurioittaa verhoilua.
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Olemme suunnitelleet autosi kestämään normaaleja ympäristö- ja luonto-olosuhteita.

Z HUOMAUTUS
Antenni voi vaurioitua automaattipesussa.
enni sisään
• Vedä sähköinen ant
antenni
kääntämällä audiojärjestelmä pois
päältä.
• Irrota sauva-antenni tai kattoantenni
käsin.

Kiillotus ja vahaus
Vahaa auto säännöllisin väliajoin pintajäämien
poistamiseksi. Suojaa maalipinta kiillotuksen
jälkeen korkealaatuisella autovahalla.
Ulkopinnan kromiosien suojaaminen
Puhdista kromiosat säännöllisesti. Yleensä
pelkkä vedellä peseminen riittää.

Z HUOMAUTUS
• Älä koskaan käytä alumiinilistojen
puhdistamiseen tai kiillottamiseen
auto- tai kromivahaa, höyryä tai
syövyttävää saippuaa.
Tällaiset materiaalit ovat olla liian
hankaavia, jolloin auton listat ja vanteet
voivat vaurioitua.
Vahaa autoa vahatessa myös kaikki
kromiosat.

Alumiinivanteiden ja pölykapselien
puhdistaminen
Jotta vanteiden ja pölykapselien alkuperäinen
ulkonäkö säilyisi, pidä ne puhtaana tiestä
irtoavan lian ja jarrupölyn kerääntymisestä.

Z HUOMAUTUS
Älä käytä hankaavia puhdistusaineita
tai harjoja alumiinivanteiden tai
pölykapselien puhdistamiseen.
Puhdista vanteet/pölykapselit säännöllisesti,
välttäen niiden pintaa vaurioittavia hankaavia
puhdistusaineita ja harjoja.
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KORROOSIONESTO

Vierasainejäämät

Maalipinnan vauriot

Olemme suunnitelleet autosi kestämään
korroosiota. Useimmissa osissa käytettyjen
erityismateriaalien ja suojaavien pinnoitusten
avulla auto säilyttää ulkonäkönsä, kestävyytensä ja luotettavuutensa.

Seuraavat materiaalit voivat vaurioittaa
maalipintoja:

Korjaa maalipintaan tulleet kivien aiheuttamat kolhut, murtumat ja syvät naarmut mahdollisimman pian. Paljas metalli syöpyy nopeasti.

Pintaruostetta saattaa ilmetä tietyissä
moottoritilan osissa tai alustassa, mutta se
ei vaikuta näiden osien luotettavuuteen tai
toimintaan.

• Tieöljy ja -terva.

Voit käyttää paikkaustuotteita pieniin
kolhuihin ja naarmuihin.

• Puun mahla.

Autokorjaamo suorittaa isommat korjaukset.

Korin osien vauriot
Jos auton kori vaatii korjausta tai osien
vaihtoa, varmista, että työn tekevä korjaamo käyttää oikeita korroosionestoaineita
korroosiosuojauksen palauttamiseksi. Katso kohta “MAALIPINNAN VAURIOT” myöhemmin tässä kappaleessa.

• Kalsiumkloridi ja muut suolat.
• Jäänsulatusaineet.

• Lintujen jätökset.
• Teollisuuden laskeumat.

Alustan huolto

Pese haitalliset aineet mahdollisimman pian
pois auton pinnalta. Jos saippua ja vesi eivät
poista likaa, käytä erityisesti tätä tarkoitusta
varten suunniteltuja puhdistusaineita.

Jään ja lumen poistoon, sekä pölyn sitomiseen
käytettyjä syövyttäviä aineita voi kerääntyä
auton alustaan. Jos näitä aineita ei poisteta,
syöpyminen ja ruostuminen nopeutuu.

Z HUOMAUTUS
• Käytä ainoastaan sellaisia puhdistusaineita, jotka ovat turvallisia
maalipinnoille.
Muunlaiset puhdistusaineet voivat
vaurioittaa maalipintaa pysyvästi.

Huuhtele nämä aineet säännöllisesti auton
alustasta. Puhdista huolellisesti kaikki alueet,
joihin mutaa ja likaa voi kerääntyä. Irrota pieniin koloihin pakkautunut sakka ennen vedellä
huuhtelua.
Halutessasi voit teettää työt valtuutetussa
Chevrolet-huoltoliikkeessä.
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HUOM.
Kun peset moottoritilaa, ympäristöön
saattaa päästä polttoaine-, rasva- tai
öljyjäämiä.
Suosittelemme, että pesetät moottorin
valtuutetussa Chevrolet-huoltoliikkeessä
tai muussa öljynerottimella varustetussa
pesupaikassa.
Hävitä käytetyt moottoriöljyt, jarrunesteet, vaihteistoöljyt, jäätymisenestoaineet, akut ja renkaat paikallisten
viranomaisten hyväksymissä jätteenhävit
yslait
ok
sissa. V
oit hävittää nämä
hävityslait
yslaitok
oksissa.
Voit
aineet myös sellaisen myyjän kautta,
jolla on velvollisuus tällaisten aineiden
hävittämiseen, kun ostat häneltä uudet.
Älä koskaan hävitä näitä aineita talousjätteen seassa äläkä kaada niitä alas viemäristä.
Tällaisten vaarallisten aineiden väärä
käsittely voi aiheuttaa pysyviä ympäristövahinkoja.
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YLEISIÄ TIETOJA
Tästä osasta löydät huolto-ohjelman, jota
noudattamalla voit varmistaa autosi pitkä
käyttöiän.
Sinä olet vastuussa autosi oikeasta käytöstä
ja huollosta tässä ohjekirjassa annettujen
ohjeiden mukaisesti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa todennäköisesti takuun
raukeamiseen.
On sinun vastuullasi käyttää ja huoltaa
autoa oikein. Varmista, että noudatat
huollon käsikirjassa annettuja määräaikaishuoltoa ja käyttöä koskevia ohjeita.
Sinun vastuullasi on myös pitää kirjaa ja säilyttää kuitit todisteena säännöllisestä huollosta. Asiakirjat ja kuitit tulee antaa huollon
käsikirjan kanssa seuraavalla omistajalle.
Auton huoltotoimet voidaan antaa kenen tahansa
valtuutetun henkilön tai yrityksen toimeksi. On
kuitenkin suositeltavaa antaa huoltotoimet valtuutetun Chevrolet-huoltoliikkeen tehtäväksi,
jonka palveluksessa on koulutetut mekaanikot
ja joka käyttää alkuperäisiä varaosia.

Yhtiömme ei ole tarkastanut eikä hyväksynyt
muita kuin alkuperäiset varaosat ja tarvikkeet.
Emme voi taata muiden kuin alkuperäisten
osien ja lisävarusteiden sopivuutta ja turvallisuutta, emmekä vastaa niiden käytön aiheuttamista vahingoista.

ANK
AR
AT OL
OSUHTEET
ANKAR
ARA
OLOSUHTEET

Riittämätön, puutteellinen tai epätäydellinen
huolto voi aiheuttaa auton toimintaan
ongelmia, jolloin seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

• Toistuvat lyhyet alle 10 km matkat.

Jos autoa käytetään seuraavissa olosuhteissa,
eräitä huoltokohteita on huollettava useammin.
Katso numerosymboleita huollon käsikirjasta
kohdasta “HUOLTOKAAVIOT”.
• Pitkäaikaista joutokäyntiä ja/tai hidasta
ajoa liikenteessä, jossa pitää jatkuvasti
pysähtyä.
• Pölyisillä teillä ajoa.

ANK
AR
AT
KA
RA

O LLO
OSUHTEET

Muista noudattaa säännöllistä huoltoohjelmaa. Katso “HUOLTOKAAVIO” huollon
käsikirjasta.

• Ajoa mäkisessä tai vuoristoisessa maastossa.
• Perävaunun hinausta.
• Ajaminen ruuhkaliikenteessä ulkolämpötilan
ollessa yli 32°C.
• Käyttö taksi-, poliisi- tai jakeluautona.

NORMAALIT OLOSUHTEET
Normaalit ajo-olosuhteet tarkoittavat ajamista tavallisissa, jokapäiväisissä olosuhteissa.
Voit noudattaa normaalia huolto-ohjelmaa.

• Jatkuva ajaminen ulkolämpötilan ollessa
nollapisteen alapuolella.
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TUNNISTENUMEROT
AUT
ON V
ALMISTENUMER
O ((VIN)
VIN)
UTON
VALMISTENUMER
ALMISTENUMERO

MOOTTORINUMERO

Auton valmistenumero (VIN) on kaiverrettu
lähelle rintapellin keskiosaa.

2.4D-moottorin numero on meistetty
sylinteriryhmään pakosarjan haaran no 4 alle.

C7E8001A

C7E8002A

3.2D-moottorin numero on meistetty
sylinteriryhmään pakosarjan haaran no 6 alle.

C8E8001A
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2.0-dieselmoottorin numero on meistetty
sylinteriryhmään imusarjan haaran no 4 alle.

C8E8002A

K ÄSIV
ALINT
AISEN V
AIHTEIST
ON
ÄSIVALINT
ALINTAISEN
VAIHTEIST
AIHTEISTON
TUNNISTENUMERO

AUT
OMA
ATTIV
AIHTEIST
ON
UTOMA
OMAA
TTIVAIHTEIST
AIHTEISTON
TUNNISTENUMERO

Kiinnitetty vaihteistokotelon päälle, lähelle
moottoria.

Kiinnitetty vaihteistokotelon etuosaan yläpuolelle.

C7E8003A

C7E8004A
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NESTET
A U LLU
UKK
O
TA
KO
Kohta
Moottoriöljy
(mukaan lukien suodatin)

Jäähdytinneste

Automaattivaihteiston öljy

Käsivalintaisen vaihteiston öljy

Tilavuus

Luokitus

2.4D

4,5 l

ACEA A3/B3 tai ACEA A3/B4

3.2D

7,4 l

0W-x, 5W-x, X=30 tai 40

2.0D DSL

6,2 l

ACEA C3 5W-40, 0W-40

2.4 / 2.0S DSL

9,0 l

3.2D

10,0 l

2.4D / 3.2D

6,85 ± 0,15 l

2.0D DSL

7,11 ± 0,15 l

FWD

2,1 l

AWD

2,3 l

Dex-cool -jäähdytysneste

JWS 3309 US ATF

Jarruneste

0,67 l

Kytkinneste

0,06 l

Ohjaustehostimen neste

1,1 l

SAE 75W-90

DOT 4
DEXRON® II D tai DEXRON® III

Jakovaihteiston öljy

AWD

0,8 ± 0,1 l

Synteettinen hypoidiöljy 75W-90

Tasauspyörästön öljy

AWD

0,6 ± 0,1 l

Synteettinen hypoidiöljy 75W-90
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MOOTTORIÖLJY
Moottoriöljyn API-luokitus
International Lubricant Standardization and
Approval Committee (ILSAC), American
Petroleum Institute (API) sekä European
Automobile Manufacturer Association (ACEA)
luokittelevat moottoriöljyt niiden suorituskyvyn
mukaan.

Moottori

Valitse öljyn viskositeetti ulkoilman lämpötilan mukaan. Älä vaihda viskositeettia
lämpötilan satunnaisten vaihteluiden vuoksi.

SAE 0W-30, 0W-40

SAE 5W-30, 5W-40

°C
°F

-30
-20

-20
0

-10

0
20

10
40

30

20
60

80

40
100
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P O LLT
TTIMON TEKNISET TIEDO
T
OT
Lamput
1

Eteen

Taka

Sisätilat

Ajovalot, lähivalot

Teho x määrä
55W x 2

2

Ajovalot, kaukovalot

3

Pysäköintivalo

55W x 2

4

Suuntavalolamppu

21W x 2

5

Sumuvalo*

35W x 2

6
7

Ulkotaustapeilin suuntavalo*
Sivusuuntavalo

5W x 2

8

Suuntavalolamppu

21W x 2

9

Jarru/takavalo

21/5W x 2

10
11

Peruutusvalo
Sumuvalo

16W x 2
21W x 2

12

Lisäjarruvalo

5W x 5

13

Rekisterikilven valo
Kattovalo

5W x 2
10W x 2

Etukarttavalo

10W x 2

Etuoven kynnysvalo
Hansikaslokeron valo

5W x 2
10W x 1

Huomautukset
1

Halogeenilamppu
2

Halogeenilamppu

21/5W x 2
3
6

Halogeenilamppu
4

5

LED-tyyppi 5 x 2

7
C7E8007A

9
12

13

8

11

10

C7E8008A
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AUTON TEKNISET TIEDOT
MOOTTORI
Moott
ori ((2.
2.
4 DOHC
Moottori
2.4
DOHC))

Moottori (3.2 DOHC)

Tyyppi

4-sylinterinen rivimoottori

Tyyppi

HFV6

Venttiilikoneisto
Iskutilavuus (cc)

DOHC 16-venttiilinen
2.405

Venttiilikoneisto
Iskutilavuus (cc)

DOHC 24-venttiilinen
3.195

Sylinterin läpimitta x iskunpituus (mm)

87,5 x 100,0

Sylinterin läpimitta x iskunpituus (mm)

89 x 85,6

Puristussuhde

9,6 : 1

Puristussuhde

10,3 : 1

Suurin teho (kW/rpm)

100/5.000

Suurin teho (kW/rpm)

169/6.600

Vääntömomentti (Nm/rpm)

220/2.200

Vääntömomentti (Nm/rpm)

Polttoainejärjestelmä

Polttoainejärjestelmä

Tyyppi

Polttoaineen
monipistesuihkutus
RON95 tai suurempi
FLR8LDCU

Tyyppi

297/3.200
Polttoaineen
monipistesuihkutus
RON95 tai suurempi
HR7MPP302

Kärkiväli (mm)

0,9 - 1,1

Kärkiväli (mm)

1,1

Luokitus (V-AH)

12 - 60

Luokitus (V-AH)

12 - 70

Oktaaniluku
Sytytystulpat
Akku

Kylmäkäynnistysvirta (CCA) 650
Laturi

(V-A)

Käynnistysmoottori (V-kW)

°14,6 ± °0,25 - 120
12 - 1,4

Oktaaniluku
Sytytystulpat
Akku
Laturi

Kylmäkäynnistysvirta (CCA) 770
(V-A)

Käynnistysmoottori (V-kW)

°14,6 ± °0,25 - 120
12 - 1,4
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VOIMANSIIRTO
5-vaihteinen automaattivaihteisto
( 2.
4 DOHC / 33.2
.2 DOHC / 2.0S DSL)
2.4

Moottori (2.0 SOHC DIESEL)
Tyyppi

4-sylinterinen rivimoottori

Venttiilikoneisto

SOHC 16-venttiilinen

Iskutilavuus (cc)

1.991

Sylinterin läpimitta x iskunpituus (mm)
Puristussuhde

83 x 92
17,5 : 1

Vetotapa
1.
2.
3.
Välityssuhteet

.

4

Etu- tai nelipyöräveto
4,575 / m / m
2,979 / m / m
1,947 / m / m
1,318 / m / m
1,000 / m / m

Suurin teho (kW/rpm)

110 / 4.000 (93/4.000)*

Vääntömomentti (Nm/rpm)

320 / 2.000 (295/2.000)*

Polttoainejärjestelmä
Luokitus (V-AH)
Akku
Kylmäkäynnistysvirta (CCA)
Laturi (V-A)

Yhteispainesuihkutus
12 - 90
912
12 -125

5-v
aiht
einen käsiv
alint
ainen vvaiht
aiht
eist
o ((2.
2.
4 DOHC / 2.0 S DSL)
5-vaiht
aihteinen
käsivalint
alintainen
aihteist
eisto
2.4

Käynnistysmoottori (V-kW)

12 - 1,8

Vetotapa

5.
Peruutus
Vetopyörästön välityssuhde

1

( )* : 127 hv

Etu- tai nelipyöräveto
3,947 / 3,820

.

4.

2,036 / 1,970
1,348 / 1,304
0,971 / 0,971

5.

0,767 / 0,767

Peruutus
Vetopyörästön välityssuhde

3,615 / 3,615
4,357 / m

2.
3
Välityssuhteet

5,024 / m / m
2,606 / 2,700 / 2,397

.
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AL
UST
A
ALUST
USTA
Kytkin ((2.
2.
4 DOHC / 2.0S DSL)
2.4
Tyyppi
Ulkoläpimitta (mm)
Sisäläpimitta (mm)
Paksuus (mm)

Alusta

Kuiva yksilevykytkin
235 / 240
150 / 155
8,4 / 8,7

Etujousituksen tyyppi
Takajousituksen tyyppi
Suuntaus
(kuormittamattomana)

Camber

Eteen

-0,55° ± 0,75°

Taka

-0,35° ± 0,5°
2,18° ± 0,73°

Eteen

-0,1° ± 0,08°

Taka

0,09° ± 0,1°

Caster
Aurau-skulma

Ohjaus

McPherson-joustintuki
Neljä tukivartta

Tyyppi

Tehostettu,
hammastanko-ohjaus

Kokonaisvälityssuhde

18,5 : 1

Ohjauspyörän
halkaisija (mm)

390

Pienin kääntösäde
(m)

5,75

8-10 TEKNISET TIEDOT

JARRUJÄRJESTELMÄ

VETOISUUDET
Jarrujärjestelmä

Tilavuudet ((2.
2.
4 DOHC / 33.2
.2 DOHC / 2.0S DSL)
2.4
65,0 / m / m

Tyyppi

Kaksoistandem

Polttoainesäiliö (l)

Etupyörä

Jäähdytetty jarrulevy

Moottoriöljy (l) (mukaan lukien suodatin)

Takapyörä

Jäähdytetty jarrulevy

Jäähdytysneste (l)

Tehostin - tandem (“)

9+9

4,5 / 7,4 / 6,2
9,0 / 10 / 9,0

MIT
AT
MITA
VANTEET JA RENK
AAT
RENKA

Ulkomitat

Vant
eet ja rrenk
enk
aat
anteet
enkaat
Rengaskoko
215/70 R16

Vannekoko
6,5J x 16

235/60 R17

7J x 17

235/55 R18

7J x 18

155/90 R16
(väliaikainen) 4,0T x 16

Rengaspaine (kPa) [psi]
Eteen
210 [30]
(alle 4 matkustajaa)
230 [33]
(yli 5 matkustajaa,
perävaunun kanssa)
60

Taka
210 [30]
(alle 4 matkustajaa)
240 [35]
(yli 5 matkustajaa,
perävaunun kanssa)
60

Kokonaispituus (mm)

4.635

Kokonaisleveys (mm)

1.850

Kokonaiskorkeus (mm)

1.720
2.705

Akseliväli (mm)
Raideväli (mm)

Eteen

1.562

Taka

1.572
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PAINO
Paino
Omamassa (kg)
kuljettaja
mukaan lukien

FWD
2.4D

MT

1.730 ~ 1.815 (5-paikk.)
1.760 ~ 1.845 (7-paikk.)

MT

1.805 ~ 1.890 (5-paikk.)
1.835 ~ 1.920 (7-paikk.)

AWD
AT
3.2D

2.0D
DSL

AWD

AWD

Kokonaismassa
(kg)

FWD
2.4D

1.845 ~ 1.930 (7-paikk.)
1.845 ~ 1.930 (5-paikk.)
1.880 ~ 1.965 (7-paikk.)

MT

1.845 ~ 1.930 (5-paikk.)
1.895 ~ 1.965 (7-paikk.)

1.865 ~ 1.950 (5-paikk.)
1.910 ~ 1.980 (7-paikk.)
1.770 ~ 1.855 (5-paikk.)
MT
1.820 ~ 1.890 (7-paikk.)

MT

2.180 (5-paikk.)
2.320 (7-paikk.)

MT

2.255 (5-paikk.)
2.395 (7-paikk.)

AT

2.275 (5-paikk.)
2.405 (7-paikk.)

AT

2.295 (5-paikk.)
2.440 (7-paikk.)

MT

2.505 (5-paikk.)
2.505 (7-paikk.)

AT

2.505 (5-paikk.)
2.505 (7-paikk.)

AWD

1.825 ~ 1.910 (5-paikk.)

AT

AT

FWD

Paino

3.2D

AWD

2.0D
DSL

FWD
AWD

8-12 TEKNISET TIEDOT

SUORITUSKYKY
Suorituskyky
Huippunopeus
(km/h)

FWD
2.4D
AWD
3.2D

AWD

2.0D
DSL

AWD
FWD

( )* : 127 hv

MT

185 (5-paikk.)
184 (7-paikk.)
183

AT

178

AT

204

MT

182 (177)*

AT

180*

MT

181 (179)*

MT
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A
ABS-varoitusvalo ..................................... 2-8
Ajaminen ................................................ 3-15
Ajon varotoimenpiteet ............................ 3-2
Ajonestojärjestelmä ............................... 3-12
Varoitusvalo ..................................... 2-18
Ajovalot ................................................... 2-31
Ajovalojen kantamansäätökytkin ... 2-43
Lampun vaihtaminen ...................... 6-45
Pesin ................................................. 2-41
Ajovinkkejä ............................................ 3-30
Akku ....................................................... 6-29
Tyhjentymisen esto ......................... 2-32
Alamäkihidastin (DCS, Descent Control
System) .............................................. 3-27
DCS aktiivinen ja ei valmis -valo/
varoitusvalo ..................................... 2-18
Ankarat olosuhteet ................................... 7-2
Audiojärjestelmä
RDS-radio ja CD-soitin ..................... 4-17
RDS-radio ja CD-vaihtaja ................. 4-31
Äänentoiston kauko-ohjaus ............ 4-44
Auringon valon tunnistin ........................ 4-11
Automaattinen ilmastoinnin ohjaus ...... 4-11
Automaattisesti himmenevä
taustapeili ........................................... 3-10
Automaattivaihteisto .................... 3-15, 3-16
Automaattivaihteiston öljy .............. 6-17
Automaattivaihteiston öljymäärän
tarkistaminen ................................... 6-17

Hätäkäyttö ........................................ 3-21
Talvitoiminnon merkkivalo .............. 2-14
Talvitoiminto ................................... 3-20
Valintavivun asennon merkkivalo .... 2-14
Auton hinaaminen ................................. 5-10
Auton hoito ............................................ 6-50
Korroosionesto ................................ 6-54
Lasipinnat ........................................ 6-52
Puhdistusaineet .............................. 6-50
Sisäpuolen hoito ja puhdistus ......... 6-51
Turvavöiden hoito ............................. 6-51
Tuulilasin ulkopuolen
puhdistaminen ................................ 6-52
Ulkopuolen puhdistus ja hoito ........ 6-52
Auton keinuttaminen ............................. 5-13
Auton pysäköinti .................................... 3-31
Auton tekniset tiedot .............................. 8-7

D
Diesel polttoainesuodatin ..................... 6-27
Dieselhiukkassuodatin (DPF) ................ 6-33
Merkkivalo ....................................... 2-23
Dieselmoottorin käynnistäminen ........... 3-14

E
Elektroninen ajonvakautus (ESC) .......... 3-25
ESC ei valmis -merkkivalo .............. 2-17
ESC pois päältä -merkkivalo ........... 2-17
ESC pois päältä -painike ................ 3-27
ESC-toiminta- ja varoitusvalo .......... 2-17

Etuistuimet ............................................. 1-19
Kuljettajan istuimen korkeuden
säätäminen ..................................... 1-20
Kuljettajan istuimen ristiseläntuki . 1-20
Matkustajan istuimen selkänojan
taittaminen ...................................... 1-20
Selkänojan säätö ............................. 1-22
Säätö pituussuunnassa .................... 1-19
Etuistuimien matkustajat ........................ 1-6
Etuoven kynnysvalo
Lampun vaihtaminen ...................... 6-49
Etusumuvalot ......................................... 2-34
Lampun vaihtaminen ...................... 6-47
Merkkivalo .............................. 2-14, 2-15

H
Hehkutulppien merkkivalo .................... 2-22
Hinaaminen hätätapauksissa ................. 5-11
Huolla auto pian -valo ............................ 2-19
Huurteen- ja kosteudenpoisto .... 2-42, 4-10
Hätävilkkujen painike ............................. 2-41

I
Ilmanpuhdistin ....................................... 6-25
Ilmastointi ......................................... 4-1, 4-7
Ilman suuntauksen valintanuppi ...... 4-4
Lämpötilan säätönuppi ..................... 4-3
Ohjauspaneeli .................................... 4-3
Sisäkiertopainike .............................. 4-6
Tuulettimen säätönuppi .................... 4-4
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J
Jakovaihteiston öljy ............................... 6-20
Jarru- ja kytkinneste ............................... 6-14
Jarru-/kytkinnesteen lisääminen ..... 6-14
Jarru-/kytkinnesteen lisääminen ............ 6-14
Jarrut ....................................................... 3-21
Jarrujärjestelmän varoitusvalo ........ 2-10
Jarrupoljin ......................................... 6-31
Käsijarru .......................................... 3-23
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä .... 3-24
Märät jarrut .................................... 3-22
Ylikuumenneet jarrut ..................... 3-22
Jarruttaminen moottorilla ..................... 3-30
Jäähdytysneste ........................................ 6-12

K
Karttavalo
Lampun vaihtaminen ...................... 6-49
Kattovalo
Lampun vaihtaminen ...................... 6-49
Kaukovalokytkin .................................... 2-33
Kaukovalon merkkivalo .......................... 2-16
Kaukovalovilkku .................................... 2-34
Kolmannen istuinrivin istuimen
taittaminen .......................................... 1-26
Kolmannen istuinrivin matkustajat ......... 1-6
Taittuva ............................................. 1-26
Kolmipisteturvavyöt .................................. 1-6
Kuljettajan tarkistuslista ......................... 6-4

KULJETTAJAN TIETOKESKUS (DIC) ....... 2-26
Ajotietokone .................................... 2-27
FATC-paneeli ..................................... 2-31
Kompassi ......................................... 2-29
Kuorman mukaan säätyvä jousitus ...... 3-29
Kytkimet ja säätimet ............................. 2-31
Käsijarru ...................................... 3-23, 6-31
Vinkki talvipysäköintiin ................... 3-24
Käsivalintainen vaihteisto ............ 3-14, 3-15
Käsivalintaisen vaihteist
öljymäärän tarkastamin. ................. 6-15
Käsivalintaisen vaihteiston öljy ....... 6-15
Käynnistäminen apukaapeleilla. .............. 5-7
Käyntinopeusmittari ................................ 2-6
Käyttöhihna ............................................ 6-28
Käytä aina turvavöitä ............................... 1-2

L
Lamput ..................................................
Etuoven kynnysvalo .........................
Etusumuvalot ..................................
Etusuuntavalot ................................
Etuvalot ...........................................
Kattovalo / karttavalo ....................
Lisäjarruvalo ....................................
Peruutus-, taka-, jarru-,
takasuunta ......................................
Rekisterikilven valo .........................
Seisontavalot ..................................
Sivusuuntavalot ...............................
Takasumuvalot ................................

6-45
6-49
6-47
6-46
6-45
6-49
6-48
6-48
6-49
6-46
6-47
6-48

Latausjärjestelmän varoitusvalo ............ 2-11
Lisälämmitin .......................................... 4-10
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä ........... 3-24
Jarruttaminen ABS-järjestelmän
kanssa ............................................. 3-25
Varoitusvalo ....................................... 2-8
Lähestymisvalot .................................... 2-32
Lämmitys ................................................. 4-8
Lämpömittari ............................................ 2-7

M
Matkamittari / osamatkamittari ............ 2-6
Merkki- ja varoitusvalot .......................... 2-8
Mittaristo ................................................. 2-4
Mittaristo ja hallintalaitteet pikakatsaus .......................................... 2-3
Mittarivalaistuksen säätökytkin ............ 2-43
Moottorin jäähdytysnesteen
lämpötilan varoitusvalo ..................... 2-20
Moottorin käynnistäminen ..................... 3-13
Moottorin käynnistäminen
apukaapeleilla ....................................... 5-7
Moottorin pakokaasut ........................... 3-44
Moottorinohjauksen häiriömerkkivalo .. 2-12
Moottoritila .............................................. 6-5
Moottoriöljy ............................................. 6-8
Moottorin öljynpaineen
varoitusvalo ...................................... 2-12
Moottoriöljyn ja suodattimen
vaihtaminen ...................................... 6-9
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Moottoriöljyn kestoiän
osoitusjärjestelmä ............................ 6-11
Moottoriöljyn luokitus ...................... 8-5
Moottoriöljyn määrän
tarkastaminen ................................... 6-8
Vaihda moottoriöljy -valo ............... 2-22
Moottoriöljyn ja suodattimen
vaihtaminen .......................................... 6-9

N
Nelipyöräveto (AWD) ............................ 3-25
Varoitusvalo ...................................... 2-21
Nestetaulukko ......................................... 8-4
Nopeusmittari .......................................... 2-6

O
Ohjauspyörän säätäminen ..................... 3-10
Ohjaustehostimen neste ........................ 6-19
Ohjaustehostimen nesteen
lisääminen ....................................... 6-20
Ohjaustehostimen nestemäärän
tarkastaminen .................................. 6-19
Oktaaniluku .............................................. 3-4
Ovi auki -varoitusvalo ............................ 2-20

P
Peilien säätäminen .................................. 3-7
Peilit .......................................................... 3-7
Perävaunun hinaaminen ....................... 3-36
Perävaunun merkkivalo .................. 2-24

Polttimon tekniset tiedot ....................... 8-6
Polttoaine ................................................ 3-4
Dieselmoottorin polttoaine ............... 3-5
Polttoain. tankk. tynnyreistä/
kannettav säiliöistä ............................ 3-7
Polttoainesuositukset ....................... 3-4
Polttoainesäiliön täyttäminen .......... 3-5
Polttoainemittari ...................................... 2-7
Polttoainemäärän varoitusvalo ............... 2-8
Polttoainesäiliön täyttäminen ................. 3-5
Pysäköintitutka ..................................... 3-32
Varoitusvalo ...................................... 2-19
Päiväkäyttövalot .................................... 2-43
Pääntuet ................................................. 1-18

R
Raitisilmasuodatin ................................. 6-38
Raskaana olevat naiset ja turvavyöt ..... 1-10
Rengas ................................................... 6-34
Ketjut ............................................... 6-37
Kiertovaihto ..................................... 6-36
Kulutuspinnan kulumisilmaisin ...... 6-36
Rengaspaine ...................................... 8-9
Talvirenkaat ..................................... 6-37
Tyhjentyneen renkaan vaihtaminen . 5-3
Väliaikainen varapyörä ................... 6-38

S
Saattovalot ............................................ 2-32
Sadetunnistin ......................................... 2-37

Sisäkierto ................................................. 4-6
Sisälämpötilan tunnistin ........................ 4-11
Sisäpuolen taustapeili ............................. 3-9
Sivuturvatyynyt ....................................... 1-29
Sulakkeet .............................................. 6-40
Moottoritilan lisäsulakerasia .......... 6-44
Moottoritilan sulakerasia ............... 6-43
Sisätilan sulakerasia ....................... 6-42
Sulakerasia ...................................... 6-40
Suuntavalojen / hätävilkkujen
merkkivalot ......................................... 2-16
Suuntavalojen vipu ................................ 2-33
Sytytystulpat .......................................... 6-26
Sähkökäyttöiset sivupeilit ........................ 3-7
Sähkösäätöinen istuin ............................ 1-21
Korkeuden säätäminen ................... 1-22
Selkänojan säätö ............................. 1-22
Säätö pituussuunnassa .................... 1-21
Sähkösäätöinen taittuva peili ................. 3-8

T
Takaikkunan pyyhin ja pesulaite ........... 2-39
Älykäs takaikkunan pyyhin ............. 2-40
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