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Johdanto

Johdanto

Johdanto
Autokohtaiset tiedot
Merkitse autosi tiedot edelliselle si‐
vulle helposti saataville. Nämä tiedot
löytyvät luvuista "Huolto ja kunnossa‐
pito" ja "Tekniset tiedot" sekä auton
tyyppikilvestä.

Johdanto
Autosi on edistyneen tekniikan, tur‐
vallisuuden, ympäristöystävällisyy‐
den ja taloudellisuuden tarkkaan har‐
kittu yhdistelmä.
Tästä ohjekirjasta saat kaikki tarvitta‐
vat tiedot, joiden avulla ajat autollasi
turvallisesti ja tehokkaasti.
Opasta myös matkustajiasi käyttä‐
mään auton varusteita oikein onnet‐
tomuuksien ja henkilövahinkojen vält‐
tämiseksi.
Sinun on aina noudatettava sen
maan lakeja ja määräyksiä, jossa
olet. Ne voivat poiketa tämän ohjekir‐
jan tiedoista.
Jos ohjekirjassa kehotetaan otta‐
maan yhteyttä korjaamoon, suositte‐
lemme, että käännyt Chevrolet Ser‐
vice Partnerin puoleen.

Kaikki Chevrolet Service Partnerit tar‐
joavat ensiluokkaisen huollon koh‐
tuulliseen hintaan. Kokeneet Chevro‐
letin kouluttamat ammattihenkilöt
työskentelevät Chevroletin erityisoh‐
jeiden mukaisesti.
Kaikkia käyttöoppaita on säilytettävä
autossa valmiina käyttöön.

Tämän ohjekirjan käyttö
■ Tässä ohjekirjassa selostetaan
kaikki tähän malliin saatavissa ole‐
vat lisävarusteet ja ominaisuudet.
Jotkut selostukset, mukaan lukien
näyttö- ja valikkotoimintoja
koskevat, eivät ehkä sovellu
autoosi malli- ja maakohtaisten
erojen tai lisävarusteluun liittyvien
erojen johdosta.
■ Luvussa "Käyttö lyhyesti" esitellään
uuden autosi käytön pääkohdat.
■ Ohjekirjan alussa ja yksittäisissä lu‐
vuissa olevien sisällysluetteloiden
avulla löydät etsimäsi tiedot.
■ Hakemiston avulla löydät tiedot no‐
peasti.
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■ Tässä ohjekirjassa käytetään esi‐
merkkinä vasemmalta ohjattavia
autoja. Oikealta ohjattavien autojen
toiminnot ovat vastaavia.
■ Ohjekirjassa käytetään sisäisiä
moottorien tyyppimerkintöjä. Vas‐
taavat myynnissä käytettävät mer‐
kinnät ovat luvussa "Tekniset tie‐
dot".
■ Suuntatiedot, kuten vasemmalla,
oikealla, edessä ja takana, ilmoitta‐
vat aina tilanteen ajosuuntaan päin
katsottaessa.
■ Auton näytöt eivät ehkä tue omaa
kieltäsi.
■ Näyttöviestit ja sisustusmerkinnät
on merkitty lihavoituina.

Vaara, Varoitus ja Huomio
9 Vaara
Sanalla 9 Vaara merkityt tekstit
viittaavat mahdolliseen hengen‐
vaaraan. Selostusten huomiotta
jättäminen voi olla hengenvaaral‐
lista.
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Johdanto
9 Varoitus

Sanalla 9 Varoitus merkityt tekstit
viittaavat mahdolliseen onnetto‐
muus- tai loukkaantumisvaaraan.
Selostusten huomiotta jättäminen
voi johtaa loukkaantumiseen.

Huomio
Sanalla Huomio merkityt tekstit
viittaavat mahdolliseen auton vau‐
rioitumiseen. Selostusten huo‐
miotta jättäminen voi johtaa auton
vaurioitumiseen.

Symbolit
Sivuviittaukset on merkitty symbolilla
3. 3 tarkoittaa "katso sivu".
Monia miellyttäviä ajokokemuksia toi‐
vottaa
Chevrolet

Johdanto
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Käyttö lyhyesti

Käyttö lyhyesti

Auton lukituksen avaaminen

Elektroninen avain

Radiokauko-ohjaimella

Tärkeimmät tiedot
ensimmäistä ajoa varten

Avaa ovien ja tavaratilan lukitus pai‐
namalla painiketta c. Avaa ovet vetä‐
mällä kahvasta. Avaa takaluukku pai‐
namalla takaluukun listan alla olevaa
painiketta.
Painettaessa painiketta x vain ta‐
varatilan lukitus avautuu ja kansi au‐
keaa.
Kauko-ohjain 3 19, keskuslukitus
3 23, tavaratila 3 27.

Kun hallussasi on elektroninen avain,
oven kahvasta vetäminen avaa auton
lukituksen ja oven. Avaa takaluukku
painamalla listan alla olevaa paini‐
ketta.
Elektroninen avainjärjestelmä
3 21.

Käyttö lyhyesti
Istuimen säätö

Istuinten selkänojat

Istuinkorkeus

Vedä kahvasta, säädä kallistus ja va‐
pauta kahva. Anna istuimen lukittua
kuuluvasti. Älä nojaa selkänojaan
säädön aikana.
Istuimen säätö 3 38, istuma-asento
3 37.

Vivun pumppausliike
ylöspäin = ylemmäs
alaspäin = alemmas

Istuimen sijoitus

Vedä kahvasta, siirrä istuinta, va‐
pauta kahva.
Istuimen säätö 3 38, istuma-asento
3 37.

Istuimet 3 38, istuma-asento
3 37.
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Käyttö lyhyesti

Pääntuen säätö

Säädä korkeus vetämällä pääntukea
ylöspäin. Siirrä alaspäin painamalla
salpaa ja työntämällä pääntukea
alaspäin.

Turvavyö

Säädä vaakasuunnassa vetämällä
pääntukea eteenpäin ja lukitse se jo‐
honkin kolmesta asennosta. Palauta
se takimmaiseen asentoon vetämällä
kokonaan eteen ja vapauttamalla.
Pääntuet 3 36.

Vedä turvavyö ulos ja lukitse se vyö‐
lukkoon. Turvavyön tulee olla ilman
kierteitä tiukasti vartalossa kiinni. Sel‐
känojia ei saa kallistaa liian paljon
taakse (enintään n. 25°).
Vyö avataan painamalla lukon pu‐
naista nappia.
Turvavyöt 3 40, turvatyynyjärjes‐
telmä 3 43, istuma-asento 3 37.

Käyttö lyhyesti
Peilin säätö
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Ulkopeilit

Ohjauspyörän säätö

Valitse kyseinen ulkopeili ja säädä.
Sähkötoiminen säätö 3 31, kuperat
taustapeilit 3 31, ulkopeilien kääntö
sisään 3 31, lämmitettävät ulkopeilit
3 32.

Vapauta vipu, säädä ohjauspyörä, lu‐
kitse vipu ja varmista, että se lukittuu
täysin. Säädä ohjauspyörän asento
vain auton seistessä ja ohjauslukon
ollessa vapautettuna.
Turvatyynyjärjestelmä 3 43, virtalu‐
kon asennot 3 96.

Sisätaustapeili

Säädä alapuolen vipua, jotta häikäisy
vähenee.
Sisätaustapeili 3 32, automaatti‐
sesti himmenevä sisätaustapeili
3 32.
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Käyttö lyhyesti

Käyttö lyhyesti
Kojelaudan osat
1

Ajovalokytkin ........................ 77
Etusumuvalot ....................... 79
Takasumuvalo ...................... 80
Mittaristovalot ....................... 81
2 Sivutuuletussuulakkeet ......... 93
3 Suuntavilkut,
kaukovalovilkku, lähi- ja
kaukovalot ............................ 79
Poistumisvalot ...................... 82
Seisontavalot ........................ 80
Kuljettajan tietokeskus .......... 71
4 Mittaristo .............................. 64
5 Äänitorvi ............................... 60
Kuljettajan turvatyyny ........... 43
6 Kuljettajan tietokeskus .......... 71
7 Ohjauspyörän kaukoohjaimet ............................... 59
8 Tuulilasinpyyhkimet,
tuulilasin pesulaite ................. 60
9 Keskituuletussuulakkeet ...... 93
10 Infotainment-järjestelmä ....... 83
11 Infonäyttö ............................. 71
12 Murtohälytysjärjestelmän
tila-LED ................................ 28

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Säilytystilat ........................... 53
Etumatkustajan turvatyyny ... 43
Käsinelokero ........................ 54
Turvatyynyn passivoinnin
ja turvavyömuistutuksen
merkkivalo ............................. 67
Lämmitys, tuuletus,
ilmastointi .............................. 86
Luistonestojärjestelmä ....... 104
Elektroninen ajonvakau‐
tusjärjestelmä ..................... 104
Valintavipu, automaatti‐
vaihteisto .............................. 99
Käsivalintainen vaihteisto ... 102
Varoitusvilkut ........................ 79
Keskuslukitus ........................ 23
Kaasupoljin .......................... 95
Start/Stop -painike
Elektroninen
avainjärjestelmä ................... 21
Jarrupoljin .......................... 102
Virtalukko ja ohjauslukko ..... 96
Kytkinpoljin ........................... 95
Ohjauspyörän säätö ............. 59
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28 Vakionopeussäädin ............. 105
29 Säilytyslokero, sulakerasia . 128
30 Konepellin avauskahva ...... 111
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Käyttö lyhyesti

Ulkovalot

Kierrä ajovalokytkintä
AUTO = Valoautomatiikka, jonka
toiminta riippuu ulkovalais‐
tuksesta.
= Valoautomatiikan akti‐
7
vointi tai passivointi, kytkin
kääntyy takaisin asentoon
AUTO
= Sivuvalot
8
= Ajovalot
9
Paina ajovalokytkintä
> = Etusumuvalot
r = Takasumuvalot

Valaistus 3 77.

Kaukovalovilkku, kauko- ja
lähivalot

Kaukovalovilkku = Vedä vivusta
Kaukovalot
= Paina vipua
Lähivalot
= Paina tai vedä
vipua
Kaukovalot 3 78, kaukovalovilkku
3 78, valoautomatiikka 3 77.

Käyttö lyhyesti
Suunta- ja kaistanvaihtovilkut

Varoitusvilkut

Äänitorvi

Oikealle
= Siirrä vipua ylöspäin
Vasemmalle = Siirrä vipua alaspäin

Käyttö painikkeella ¨.
Varoitusvilkut 3 79.

Paina j.

Suunta- ja kaistanvaihtovilkut 3 79,
seisontavalot 3 80.
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Käyttö lyhyesti

Pyyhin- ja pesulaitteistot

Tuulilasin pesulaite

Tuulilasinpyyhkimet

2 = nopea
1 = hidas
P = taukopyyhintä tai automaatti‐
nen pyyhintä sadetunnisti‐
mella
§ = pois
Kertapyyhkäisy, kun tuulilasinpyyhki‐
met eivät ole päällä: paina vipua alas‐
päin.
Tuulilasinpyyhkimet 3 60, pyyhki‐
mien vaihto 3 119.

Ilmastointi
Takalasin lämmitin, peilien
lämmitin

Vedä vivusta.
Tuulilasin pesulaite 3 60, pesu‐
neste 3 118.

Lämmitys kytketään painamalla Üpainiketta.
Takalasin lämmitin 3 34.

Käyttö lyhyesti
Ikkunoiden kuivaus ja sulatus

Vaihteisto
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Automaattivaihteisto

Käsivalintainen vaihteisto

Paina painiketta V.
Aseta lämpötila korkeimmilleen.
Kytke jäähdytys n.
Takalasin lämmitin Ü päällä.
Ilmastointiautomatiikka 3 86.

Peruutusvaihde: auton ollessa paikal‐
laan paina kytkinpoljinta, vedä valin‐
tavivun renkaasta ylöspäin ja kytke
vaihde.
Jos vaihde ei mene päälle, aseta vipu
vapaalle, nosta kytkinpoljin ja paina
poljinta uudelleen; yritä sitten kytkeä
vaihde toistamiseen.
Käsivalintainen vaihteisto 3 102.

P
R
N
D

=
=
=
=

pysäköintiasento
peruutusvaihde
vapaa-asento
ajoasento

Käsinvaihtotila: siirrä valitsinvipu
asennosta D vasemmalle.
< = suurempi vaihde
] = pienempi vaihde
Vaihdevipu voidaan siirtää pois asen‐
nosta P vain, jos sytytysvirta on kyt‐
ketty ja jarrupoljinta painetaan. Asen‐
non P tai R kytkemiseksi on painet‐
tava vapautuspainiketta.
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Käyttö lyhyesti

Automaattivaihteisto 3 99.

Liikkeellelähtö
Tarkista ennen liikkeellelähtöä

■ renkaiden paineet ja kunto 3 131,
3 157,
■ moottoriöljyn määrä ja nestemäärät
3 116,
■ että ikkunat, peilit, valaisimet ja tun‐
nuskilvet ovat puhtaat liasta, lu‐
mesta ja jäästä ja että ne toimivat,
■ että istuimien, turvavöiden ja pei‐
lien asento on oikea 3 37,
3 41, 3 31,
■ jarrujärjestelmän toiminta alhai‐
sessa nopeudessa, erityisesti mä‐
rillä jarruilla.

Moottorin käynnistäminen
virtalukolla

■ Käännä avain asentoon 1.
■ Liikuta ohjauspyörää hieman va‐
pauttaaksesi ohjauslukon.
■ Käsivalintainen vaihteisto: paina
kytkinpoljinta.
■ Automaattivaihteisto: paina jarru‐
poljinta ja siirrä valintavipu asen‐
toon P tai N.
■ Älä paina kaasua.

Käyttö lyhyesti
■ Dieselmoottori: käännä avain asen‐
toon 2 hehkutusta varten, kunnes
merkkivalo ! sammuu.
■ Käännä avain asentoon 3 ja va‐
pauta se, kun moottori käy.
Käännä avain asentoon 0 ennen
uutta käynnistyskertaa tai moottorin
sammuttamiseksi.

Moottorin käynnistys Start/Stoppainikkeella

■ Elektronisen avaimen tulee olla au‐
ton sisällä.
■ Käsivalintainen vaihteisto: paina
kytkinpoljinta.
■ Automaattivaihteisto: paina jarru‐
poljinta ja siirrä valintavipu asen‐
toon P tai N.
■ Älä paina kaasua.
■ Paina Start/Stop -painiketta ja va‐
pauta se, kun moottori käy. Vihreä
LED-valo syttyy heti moottorin
käynnistyttyä.
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Sammuta moottori painamalla paini‐
ketta uudelleen moottorin käydessä.
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Käyttö lyhyesti

Pysäköinti
■ Kytke seisontajarru aina paina‐
matta vapautuspainiketta. Kytke
mahdollisimman tiukasti ylä- tai ala‐
mäessä. Paina jarrupoljinta sa‐
maan aikaan vähentääksesi käyt‐
tövoimaa.
■ Sammuta moottori. Käännä virtaavain asentoon 0 ja poista se virta‐
lukosta. Käännä ohjauspyörää,
kunnes tunnet ohjauslukon lukittu‐
van. Elektronisella avainjärjestel‐
mällä varustetut autot: kun auto on
paikallaan, paina Start/Stop -paini‐
ketta ja avaa kuljettajan ovi.
Jos autossa on automaattivaih‐
teisto, siirrä valintavipu asentoon
P ja poista avain.
■ Jos auto on tasaisella maalla tai
ylämäessä, kytke ykkösvaihde tai
aseta valintavipu asentoon P en‐
nen sytytysvirran katkaisua. Ylä‐
mäessä käännä lisäksi etupyörät
reunakiveyksestä poispäin.

Jos auto on alamäessä, kytke pe‐
ruutusvaihde tai aseta valintavipu
asentoon P ennen sytytysvirran
katkaisua. Käännä lisäksi etupyörät
reunakiveystä kohti.
■ Sulje ikkunat ja kattoluukku.
■ Lukitse auto kauko-ohjaimen pai‐
nikkeella e tai, jos autossa on elekt‐
roninen avainjärjestelmä, kosketa
ovenkahvan tunnistinta.
■ Aktivoi murtohälytinjärjestelmä
3 28.
■ Älä pysäköi autoa helposti sytty‐
välle alustalle. Alusta voi syttyä pa‐
lamaan pakoputkiston korkean
lämpötilan johdosta.
■ Moottorin jäähdytyspuhaltimet voi‐
vat käydä myös moottorin sammut‐
tamisen jälkeen 3 111.
■ Ajettuasi suurilla käyntinopeuksilla
tai suurella moottorin kuormituk‐
sella anna moottorin käydä lyhyen
aikaa pienellä kuormituksella tai
joutokäynnillä n. 1 tai 2 minuuttia
ennen sen sammuttamista, jotta
turboahdin ei vaurioidu.
Avaimet, lukot 3 19.

Avaimet, ovet ja ikkunat

Avaimet, ovet ja
ikkunat
Avaimet, lukot .............................. 19
Ovet ............................................. 27
Auton suojaus .............................. 28
Ulkopeilit ...................................... 31
Sisäpeilit ...................................... 32
Ikkunat ......................................... 33
Katto ............................................ 35

Avaimet, lukot
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Avaimet

Käännä kieliosa ulos painamalla pai‐
niketta. Käännä kieliosa sisään pai‐
namalla ensin painiketta.

Avaimen uusiminen

Autopassi

Avaimen numero on ilmoitettu auto‐
passissa tai irrotettavassa lipuk‐
keessa.
Avaimen numero on ilmoitettava tilat‐
taessa lisäavaimia, koska se on osa
ajonestojärjestelmää.
Lukot 3 142.

Avain, jossa on taitettava kieliosa

Autopassi sisältää turvallisuuteen liit‐
tyviä auton tietoja, ja se on säilytet‐
tävä turvallisessa paikassa.
Korjaamon puoleen käännyttäessä
tiettyjen töiden suorittamiseen tarvi‐
taan näitä auton tietoja.

Radiokauko-ohjain
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Avaimet, ovet ja ikkunat

Ohjaa seuraavia:
■ Keskuslukitus
■ Murtohälytin
■ Tavaratila
Radiokauko-ohjaimen kantama on
noin 25 metriä. Ulkoiset tekijät voivat
vaikuttaa kantamaan.
Varoitusvilkut välähtävät merkkinä
toiminnasta.
Käsittele kauko-ohjainta varovasti,
suojaa se kosteudelta ja korkeilta
lämpötiloilta äläkä paina painikkeita
tarpeettomasti.

Ohjeita häiriötilanteen varalta

Jos keskuslukitusta ei voi avata tai lu‐
kita kauko-ohjaimella, se voi johtua
seuraavista syistä:
■ kantama on ylitetty,
■ pariston jännite on liian alhainen,
■ kauko-ohjainta on käytetty monta
kertaa peräkkäin sen kantaman ul‐
kopuolella. Kauko-ohjain on synk‐
ronoitava,
■ keskuslukitusjärjestelmää on yli‐
kuormitettu käyttämällä sitä useita
kertoja peräkkäin, jännitteensyöttö
katkeaa lyhyeksi ajaksi,
■ toisen, tehokkaamman radiolähet‐
timen aiheuttama häiriö.
Auton lukituksen avaus 3 23.

Perusasetukset

Joitakin asetuksia voidaan muuttaa
infonäytön valikossa Asetukset. Au‐
ton räätälöinti 3 75.

Kauko-ohjaimen pariston vaihto

Vaihda paristo heti kun kantama on
selvästi pienentynyt.

Paristot eivät kuulu kotitalousjättei‐
siin. Ne on toimitettava kierrätettä‐
viksi jättämällä ne asianmukaiseen
keräyspisteeseen.
Avain, jossa on taitettava kieliosa

Käännä avaimen kieliosa esiin ja
avaa kauko-ohjain. Vaihda paristo
(paristotyyppi CR 2032), huomioi pa‐
riston oikea asento. Sulje kauko-oh‐
jain ja synkronoi se.
Avain, jossa on kiinteä kieliosa
Vaihdata paristo korjaamolla.

Avaimet, ovet ja ikkunat
Tallennetut asetukset
Aina kun avain poistetaan virtalu‐
kosta, seuraavat asetukset ohjelmoi‐
daan automaattisesti avaimen muis‐
tiin:
■ Elektroninen ilmastointiautoma‐
tiikka
■ Valaistus
■ Infotainment-järjestelmä
■ Keskuslukitus
Tallennettuja asetuksia käytetään au‐
tomaattisesti, kun avain seuraavan
kerran työnnetään virtalukkoon.
Auton räätälöinti 3 75.
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Elektroninen avainjärjestelmä

Mahdollistaa seuraavien toimintojen
käytön ilman mekaanista avainta:
■ Keskuslukitus
■ Murtohälytin
■ Sytytys ja käynnistin
Kuljettajan tarvitsee ainoastaan pitää
mukanaan elektronista avainta.

Paina Start/Stop-painiketta. Sytytys‐
virta on kytketty, merkkinä painikkeen
keltainen LED-valo. Elektroninen
ajonestin on poistettu käytöstä.
Käynnistä moottori painamalla Start/
Stop-painiketta ja pidä samalla jarruja kytkinpoljin alaspainettuina. Auto‐
maattivaihteisto: moottori voidaan
käynnistää vain valintavivun ollessa
asennossa P tai N.
Moottori käynnistyy automaattisesti,
dieselmoottori hehkutuksen jälkeen.
Moottorin käyntitilan osoittaa painik‐
keen vihreä LED-valo.
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Avaimet, ovet ja ikkunat

Moottori sammutetaan ja sytytysvirta
katkaistaan painamalla Start/Stoppainiketta uudelleen. Auton on oltava
paikallaan. Samalla ajonestin aktivoi‐
tuu.

9 Varoitus
Älä paina Start/Stop -painiketta
ajon aikana.

Huomautus
Älä laita elektronista avainta tavara‐
tilaan.
Ovenkahvojen sensorikentät on pi‐
dettävä puhtaina, jotta järjestelmä
toimii moitteettomasti.
Moottoria ei voida käynnistää auton
sisään jätetyllä elektronisella avai‐
mella, jos auto on lukittu toisella
elektronisella avaimella. Toiminta‐
kyvytön elektroninen avain voidaan
aktivoida uudelleen painamalla mitä
tahansa tämän avaimen painiketta.
Äänitorvi antaa kolme äänimerkkiä
merkiksi siitä, että elektroninen
avain on auton sisällä, kun poistut
autosta ja lukitset oven. Tämän
toiminnon asetusta voidaan muuttaa
tietonäytössä. Kun elektroninen
avain on hyvin lähellä ovia tai ikku‐
naa, auto saattaa tulkita elektroni‐
sen avaimen olevan auton sisällä ja
äänimerkki saattaa kuulua.

Radiokauko-ohjaimella

Elektronisessa avaimessa on lisäksi
kauko-ohjaustoiminto.

Hätäkäyttö

Jos radiokauko-ohjainkaan ei toimi,
kuljettajan ovi voidaan lukita tai luki‐
tus avata mekaanisella avaimella
3 19.
Mekaanisella avaimella voidaan lu‐
kita ja avata lukituksesta ainoastaan
kuljettajan ovi. Koko auton lukituksen
avaus 3 23. Murtohälyttimellä va‐
rustetuissa malleissa voi lukitus avat‐
taessa lähteä hälytys. Se lopetetaan
katkaisemalla sytytysvirta.

Avaimet, ovet ja ikkunat
Ohjeita häiriötilanteen varalta

Avaa kansi keskikonsolin mukinpiti‐
men pohjassa. Taita elektronisen
avaimen avainosa ulos ja työnnä se
avainuraan.
Paina Start/Stop-painiketta.
Moottori pysähtyy, kun painat Start/
Stop-painiketta vähintään kaksi se‐
kuntia.
Lukitse kuljettajan ovi mekaanisella
avaimella. Koko auton lukitseminen
3 23.
Tämä mahdollisuus on tarkoitettu
vain hätätapauksia varten. Käänny
korjaamon puoleen.

Jos keskuslukitusta ei pysty käyttä‐
mään tai moottori ei käynnisty, syynä
voi olla jokin seuraavista:
■ Kauko-ohjaimen häiriö, 3 19,
■ elektroninen avain on kantaman ul‐
kopuolella,
■ pariston jännite on liian alhainen,
■ toisen, tehokkaamman radiolähet‐
timen aiheuttama häiriö.
Jotta häiriö poistuisi, muuta elektroni‐
sen avaimen paikkaa.

Elektronisen avaimen pariston
vaihto

Vaihda paristo heti, kun järjestelmä ei
enää toimi moitteettomasti tai kan‐
tama alkaa lyhentyä. Pariston vaih‐
don tarpeesta kertoo vikakoodi
Driver Information Center -näytössä
3 72.
Paristot eivät kuulu kotitalousjättei‐
siin. Ne on toimitettava kierrätettä‐
viksi jättämällä ne asianmukaiseen
keräyspisteeseen.
Kauko-ohjaimen pariston vaihto
3 19.
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Vaihda paristo (paristotyyppi CR
2032) huomioiden pariston oikea
asento. Lukitse kannet.

Kauko-ohjaimen tahdistaminen

Kauko-ohjain tahdistaa itsensä auto‐
maattisesti jokaisella käynnistysker‐
ralla.

Keskuslukitusjärjestelmä
Avaa ja kytkee ovien, tavaratilan ja
polttoainesäiliön luukun lukituksen.
Ovi avataan vetämällä oven sisäkah‐
vasta.
Huomautus
Auton lukitus avautuu onnettomuus‐
tilanteessa tietystä törmäysvoi‐
masta alkaen automaattisesti.
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Lukituksen avaus
Radiokauko-ohjaimella

Paina painiketta c.

Käytössä on kaksi asetusmahdolli‐
suutta:
■ Avaa vain kuljettajan oven lukitus
painamalla painiketta c kerran,
avaa kaikkien ovien, tavaratilan ja
polttoaineen täyttöaukon luukun lu‐
kitus painamalla painiketta c kah‐
desti.
■ Avaa kaikkien ovien, tavaratilan ja
polttoaineen täyttöaukon luukun lu‐
kitus painamalla painiketta c
kerran.
Asetuksia voidaan muuttaa
Info-Displayn valikossa Asetukset.
Auton räätälöinti 3 75.
Asetukset voidaan tallentaa käytettä‐
vän avaimen osalta. Tallennetut ase‐
tukset 3 21.

Elektroninen avainjärjestelmä

Vedä jonkin oven kahvasta tai paina
tavaratilan kannen listan alla olevaa
painiketta.
Elektronisen avaimen tulee olla auton
ulkopuolella noin metrin päässä ky‐
seisestä ovesta.

Lukitseminen
Radiokauko-ohjaimella
Sulje ovet, tavaratila ja polttoainesäi‐
liön luukku.

Avaimet, ovet ja ikkunat
Elektroninen avainjärjestelmä

Paina painiketta e.
Jos kuljettajan ovea ei ole suljettu
kunnolla, keskuslukitus ei lukitu. Tä‐
män toiminnon aktivointi tai poistami‐
nen käytöstä infonäytön valikossa
Asetukset. Auton räätälöinti 3 75.

Kosketa jommankumman etuoven
kahvan sensorikenttää.
Elektronisen avaimen on tällöin ol‐
tava auton ulkopuolella enintään n.
metrin etäisyydellä. Toinen elektroni‐
nen avain ei saa olla auton sisällä.
Lukituksen avaaminen uudelleen on
mahdollista vasta 2 sekunnin kulut‐
tua. Tänä aikana lukitus voidaan tar‐
kastaa.
Huomautus
Auto ei lukitu automaattisesti.
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Takaluukun lukituksen
avaaminen

Paina painiketta x. Takaluukun lu‐
kitus avautuu ja luukku aukeaa kaik‐
kien muiden ovien pysyessä lukit‐
tuina.

Keskuslukituspainikkeet

Lukitsevat tai avaavat kaikkien ovien,
tavaratilan ja polttoaineen täyttöau‐
kon luukun lukituksen.
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Vika radiokaukoohjainjärjestelmässä tai
elektronisessa
avainjärjestelmässä
Lukituksen avaus

Lukitseminen
Kytke sytytysvirta ja paina keskuslu‐
kituspainiketta e lukitaksesi kaikki
ovet, tavaratilan ja polttoainesäiliön
täyttöaukon luukun. Sulje sitten kul‐
jettajan ovi ja lukitse se ulkopuolelta
avaimella.

Vika keskuslukituksessa
Lukituksen avaus
Avaa kuljettajan oven lukitus käsin
kääntämällä avainta lukossa. Muut
ovet voidaan avata käyttämällä sisä‐
kahvaa kaksi kertaa. Polttoaineen
täyttöaukon luukkua ei voida avata.
Murtohälytin kytketään pois kytke‐
mällä sytytysvirta 3 28.

Lukitse painamalla painiketta e.
Avaa lukitus painamalla painiketta c.
Kun avain on virtalukossa, lukitsemi‐
nen on mahdollista vain kaikkien
ovien ollessa kiinni.
Avaa kuljettajan oven lukitus käsin
kääntämällä avainta lukossa. Kytke
sytytysvirta ja paina keskuslukituspai‐
niketta c avataksesi kaikkien ovien,
tavaratilan ja polttoainesäiliön täyttö‐
aukon luukun lukituksen. Murtosuo‐
jauslukitus kytketään pois kytkemällä
sytytysvirta.

Avaimet, ovet ja ikkunat
Takaluukun lukituksen avaaminen
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Ovet

Lapsilukot

Tavaratila
Avaaminen

Vedä takaluukun sisäpuolella ole‐
vasta kahvasta.
Lukitseminen
Paina kaikkien ovien paitsi kuljettajan
oven sisälukitusnuppia. Sulje sitten
kuljettajan ovi ja lukitse se ulkopuo‐
lelta avaimella. Polttoainesäiliön täyt‐
töaukon luukkua ja takaluukkua ei
voida lukita.

9 Varoitus
Käytä lapsilukkoja aina, kun kulje‐
tat lapsia takaistuimilla.
Käännä takaovien lapsilukot avai‐
mella tai sopivalla ruuvitaltalla vaakaasentoon. Ovia ei voida avata sisältä
käsin. Poista lapsilukot käytöstä
kääntämällä ne pystyasentoon.

Paina painiketta takaluukun listan alla
tai paina kauko-ohjaimen painiketta
x, kunnes takaluukku avautuu.

28

Avaimet, ovet ja ikkunat
9 Varoitus

Älä aja takaluukku auki tai raollaan
esim. pitkiä tavaroita kuljettaes‐
sasi, koska myrkyllisiä pakokaa‐
suja voi tällöin päästä auton si‐
sään.

Huomio
Ennen kuin avaat takaluukun, tar‐
kista, onko sen yläpuolella esteitä,
esim. autotallin ovi, jotta taka‐
luukku ei vaurioidu. Tarkista aina
liikealue takaluukun yläpuolella ja
takana.
Huomautus
Jotkin takaluukkuun asennetut pai‐
navat lisävarusteet voivat saada ai‐
kaan sen, ettei se pysy enää auki.

Sulkeminen

Älä sulkiessasi kosketa listan alla ole‐
vaa painiketta, jottei lukitus avaudu
uudelleen.

Auton suojaus
Murtohälytinjärjestelmä
Murtohälytin valvoo:
■ Ovia, takaluukkua, konepeltiä
■ Matkustamoa siihen liittyvä tavara‐
tila mukaan lukien
■ Auton kallistumaa esim. nostet‐
taessa
■ Sytytystä

Aktivointi

■ Aktivoituu itsestään 30 sekunnin
kuluttua auton lukitsemisesta (jär‐
jestelmän alustus), tai
■ radion kauko-ohjain: suoraan pai‐
namalla e uudelleen lukituksen jäl‐
keen, tai
■ elektroninen avainjärjestelmä: suo‐
raan koskettamalla ovenkahvan
tunnistinkenttää uudelleen lukituk‐
sen jälkeen.

Avaimet, ovet ja ikkunat
Huomautus
Sisätilassa tehdyt muutokset, esim.
istuinpäällisten kiinnittäminen ja ik‐
kunoiden tai kattoluukun avaami‐
nen, voivat haitata sisätilan valvon‐
taa.

Päällekytkentä sisätilan valvonta
ja auton kallistuman valvonta
poiskytkettyinä

1. Sulje takaluukku, konepelti, ikku‐
nat ja kattoluukku.
2. Paina painiketta o. Painikkeen
o LED-valo syttyy.
3. Sulje ovet.
4. Kytke murtohälytin valmiustilaan.

Tila-LED
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Tila ensimmäisten 30 sekunnin ai‐
kana murtohälyttimen aktivoinnin jäl‐
keen:
LED
= testi, valmiustilan kyt‐
palaa
kentäviive.
LED
= ovia, takaluukkua tai
vilkkuu
konepeltiä ei ole sul‐
nopeasti
jettu kunnolla tai järjes‐
telmässä on vika.
Tila järjestelmän valmiustilaan kytke‐
misen jälkeen:
LED
= järjestelmä on valmius‐
vilkkuu
tilassa.
hitaasti
Häiriötapauksissa käänny korjaamon
puoleen.

Kytke sisätilan valvonta ja auton kal‐
listuman valvonta pois käytöstä, kun
jätät autoon ihmisiä tai eläimiä, koska
kovaääniset ultraäänisignaalit tai liik‐
keet saattavat laukaista hälytyksen,
tai kun auto on lautalla tai junassa.

Tila-LED on integroitu kojelaudan
päällä olevaan tunnistimeen.
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Ajonestin

Poiskytkentä

Hälytys

Jos auton lukitus avataan painamalla
painiketta c tai vetämällä ovenkah‐
vasta, varashälytin poistuu toimin‐
nasta.

Kun hälytys aktivoituu, hälytysääni
kuuluu erillisellä akkuvirralla toimivan
hälyttimen kautta ja varoitusvilkut vilk‐
kuvat samanaikaisesti. Hälytysmerk‐
kien määrä ja kesto on määritelty lain‐
säädännössä.
Hälytys voidaan katkaista painamalla
jotakin kauko-ohjaimen painiketta tai
kytkemällä sytytysvirta.
Murtohälytinjärjestelmä voidaan pois‐
taa toiminnasta vain painamalla pai‐
niketta c tai vetämällä ovenkahvasta
(vain elektroninen avainjärjestelmä)
tai kytkemällä sytytysvirta päälle.

Järjestelmä on integroitu virtalukkoon
ja tarkistaa, saako auton käynnistää
käytettävällä avaimella. Jos avaimen
transponderi tunnistetaan oikeaksi,
moottori voidaan käynnistää.
Elektroninen ajonestin aktivoituu au‐
tomaattisesti, kun avain vedetään
pois virtalukosta tai moottori sammu‐
tetaan painamalla Start/Stoppainiketta.
Jos merkkivalo d vilkkuu tai palaa
sytytysvirran ollessa kytkettynä, jär‐
jestelmässä on häiriö. Moottoria ei
voida käynnistää. Katkaise sytytys‐
virta ja yritä käynnistystä uudelleen.
Jos merkkivalo vilkkuu tai palaa edel‐
leen, yritä käynnistää moottori varaavaimella ja käänny korjaamon puo‐
leen.
Huomautus
Ajonestin ei lukitse ovia. Lukitse
auto ja kytke murtohälytin aina pois‐
tuessasi auton luota 3 23, 3 28.
Merkkivalo d 3 30.

Avaimet, ovet ja ikkunat

Ulkopeilit
Kupera muoto
Kuperan ulkotaustapeilin ansiosta
kuollut kulma pienenee. Peilin muo‐
don vaikutuksesta esineet vaikuttavat
pienemmiltä, joten etäisyyksiä on vai‐
keampi arvioida.

Asennossa 0 mitään peiliä ei ole va‐
littu.
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Sähkötoiminen kääntäminen

Kääntyminen

Sähkötoiminen säätö

Jalankulkijoiden turvallisuuden pa‐
rantamiseksi ovipeili kääntyy sivulle
riittävän voimakkaasta iskusta. Pa‐
lauta peili alkuasentoonsa painamalla
peilikoteloa kevyesti.
Valitse kyseinen ulkopeili kääntä‐
mällä säädintä vasemmalle (L) tai oi‐
kealle (R). Käännä sitten säädintä
säätääksesi peiliä.

Käännä säädin asentoon 7 ja paina
säädin sitten alas. Molemmat ulko‐
peilit kääntyvät autoa vasten.
Paina säädin uudelleen alas – mo‐
lemmat ulkopeilit palaavat alkuperäi‐
seen asentoonsa.
Jos autoa vasten sähkötoimisesti
käännetty peili on käännetty käsin
ulos, niin painettaessa säädintä vain
toinen peili kääntyy ulos sähkötoimi‐
sesti.
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Lämmitys

Sisäpeilit

Automaattinen häikäisyn esto

Käsikäyttöinen häikäisyn esto

Käytetään painamalla painiketta Ü.
Lämmitys toimii moottorin käydessä
ja kytkeytyy automaattisesti pois toi‐
minnasta lyhyen ajan kuluttua.

Kun haluat vähentää häikäisyä, vedä
peilikotelon alapinnalla olevasta vi‐
vusta.

Takaa tulevien autojen aiheuttama
häikäisy yöllä ajettaessa vähenee au‐
tomaattisesti.

Avaimet, ovet ja ikkunat

Ikkunat
Käsikäyttöiset ikkunat

Sytytysvirran katkaisun jälkeen ikku‐
noita ei voida käyttää, kun etuovi on
avattu.

Ovien ikkunoita voidaan käyttää käsi‐
kammilla.

Sähkötoimiset ikkunat

Sähkötoimisia ikkunoita voidaan
käyttää
■ sytytysvirran ollessa kytkettynä,
■ 10 minuutin sisällä sytytysvirran
katkaisemisesta lukien.

painettaessa tai vedettäessä voimak‐
kaammin toiseen vasteeseen asti ja
vapautettaessa: kuljettajan ikkuna
liikkuu automaattisesti alas ja ylös tur‐
vatoiminnolla.
Pysäytä liike käyttämällä katkaisinta
vielä kerran samaan suuntaan.

Turvatoiminto kuljettajan puolella
(Venäjän versio)

9 Varoitus
Ole varovainen käyttäessäsi säh‐
kötoimisia ikkunoita. Loukkaantu‐
misvaara erityisesti lapsille.
Jos takaistuimella on lapsia, kytke
takaikkunoiden sähkötoiminen
lapsilukitus.
Tarkkaile ikkunoita sulkiessasi
niitä. Varmista, että ikkunoiden vä‐
liin ei jää mitään puristuksiin.
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Jos ikkunalasi kohtaa vastusta auto‐
maattisen sulkeutumisen aikana, se
pysäytetään heti ja avataan uudel‐
leen.
Avaa ikkuna painamalla ja sulje se
vetämällä kyseisen ikkunan katkai‐
sinta.

Käyttö

Työntäminen tai vetäminen kevyesti
ensimmäiseen pykälään asti: ikkuna
liikkuu ylös tai alas niin kauan kuin
katkaisinta käytetään.
Painettaessa tai vedettäessä voimak‐
kaammin toiseen vasteeseen asti ja
vapautettaessa: ikkuna liikkuu auto‐
maattisesti alas. Venäläinen versio:

Turvatoiminnon ohitus (Venäjän
versio)

Jos ikkunaa on vaikea sulkea esim.
pakkasen takia, vedä katkaisimesta
pitkään. Kuljettajan ikkuna liikkuu
ylöspäin ilman turvatoimintoa. Py‐
säytä liike vapauttamalla katkaisin ja
käyttämällä sitä vielä kerran samaan
suuntaan.
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Takaikkunoiden lapsilukitus

Sähkötoimisten ikkunoiden
alustaminen

Jos ikkunoita ei voida avata auto‐
maattisesti (esim. akun irtikytkemisen
jälkeen), aktivoi ikkunan elektroniikka
seuraavasti:
1. Sulje ovet.
2. Kytke sytytysvirta.
3. Sulje ikkuna kokonaan ja vedä
katkaisimesta vielä 2 sekuntia.
4. Toista kaikkien ikkunoiden koh‐
dalla.
Poista takaovien sähkötoimiset ikku‐
nat käytöstä painamalla katkai‐
sinta z, LED syttyy. Aktivoi paina‐
malla uudelleen z.

Ylikuormitus

Jos ikkunoita käytetään toistuvasti ly‐
hyin aikavälein, niiden käyttö katkais‐
taan joksikin aikaa.

Takalasin lämmitys

Käytetään painamalla painiketta Ü.
Lämmitys toimii moottorin käydessä
ja kytkeytyy automaattisesti pois toi‐
minnasta lyhyen ajan kuluttua.

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

Avaimet, ovet ja ikkunat

Katto
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Turvatoiminto

Jos kattoluukku kohtaa vastusta au‐
tomaattisen sulkeutumisen aikana,
se pysäytetään heti ja avataan uudel‐
leen.

Kattoluukku
9 Varoitus
Ole varovainen käyttäessäsi kat‐
toluukkua. Loukkaantumisvaara
erityisesti lapsille.
Tarkkaile liikkuvia osia huolelli‐
sesti käyttäessäsi niitä. Varmista,
että ikkunoiden väliin ei jää mitään
puristuksiin.
Kattoluukkua voidaan käyttää
■ sytytysvirran ollessa kytkettynä,
■ 10 minuutin sisällä sytytysvirran
katkaisemisesta lukien.
Sytytysvirran katkaisun jälkeen katto‐
luukkua ei voida käyttää, kun etuovi
on avattu.

Turvatoiminnon ohittaminen

Jos pakkanen tms. aiheuttaa sulke‐
misvaikeuksia, pidä katkaisinta r
painettuna, kunnes kattoluukku on
kiinni.

Avaa tai sulje

Paina p tai r kevyesti ensimmäi‐
seen pykälään asti: kattoluukkua ava‐
taan tai suljetaan niin kauan kuin kat‐
kaisinta käytetään.
Paina p tai r lujasti toiseen py‐
kälään asti ja vapauta: kattoluukku
avataan tai suljetaan automaattisesti
turvatoiminnon ollessa toiminnassa.
Pysäytä liike käyttämällä katkaisinta
vielä kerran.

Nosta tai sulje

Paina q tai r: kattoluukkua nos‐
tetaan tai suljetaan automaattisesti.

Aurinkosuojarullaverho

Aurinkosuojarullaverhoa käytetään
manuaalisesti.
Sulje tai avaa aurinkosuojarullaverho
liu'uttamalla sitä. Kun kattoluukku on
auki, aurinkosuojarullaverho on aina
avoinna.
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Pääntuet

Etuistuinten pääntuet
Korkeuden säätö

Asento
9 Varoitus
Aja ainoastaan pääntuen ollessa
oikein säädetty.

Vedä pääntukea ylöspäin.
Siirrä alaspäin painamalla salpaa ja
työntämällä pääntukea alaspäin.

Pääntuen keskikohdan tulisi olla sil‐
mien tasolla. Ellei tämä ole mahdol‐
lista, pitkille henkilöille pääntuki tulee
asettaa ylimpään ja pienikokoiselle
alimpaan asentoonsa.

Istuimet, turvajärjestelmät
Takaistuinten pääntuet

Etuistuimet

Korkeuden säätö

Istuimen asento

37

9 Varoitus
Aja ainoastaan istuinten ollessa
oikein säädetyt.

Vaakasäätö
Säädä vaakasuunnassa vetämällä
pääntukea eteenpäin ja lukitse se jo‐
honkin kolmesta asennosta.
Palauta se takimmaiseen asentoon
vetämällä se täysin eteen ja vapaut‐
tamalla.

Vedä pääntukea ylöspäin.
Siirrä alaspäin painamalla salpaa ja
työntämällä pääntukea alaspäin.

■ Työnnä takamus mahdollisimman
syvälle selkänojaa vasten. Etäisyy‐
den polkimiin tulee olla sellainen,
että jalat ovat pienessä kulmassa
polkimien ollessa pohjassa. Siirrä
etumatkustajan istuin mahdollisim‐
man kauas taakse.
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■ Työnnä olkapäät mahdollisimman
syvälle selkänojaa vasten. Säädä
selkänojan kallistus niin, että ulotut
ohjauspyörään hyvin käsien ol‐
lessa pienessä kulmassa. Ohjaus‐
pyörää pyöritettäessä olkapäiden
kosketuksen selkänojaan on säilyt‐
tävä. Selkänojaa ei saa kallistaa
liian taakse. Suurin suositeltava
kallistuskulma on n. 25°.
■ Ohjauspyörän säätö 3 59.
■ Säädä istuinkorkeus siten, että si‐
nulla on esteetön näkyvyys joka
suuntaan ja kaikkiin mittareihin.
Pään ja kattoverhouksen väliin tu‐
lee jäädä vähintään käden levey‐
den verran vapaata tilaa. Reisien
tulee levätä istuimella ilman pai‐
netta.
■ Pääntukien säätö 3 36.
■ Turvavöiden korkeuden säätö
3 41.

Istuimen säätö
9 Vaara

Vedä kahvasta, siirrä istuinta, va‐
pauta kahva.

Istuinten selkänojat

Istu vähintään 25 cm:n päässä oh‐
jauspyörästä, jotta turvatyyny voi
laueta turvallisesti.

9 Varoitus
Älä milloinkaan säädä istuimia
ajon aikana. Ne saattavat silloin
liikkua hallitsemattomasti.

Istuimen sijoitus
Vedä kahvasta, säädä kallistus ja va‐
pauta kahva. Anna istuimen lukittua
kuuluvasti.
Älä nojaa selkänojaan säädön ai‐
kana.

Istuimet, turvajärjestelmät
Istuinkorkeus

Kyynärnoja
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Lämmitys

Kyynärnoja etuistuinten välissä

Vivun pumppausliike
ylöspäin = ylemmäs
alaspäin = alemmas

Paina painiketta ja käännä kyynär‐
noja ylöspäin. Aukaistussa kyynärno‐
jassa on säilytyslokero.

Vaakasäätö

Liu'uta kyynärnojaa painamalla vi‐
vusta.

Aktivoi etuistuimen lämmitys paina‐
malla painiketta ß lämpötilan sääti‐
messä (vasen istuin) tai puhallinno‐
peuden säätimessä (oikea istuin) ker‐
ran tai useamman kerran sytytysvir‐
ran ollessa kytketty. Painikkeen LEDvalojen määrä ilmoittaa asetuksen.
Jos jollakulla autossa olijoista on
herkkä iho, emme suosittele suurim‐
man lämmitystehon käyttöä jatku‐
vasti.
Istuinlämmitys toimii moottorin käy‐
dessä.
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Takaistuimet

Turvavyöt

Kyynärnoja

Käännä kyynärnoja alas vetämällä
hihnasta. Alas käännetyssä kyynär‐
nojassa on juomanpidin.

Vyöt lukkiutuvat matkustajien suojaa‐
miseksi, kun autoa kiihdytetään tai
jarrutetaan voimakkaasti.

9 Varoitus
Kiinnitä turvavyö aina ennen ajoon
lähtöä.
Henkilöt, jotka eivät käytä turva‐
vyötä, vaarantavat paitsi oman,
myös muiden autossa olijoiden
turvallisuuden onnettomuustilan‐
teessa.

Turvavyöt on tarkoitettu vain yhden
henkilön käyttöön. Ne eivät sovellu
alle 12-vuotiaille eivätkä alle
150 cm:n pituisille henkilöille.
Turvavyöjärjestelmän kaikki osat on
tarkastettava ajoittain vaurioiden ja
toiminnan suhteen.
Vaurioituneet osat on vaihdatettava.
Kolarin jälkeen turvavyöt ja lauenneet
turvavyönkiristimet on vaihdatettava
korjaamolla.
Huomautus
Varmista, että kengät tai teräväreu‐
naiset esineet eivät ole vaurioitta‐
neet vöitä ja että ne eivät ole jääneet
puristuksiin. Turvavyökeloihin ei saa
päästä likaa.
Turvavyömuistutus X 3 67.

Turvavyön voiman rajoittimet

Etuistuimilla ne vähentävät kehoon
törmäyksessä kohdistuvaa kuormi‐
tusta vapauttamalla vyötä asteittain.

Istuimet, turvajärjestelmät
Turvavyön kiristimet

Vaihdata lauenneet turvavyönkiristi‐
met korjaamolla. Turvavyönkiristimet
laukeavat vain kerran.
Huomautus
Älä kiinnitä tai asenna lisävarusteita
tai muita esineitä, jotka saattavat
häiritä turvavyönkiristimien toimin‐
taa. Turvavyönkiristimien osiin ei
saa tehdä muutoksia, koska muutoin
auton tyyppihyväksyntä mitätöityy.
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Vedä vyö kelalta, vie se kiertymättö‐
mänä vartalon yli ja kiinnitä lukkokie‐
leke vyölukkoon. Kiristä lantiovyötä
ajon aikana usein vetämällä olka‐
vyöstä.

Kolmipisteturvavyö
Kiinnittäminen
Etuistuinten turvavyöt kiristetään etuja takatörmäyksissä tietystä törmäys‐
voimasta alkaen.

9 Varoitus
Turvavyöjärjestelmien epäasian‐
mukaisesta käsittelystä (esim. vöi‐
den tai vyölukkojen irrotuksesta tai
asennuksesta) voi seurata turva‐
vyönkiristimien laukeaminen ja
loukkaantumisvaara.
Turvavyönkiristinten lauettua merkki‐
valo v palaa 3 67.

Löysät ja paksut vaatteet haittaavat
vyön tiukkaa kiinnittymistä. Älä jätä
mitään esineitä, esim. käsilaukkua tai
matkapuhelinta, vyön ja vartalon vä‐
liin.
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Istuimet, turvajärjestelmät
9 Varoitus

Vyötä ei saa viedä vaatteiden tas‐
kuissa olevien kovien eikä rikkou‐
tuvien esineiden yli.

Turvavyötä ei saa säätää ajon ai‐
kana.

Irrottaminen

9 Varoitus
Lantiovyön tulee kulkea lantion yli
mahdollisimman alhaalla, jotta
alavatsaan ei kohdistu painetta.

Korkeuden säätö

Vyö avataan painamalla lukon pu‐
naista nappia.
1. Vedä vyötä hieman ulospäin.
2. Paina painiketta.
3. Säädä korkeus ja lukitse.
Säädä korkeus niin, että vyö kulkee
olkapään yli. Se ei saa kulkea kaulan
eikä olkavarren yli.

Turvavyön käyttö raskauden
aikana

Takaistuinten turvavyöt

Takaistuimen keskipaikan kolmipiste‐
turvavyö voidaan vetää ulos kelaltaan
vain selkänojan ollessa takimmai‐
sessa asennossa.

Istuimet, turvajärjestelmät

Turvatyynyjärjestelmä
Turvatyynyjärjestelmä koostuu
useasta erillisestä järjestelmästä.
Turvatyynyt täyttyvät törmäystilan‐
teessa millisekunneissa. Se tyhjenee
myös niin nopeasti, että sitä ei onnet‐
tomuuden tapahtuessa usein havait‐
sekaan.

9 Varoitus
Järjestelmät voivat laueta odotta‐
matta, jos niitä on käsitelty asian‐
tuntemattomasti.

Huomautus
Keskikonsolin alueella sijaitsee tur‐
vatyynyjärjestelmän ja turvavyönki‐
ristinten ohjauselektroniikka. Sinne
ei saa panna mitään magneettisia
esineitä.
Älä kiinnitä mitään turvatyynyjen
kansiin äläkä peitä niitä millään
muulla materiaalilla.
Kukin turvatyyny laukeaa vain ker‐
ran. Vaihdata lauenneet turvatyynyt
korjaamolla.
Turvatyynyjärjestelmään ei saa
tehdä muutoksia, koska muutoin au‐
ton tyyppihyväksyntä mitätöityy.
Jos turvatyyny laukeaa, ohjauspyö‐
rän, kojelaudan, kaikkien sisäver‐
housten, ovien tiivisteiden ja kahvo‐
jen sekä istuimien irrotustyöt on an‐
nettava korjaamon suoritettaviksi.
Turvatyynyjärjestelmän merkki‐
valo v 3 67.
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Etuturvatyynyjen järjestelmä
Etuturvatyynyjärjestelmä käsittää yh‐
den turvatyynyn ohjauspyörässä ja
toisen kojelaudassa matkustajan
puolella. Ne tunnistaa sanasta
AIRBAG.

Etuturvatyynyt laukeavat osoitetulta
vaikutusalueelta tapahtuvassa tör‐
mäyksessä tietystä törmäysvoimasta
alkaen. Sytytysvirran on oltava kyt‐
kettynä.
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Istuimet, turvajärjestelmät
Sivuturvatyynyjen järjestelmä

Edessä istuvien liike eteenpäin hidas‐
tuu, jolloin ylävartalon ja pään louk‐
kaantumisriski pienenee huomatta‐
vasti.

9 Varoitus
Suojaus on optimaalinen vain oi‐
keassa istuma-asennossa 3 37.
Turvatyynyjen paisunta-alueella ei
saa olla ruumiinosia eikä esineitä.
Turvavyön on oltava oikein kiinni‐
tetty. Vain tällöin turvatyynyn suo‐
jausvaikutus toimii.

Sivuturvatyynyjärjestelmä käsittää
kummankin etuistuimen selkäno‐
jassa sijaitsevat turvatyynyt. Ne tun‐
nistaa sanasta AIRBAG.

Sivuturvatyynyt laukeavat osoitetulta
vaikutusalueelta tapahtuvassa tör‐
mäyksessä tietystä törmäysvoimasta
alkaen. Sytytysvirran on oltava kyt‐
kettynä.

Istuimet, turvajärjestelmät
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Turvatyynyverhojen
järjestelmä

Ylävartalon ja lantion loukkaantumis‐
riski sivutörmäyksessä pienenee
huomattavasti.

9 Varoitus
Turvatyynyjen paisunta-alueella ei
saa olla ruumiinosia eikä esineitä.
Huomautus
Käytä vain autoosi hyväksyttyjä is‐
tuinpäällisiä. Turvatyynyjä ei saa
peittää.

Turvatyynyverhojärjestelmä käsittää
kattokehyksessä molemmilla puolilla
sijaitsevat turvatyynyt. Ne tunnistaa
kattopilarien sanasta AIRBAG.

Turvatyynyverhot laukeavat osoite‐
tulta vaikutusalueelta tapahtuvassa
törmäyksessä tietystä törmäysvoi‐
masta alkaen. Sytytysvirran on oltava
kytkettynä.
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Istuimet, turvajärjestelmät
Turvatyynyjen poiskytkentä
Etumatkustajan istuimen etu- ja sivu‐
turvatyynyt on poistettava käytöstä,
jos istuimelle aiotaan asentaa lasten
turvajärjestelmä. Turvatyynyverhot,
turvavyönkiristimet ja kaikki kuljetta‐
jan turvatyynyt pysyvät käyttövalmiu‐
dessa.

Täten pään loukkaantumisriski sivu‐
törmäyksessä pienenee huomatta‐
vasti.

9 Varoitus
Turvatyynyjen paisunta-alueella ei
saa olla ruumiinosia eikä esineitä.
Kattokehyksen tartuntakahvoissa
oleviin koukkuihin saa ripustaa
vain kevyitä vaatteita ilman vaate‐
ripustimia. Koukkuihin ripustettu‐
jen vaatteiden taskuissa ei saa
olla mitään esineitä.

Etumatkustajan turvatyynyt voidaan
poistaa käytöstä kojelaudan pää‐
dyssä olevalla katkaisimella, joka nä‐
kyy etumatkustajan oven ollessa
auki.

9 Varoitus
Poista etumatkustajan istuimen
turvatyynyt käytöstä, kun istui‐
mella istuu lapsi.
Aktivoi etumatkustajan istuimen
turvatyynyt, kun istuimella istuu ai‐
kuinen.
Valitse asento virta-avaimella:
Woff
= etumatkustajan turva‐
tyynyt ovat poissa käy‐
töstä eivätkä laukea tör‐
mäyksessä. Merkkivalo
Woff palaa jatkuvasti.
Lasten turvajärjestelmä
voidaan asentaa taulu‐
kon Lastenistuimen
asennuspaikat mukai‐
sesti 3 49.
Vpäälle = etumatkustajan turva‐
tyynyt ovat käytössä.
Lastenistuimia ei voida
kiinnittää istuimelle.

Istuimet, turvajärjestelmät

Lasten turvaistuimet
Lasten turvajärjestelmät
Käytettäessä lasten turvajärjestel‐
mää on huomioitava seuraavassa
luetellut ja järjestelmän mukana toi‐
mitetut käyttö- ja asennusohjeet.
Noudata aina paikallisia ja maakoh‐
taisia määräyksiä. Monissa maissa
on lasten turvajärjestelmien käyttö
tietyillä istuimilla kiellettyä.
Niin kauan kuin merkkivalo Woff ei
pala, etumatkustajan istuimen turva‐
tyynyt laukeavat törmäyksessä.
Muuta tilaa vain auton ollessa pysäy‐
tetty ja sytytysvirran katkaistu.
Tila pysyy samana seuraavaan muu‐
tokseen asti.
Turvatyynyn poiskytkennän merkki‐
valo 3 67.

9 Varoitus
Käytettäessä lasten turvajärjestel‐
mää etumatkustajan istuimella ko.
istuimen turvatyynyjärjestelmät on
poistettava käytöstä. Jos näin ei
tehdä, turvatyynyjen laukeaminen
aiheuttaa lapselle hengenvaaran.
Tämä koskee etenkin etumatkus‐
tajan istuimelle selkä menosuun‐
taan asennettuja lastenistuimia.

Oikean järjestelmän valinta

Lastasi tulisi kuljettaa autossa selkä
menosuuntaan niin kauan kuin mah‐
dollista. Turvajärjestelmä on
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vaihdettava, kun se ei enää tue lap‐
sen päätä silmien korkeudella riittä‐
västi. Lapsen vielä hyvin heikko kau‐
laranka rasittuu vähemmän onnetto‐
muudessa, jos lapsi on puoleksi ma‐
kaavassa asennossa selkä meno‐
suuntaan, kuin jos hän istuisi pys‐
tyssä.
Alle 12-vuotiaiden ja alle 150 cm:n pi‐
tuisten lasten tulee aina matkustaa
asianmukaisessa turvaistuimessa.
Älä koskaan pidä lasta sylissäsi mat‐
kustaessanne autossa. Törmäyk‐
sessä lapsesta tulee liian raskas pi‐
deltäväksi paikallaan.
Kuljettaessasi lapsia käytä lapsen
painoon sopivia turvavarusteita.
Tarkista, että asennettava turvajär‐
jestelmä on yhteensopiva auton tyy‐
pin kanssa.
Varmista, että lasten turvajärjestelmä
on asennettu autoon oikealle paikalle.
Lapset saavat nousta autoon ja pois‐
tua autosta vain siltä auton puolelta,
joka on poispäin liikenteestä.
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Istuimet, turvajärjestelmät

Kun lasten turvajärjestelmää ei käy‐
tetä, kiinnitä istuin turvavyöllä tai
poista se autosta.
Huomautus
Älä kiinnitä mitään lasten turvaistui‐
miin äläkä peitä niitä millään muulla
materiaalilla.
Kaikki onnettomuudessa rasituksen
alaisiksi joutuneet lasten turvaistui‐
met on vaihdettava.
Varmista, että vauvat ja lapset istu‐
vat takaistuimella lasten turvajärjes‐
telmissä.
Siihen asti kun lapset voivat käyttää
turvavöitä, valitse sopiva turvajärjes‐
telmä lapsen iän mukaan ja var‐
mista, että lapsi käyttää sitä. Katso
kyseisen lasten turvajärjestelmän
ohjeita.

Istuimet, turvajärjestelmät

49

Lastenistuimen asennuspaikat
Sallitut lasten turvajärjestelmän kiinnitysmahdollisuudet

Paino- tai ikäluokka
Ryhmä 0: enintään 10 kg
tai n. 10 kk

Etumatkustajan istuimella
turvatyyny ei
turvatyyny
toimintavalmiudessa
toimintavalmiudessa

Takapenkin
ulkopaikoilla

Takapenkin
keskipaikalla

X

U1

U2

U

Ryhmä 0+: enintään 13 kg X
tai n. 2 vuotta

U1

U2

U

Ryhmä I: 9–18 kg
tai n. 8 kk – 4 vuotta

X

U1

U2

U

Ryhmä II: 15–25 kg
tai n. 3–7 vuotta

X

X

U

U

Ryhmä III: 22–36 kg
tai n. 6–12 vuotta

X

X

U

U

= Sallittu, jos etumatkustajan istuimen turvatyynyt on poistettu käytöstä. Kiinnitettäessä lasten turvajärjestelmää kol‐
mipisteturvavyöllä istuimen korkeus on säädettävä ylimpään asentoon. Varmista, että auton turvavyö kulkee yläkiin‐
nityspisteen etupuolelta.
2 = Saatavana ISOFIX- ja Top-Tether-kiinnityskaarilla varustettu istuin.
U = Yleiskelpoinen kolmipisteturvavyön yhteydessä.
X = Tässä painoluokassa ei saa käyttää lasten turvajärjestelmää.

1
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Sallitut lasten ISOFIX-turvajärjestelmän kiinnitysmahdollisuudet
Painoluokka

Takapenkin
Kokoluokka Kiinnitys Etumatkustajan istuimella ulkopaikoilla

Takapenkin
keskipaikalla

Ryhmä 0: enintään 10 E
kg

ISO/R1 X

IL1

X

Ryhmä 0+: enintään 13 E
kg
D

ISO/R1 X

IL1

X

ISO/R2 X

IL1

X

C

ISO/R3 X

IL1

X

D

ISO/R2 X

IL1

X

C

ISO/R3 X

IL1

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

B1

ISO/F2X X

IL, IUF

X

A

ISO/F3

IL, IUF

X

Ryhmä I: 9–18 kg

IL

X

= Soveltuu tietyille luokkien "autokohtaiset", "rajoitetut" tai "puoliksi yleismalliset" ISOFIX-kiinnitysjärjestelmille. ISO‐
FIX-kiinnitysjärjestelmän on oltava hyväksytty kyseiseen autotyyppiin.
IUF = Soveltuu kasvot eteenpäin asennettaville yleiskelpoisille ISOFIX-turvaistuimille, jotka on hyväksytty käytettäviksi
tässä painoluokassa.
X
= Tähän painoluokkaan ei ole saatavana hyväksyttyjä ISOFIX-turvajärjestelmiä.
1
= Siirrä etuistuin etummaiseen asentoonsa tai siirrä eteenpäin, kunnes lasten turvajärjestelmä ei enää kosketa etuis‐
tuimen selkänojaa.

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

Kiinnitä autoon hyväksytyt lasten
ISOFIX-turvajärjestelmät kiinnitys‐
kaariin.
ISOFIX-kiinnityskaaria käytettäessä
saa käyttää yleisesti hyväksyttyjä las‐
ten ISOFIX-turvajärjestelmiä.
ISOFIX-kiinnityskaaret on merkitty
selkänojaan kiinnitetyllä kilvellä.

Lasten Top-Tetherturvajärjestelmät

Kiinnitä Top-Tether-turvajärjestelmät
takapääntukien takana oleviin kiinni‐
tyssilmukoihin. Sen vyön tulee tällöin
kulkea pääntuen johdetankojen vä‐
listä.
Top-Tether-kiinnityksiä käytettäessä
saa käyttää yleisesti hyväksyttyjä las‐
ten Top-Tether-turvajärjestelmiä.
Top-Tether-kiinnityssilmukat on mer‐
kitty tavaratilan suojassa olevilla tar‐
roilla.

Säilytys

Säilytys

Säilytystilat
Kojelaudan säilytyslokero

Säilytystilat ................................... 53
Tavaratila ..................................... 55
Kattotelinejärjestelmä .................. 57
Lastaustietoa ............................... 57
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Säilytyslokero valokytkimen
alapuolella

Säilytyslokero kojelaudan päällä

Vedä kahvasta avataksesi lokeron.
Vedä kahvasta kääntääksesi kannen
ylös.
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Säilytys

Käsinelokero

Mukinpitimet

Myös alas käännetyssä takakyynär‐
nojassa on juomanpitimet.

Aurinkolasikotelo

Avaa vetämällä kahvasta.
Käsinelokero voidaan lukita auton
avaimella.

9 Varoitus
Loukkaantumisvaaran vähentämi‐
seksi onnettomuuden tai äkkipy‐
sähdyksen yhteydessä käsinelo‐
keron luukku on aina pidettävä
kiinni ajon aikana.

Mukinpitimet sijaitsevat keskikonso‐
lissa.
Avaa kääntämällä kansi alas.
Älä sijoita aurinkolasikoteloon paina‐
via esineitä.

Säilytys
Kyynärnojan säilytystila
Etukyynärnojan säilytystila

Tavaratila
Takaistuinten selkänojien
kääntäminen alas
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Ennen kuin käännät istuinten selkä‐
nojat ylös, aseta ulompien istuinpaik‐
kojen turvavyöt vyönohjaimiin.

Takaselkänoja on jaettu kahteen
osaan. Molemmat osat voidaan kään‐
tää alas.
Paina pääntuet alas painamalla sal‐
paa.
Käännä takakyynärnoja ylös.

Paina vipua liu'uttaaksesi ja kään‐
tääksesi kyynärnojan ylös.

Vedä vapautusvivusta toisella tai mo‐
lemmilla puolilla ja käännä selkänojat
alas istuintyynyille.

Käännä selkänojat pystyasentoon ja
poista turvavyöt ohjaimista.
Lukitse selkänojat paikoilleen työntä‐
mällä niitä yläosasta, kunnes ne lukit‐
tuvat kuuluvasti.
Vedä selkänojia eteenpäin varmis‐
taaksesi oikean lukittumisen.
Selkänojat on lukittu vain silloin, kun
punaiset merkinnät molemmilla puo‐
lilla lähellä vapautusvipua eivät ole
näkyvissä.
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Säilytys

Aseta kaikki turvavyöt aukkoihinsa,
jos ne eivät kelaudu automaattisesti.
Älä koskaan käännä selkänojaa, kun
keskimmäisen takaistuinpaikan tur‐
vavyö on kiinni soljessa tai vedettynä
ulos.

Varoituskolmio

Ensiapupakkaus

Kiinnitä varoituskolmio tarranauhalla.

Säilytä ensiapupakkausta verkossa
tavaratilan oikealla puolella.

Laukkukoukku

Käytä laukkukoukkua vain kevyitä
esineitä varten.

Säilytys

Kattotelinejärjestelmä

Lastaustietoa

Kattoteline
Turvallisuussyistä ja kattovaurioiden
välttämiseksi suosittelemme auto‐
malliin hyväksytyn kattotelineen käyt‐
töä.
Noudata kattotelineen käyttöohjetta.
Poista kattoteline, kun sitä ei tarvita.

■ Raskaat esineet tulee asettaa tava‐
ratilassa takaistuinten selkänojien
taakse. Varmista, että selkänojat
on lukittu pitävästi. Jos teet kuor‐
masta pinon, aseta raskaat esineet
pinon alimmaisiksi.
■ Esineet tulee aina kiinnittää paikal‐
leen, jotta ne eivät liiku tavarati‐
lassa.
■ Kun kuljetat esineitä tavaratilassa,
takaistuinten selkänojat eivät saa
olla eteenpäin kallistettuina.
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■ Kuorman korkeus ei saa ylittää sel‐
känojien yläreunaa.
■ Älä aseta mitään esineitä tavarati‐
lan suojan tai kojelaudan päälle, älä
peitä kojelaudan yläosassa olevaa
tunnistinta.
■ Kuorma ei saa estää polkimien, sei‐
sontajarrun eikä vaihdevivun käyt‐
töä eikä estää kuljettajan liikkeitä.
Sisätilassa ei saa säilyttää irrallisia
esineitä.
■ Älä aja takaluukun ollessa auki.
■ Kantavuus on auton sallitun koko‐
naismassan (ks. tyyppikilpi 3 152)
ja omamassan erotus.
Laske oman autosi omamassa si‐
vun 3 3 Massat-taulukossa.
Omamassa sisältää kuljettajan
(68 kg), matkatavaran (7 kg) ja
kaikkien nesteiden (säiliön 90%:n
täyttöaste) painon.
Erikois- ja lisävarusteet nostavat
omamassaa.

58

Säilytys

■ Kattokuorma lisää herkkyyttä sivu‐
tuulelle ja heikentää
ajo-ominaisuuksia painopisteen
siirtyessä ylemmäksi. Jaa kuorma
tasaisesti ja kiinnitä se hihnoilla si‐
ten, ettei se pääse liikkumaan. So‐
vita rengaspaineet ja ajonopeus
kuormitukseen. Tarkasta kiinnityk‐
sen pitävyys usein ja kiristä tarvit‐
taessa.

Mittarit ja käyttölaitteet

Mittarit ja
käyttölaitteet

Käyttölaitteet
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Ohjauspyörän kauko-ohjaus

Ohjauspyörän säätö

Käyttölaitteet ................................ 59
Varoitusvalot, mittarit ja
ilmaisimet ..................................... 64
Tietonäytöt ................................... 71
Auton viestit ................................. 72
Ajotietokone ................................. 74
Auton räätälöinti ........................... 75
Vapauta vipu, säädä ohjauspyörä, lu‐
kitse vipu ja varmista, että se lukittuu
täysin.
Älä säädä ohjauspyörää, ellei auto
ole paikallaan.

Infotainment-järjestelmää ja vakiono‐
peussäädintä voidaan käyttää oh‐
jauspyörästä.
Lisätietoa löytyy Infotainment-ohjekir‐
jasta.
Vakionopeussäädin 3 105.
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Mittarit ja käyttölaitteet
Tuulilasin pyyhin-/pesulaite

Säädettävä pyyhintäväli

Tuulilasinpyyhkimet

Paina j.
2
1
P
§

=
=
=
=

nopea
hidas
viivepyyhintä
pois

Kertapyyhkäisy, kun tuulilasinpyyhki‐
met eivät ole päällä: paina vipua alas‐
päin.
Älä kytke päälle lasin ollessa jäässä.
Kytke pois pesulinjoilla.

Pyyhinvipu asennossa P.
Säädä haluamasi pyyhintäväli säätö‐
pyörällä:
lyhyt
= käännä säätöpyörää
väli
ylöspäin
pitkä
= käännä säätöpyörää
väli
alaspäin

Mittarit ja käyttölaitteet
Pyyhinautomatiikka
sadetunnistimella

Sadetunnistimen säädettävä
herkkyys

Pidä tunnistin puhtaana pölystä,
liasta ja jäästä.
P = Pyyhinautomatiikka sadetun‐
nistimella
Sadetunnistin havaitsee tuulilasilla
olevan veden määrän ja ohjaa auto‐
maattisesti tuulilasinpyyhkimien taa‐
juutta. Sadetunnistimen käyttötilan
aktivoinnin tai sadetunnistimen herk‐
kyyden säädön jälkeen uusi asetus
vahvistetaan yhdellä pyyhkäisyllä.

Säädä herkkyys säätöpyörällä:
pieni
= käännä säätöpyörää
herkkyys
alaspäin
suuri
= käännä säätöpyörää
herkkyys
ylöspäin

Tuulilasin pesulaite

61

62

Mittarit ja käyttölaitteet

Vedä vivusta. Pesunestettä suihkuaa
tuulilasille ja pyyhkimet pyyhkäisevät
muutaman kerran.

Kello

Ulkolämpötila

Kellonajan ja päivämäärän
asetus

Virtapistokkeet

Kellonaika ja päivämäärä esitetään
infonäytössä.

Paina CONFIG-painiketta. Valikko
Asetukset avautuu näyttöön.
Valitse Aika Päiväys.
Auton räätälöinti 3 75.

Lämpötilan lasku näkyy heti, lämpöti‐
lan nousu viiveen jälkeen.

9 Varoitus
Jo lämpötilan ollessa näytön mu‐
kaan muutamia asteita 0 °C:n ylä‐
puolella tien pinta voi olla jäässä.

Ajan ja päivämäärän asetuksia voi‐
daan säätää.
Katso lisätietoa infotainmentjärjestelmän ohjekirjasta.

12 V:n virtapistoke sijaitsee takalat‐
tiakonsolissa.
Suurin tehonkulutus ei saa ylittää
120 wattia.
Kun sytytysvirta on katkaistu, virtapis‐
toke on poissa käytöstä. Lisäksi virta‐
pistoke poistetaan käytöstä, mikäli
akkujännite on alhainen.
Pistorasioihin ei saa kytkeä mitään
virtaa antavaa laitetta, kuten laturia
tai akkua.
Vääräntyyppinen pistoke voi vaurioit‐
taa pistorasiaa.

Mittarit ja käyttölaitteet
Savukkeensytytin
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Huomio
Toiminnassa olevan savukkeen‐
sytyttimen holkki voi kuumentua
voimakkaasti.
Älä kosketa savukkeensytyttimen
holkkia äläkä anna lasten käyttää
savukkeensytytintä tai leikkiä sillä.
Kuuma metalli voi aiheuttaa louk‐
kaantumisia ja vaurioita autolle tai
muulle omaisuudelle.

Savukkeensytytin sijaitsee etulattia‐
konsolissa.
Paina savukkeensytytin pohjaan. Sy‐
tytin kytkeytyy automaattisesti pois
päältä käyttövalmiiksi kuumennuttu‐
aan. Vedä sytytin ulos.

Huomio
Käytä tätä liitäntää vain savuk‐
keensytyttimiä varten.

Tuhkakupit
Huomio
Vain tuhkaa varten - ei palaville
jätteille.

Siirrettävä tuhkakuppi voidaan aset‐
taa mukinpitimiin.
Avaa kansi käyttääksesi tuhkakuppia.
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Mittarit ja käyttölaitteet

Varoitusvalot, mittarit ja
ilmaisimet

Matkamittari

Kierroslukumittari

Näyttää autolla ajetun kokonaismat‐
kan alarivillä.

Näyttää moottorin kierrosluvun kier‐
roksina minuutissa.
Käytä kaikilla vaihteilla mahdollisuuk‐
sien mukaan alhaista käyntinopeutta.

Nopeusmittari

Ilmoittaa ajonopeuden.

Osamatkamittari
Näyttää nollauksen jälkeen tallenne‐
tun etäisyyden ylärivillä (enimmäis‐
arvo 1999,9).
Mittari nollataan pitämällä asetusnup‐
pia muutaman sekunnin ajan painet‐
tuna sytytysvirran ollessa kytkettynä.

Huomio
Neulan ollessa varoituskentässä
on suurin sallittu käyntinopeus yli‐
tetty. Moottori on vaarassa.

Mittarit ja käyttölaitteet
Polttoainemittari

Moottorin jäähdytysnesteen
lämpömittari
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Huomio
Jos moottorin jäähdytysnesteen
lämpötila on liian korkea, pysäytä
auto ja sammuta moottori. Moot‐
tori on vaarassa. Tarkasta jäähdy‐
tysnesteen määrä.

Merkkivalot

Näyttää polttoainesäiliössä olevan
polttoaineen määrän.
Merkkivalo i palaa, jos polttoaineen
määrä säiliössä on alhainen. Tank‐
kaa välittömästi.
Älä aja säiliötä tyhjäksi.
Säiliössä olevan polttoaineen takia
koko polttoainesäiliön tilavuuden mu‐
kaista määrää ei ehkä voida tankata.

Näyttää jäähdytysnesteen lämpöti‐
lan.
vasen alue
= moottori ei ole
vielä toiminta‐
lämpötilassa
keskialue
= normaali toi‐
mintalämpötila
oikeanpuoleinen = lämpötila liian
alue
korkea

Kuvattuja merkkivaloja ei ole kaikissa
autoissa. Kuvaus koskee kaikkia mit‐
taristoversioita. Kun sytytysvirta on
kytketty, useimmat merkkivalot pala‐
vat hetken ajan toimintatestinä.
Merkkivalojen värit merkitsevät seu‐
raavaa:
Punainen = Vaara, tärkeä muistu‐
tus
Keltainen = Varoitus, ohje, häiriö
Vihreä
= Päällekytkennän vah‐
vistus
Sininen
= Päällekytkennän vah‐
vistus
Valkoinen = Päällekytkennän vah‐
vistus
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Mittarit ja käyttölaitteet

Mittariston merkkivalot

Mittarit ja käyttölaitteet
Keskikonsolin merkkivalot

Lampun vaihto 3 120. Sulakkeet
3 125.
Suuntavalot 3 79.

Turvavyömuistutin
Etuistuinten turvavyömuistutus

Kuljettajan istuimen symboli X palaa
tai vilkkuu punaisena.
Etumatkustajan istuimen symboli k
palaa tai vilkkuu punaisena, kun istuin
on käytössä.

Suuntavilkku
O palaa tai vilkkuu vihreänä.

Palaa

Merkkivalo palaa lyhyen aikaa sei‐
sontavalojen ollessa kytkettyinä.

Merkkivalo vilkkuu

Merkkivalo vilkkuu suuntavalojen tai
varoitusvilkkujen ollessa kytkettyinä.
Nopea vilkkuminen: suuntavilkun tai
siihen liittyvän sulakkeen toiminta‐
vika.

Palaa
Sytytysvirran kytkemisen jälkeen,
kunnes turvavyö kiinnitetään.
Merkkivalo vilkkuu
Liikkeellelähdön jälkeen, kunnes tur‐
vavyö kiinnitetään.
Turvavyön kiinnitys 3 41.

Turvatyynyt ja
turvavyönkiristimet
v palaa punaisena.
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Kytkettäessä sytytysvirta merkkivalo
palaa n. 4 sekuntia. Jos valo ei syty
lainkaan tai jos se ei sammu 4 sekun‐
nin kuluttua tai jos se palaa ajon ai‐
kana, turvavyönkiristin- tai turvatyy‐
nyjärjestelmässä on häiriö. Järjestel‐
mät eivät ehkä laukea onnettomuu‐
dessa.
Turvavyönkiristimien tai turvatyyny‐
jen lauettua v palaa jatkuvasti.

9 Varoitus
Korjauta häiriön syy viipymättä
korjaamolla.
Turvatyynyjärjestelmä, turvavyönki‐
ristimet 3 43, 3 40.

Turvatyynyn poistaminen
käytöstä
Etumatkustajan turvatyynyn symboli
V palaa keltaisena.
Kun merkkivalo palaa, etumatkusta‐
jan turvatyyny on toimintavalmiu‐
dessa.

68

Mittarit ja käyttölaitteet

Etumatkustajan turvatyynyn symboli
* palaa keltaisena.
Kun merkkivalo palaa, etumatkusta‐
jan turvatyyny ei ole toimintavalmiu‐
dessa.

Latausjärjestelmä
p palaa tai vilkkuu punaisena.
Se syttyy, kun sytytysvirta kytketään,
ja sammuu pian moottorin käynnistyt‐
tyä.

Palaa moottorin käydessä

Pysäytä, sammuta moottori. Akku ei
lataudu. Moottorin jäähdytys saattaa
olla keskeytynyt. Dieselmoottorilla
varustetussa autossa jarrutusta ei
ehkä tehosteta. Käänny korjaamon
puoleen.

Merkkivalo vilkkuu

Kun avain on asennossa 1 yli 15 se‐
kuntia, merkkivalo vilkkuu ja auto siir‐
tyy akunsäästötilaan.

Toimintavian merkkivalo
Z palaa tai vilkkuu keltaisena.

Se syttyy, kun sytytysvirta kytketään,
ja sammuu pian moottorin käynnistyt‐
tyä.

Huolla auto pian
g palaa keltaisena, kun auto on
huollettava.
Se palaa yhdessä varoituskoodin
kanssa.
Auton viestit 3 72.

Jarru- ja kytkinjärjestelmä
& palaa punaisena.
Palaa, kun seisontajarru vapaute‐
taan, jos jarru-/kytkinnestetaso on
liian alhainen tai jos jarrujärjestel‐
mässä on vika 3 118.

9 Varoitus
Pysäytä. Keskeytä matkanteko
välittömästi. Käänny korjaamon
puoleen.
Se palaa sytytysvirran kytkemisen jäl‐
keen, kun käsikäyttöinen seisonta‐
jarru on kytketty 3 103.

Lukkiutumaton
jarrujärjestelmä (ABS)
u palaa keltaisena.
Palaa sytytysvirran kytkemisen jäl‐
keen muutamia sekunteja. Järjes‐
telmä on toimintavalmiudessa, kun
merkkivalo sammuu.
Jos merkkivalo ei sammu muutaman
sekunnin kuluttua tai jos se palaa ajon
aikana, ABS-järjestelmässä on häiriö.
Jarrujärjestelmä toimii edelleen,
mutta lukkiutumisenesto on kytkeyty‐
nyt pois.
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä
3 102.

Ultraäänipysäköintitutka
r palaa keltaisena.
Häiriö järjestelmässä
tai
Häiriö, joka johtuu anturien peittymi‐
sestä likaan, jäähän tai lumeen
tai

Mittarit ja käyttölaitteet
ulkopuolisen ultraäänilähteen aiheut‐
tamat häiriöt. Järjestelmä toimii nor‐
maalisti, kun häiriön lähde poistetaan.
Korjauta järjestelmän häiriön syy kor‐
jaamolla.
Ultraäänipysäköintianturit 3 106.

Elektroninen ajovakauden
hallintajärjestelmä
b palaa tai vilkkuu keltaisena.

Palaa

Järjestelmässä on vika. Ajoa voidaan
jatkaa. Ajovakavuus voi kuitenkin
huonontua ajotien laadusta riippuen.
Korjauta häiriön syy korjaamolla.

Merkkivalo vilkkuu

Järjestelmä on aktiivinen. Moottorin
teho voi heikentyä ja auto voi hieman
jarruttaa automaattisesti.

Elektroninen ajovakauden
hallintajärjestelmä pois päältä
n palaa.
Palaa järjestelmän ollessa kytkettynä
pois toiminnasta.

Luistonestojärjestelmä pois
päältä
k palaa.
Palaa järjestelmän ollessa kytkettynä
pois toiminnasta.

Hehkutus
! palaa keltaisena.
Palaa hehkutuksen ollessa toimin‐
nassa. Se kytkeytyy päälle ainoas‐
taan matalissa lämpötiloissa.

Dieselhiukkassuodatin
% vilkkuu keltaisena.
Vilkkuu, jos dieselhiukkassuodatin on
puhdistettava eivätkä aikaisemmat
ajo-olosuhteet sallineet automaattista
puhdistusta. Jatka ajoa äläkä anna,
mikäli mahdollista, moottorin käynti‐
nopeuden laskea 2000 r/min alle.
% sammuu heti, kun itsepuhdistus‐
toiminto on suoritettu loppuun.
Dieselmoottorin hiukkassuodatin
3 97.
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Moottorin öljynpaine
I palaa punaisena.
Se syttyy, kun sytytysvirta kytketään,
ja sammuu pian moottorin käynnistyt‐
tyä.

Palaa moottorin käydessä
Huomio
Moottorin voitelu saattaa olla kes‐
keytynyt. Moottori voi vaurioitua ja
leikata kiinni, jolloin vetävät pyörät
lukkiutuvat.
1. Paina kytkinpoljin pohjaan.
2. Kytke vaihteisto vapaalle, aseta
valintavipu asentoon N.
3. Aja mahdollisimman nopeasti
pois liikennevirrasta häiritsemättä
muuta liikennettä.
4. Katkaise sytytysvirta.
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Mittarit ja käyttölaitteet
9 Varoitus

Jarruttaminen ja ohjaaminen vaa‐
tivat huomattavasti enemmän voi‐
maa moottorin ollessa sammutet‐
tuna.
Älä irrota avainta virtalukosta au‐
ton liikkuessa, jotta ohjauspyörä ei
lukitu yllättäen.

Paina jarrupoljinta
0 vilkkuu keltaisena.
Vilkkuu, kun jarru- tai kytkinpoljinta on
painettava elektronisella avainjärjes‐
telmällä varustetun auton käynnistä‐
miseksi 3 21.

Ulkovalot

Tarkista öljymäärä, ennen kuin kään‐
nyt korjaamon puoleen 3 116.

8 palaa vihreänä.
Palaa ulkopuolisten valojen ollessa
kytkettyinä 3 77.

Polttoaine vähissä

Kaukovalot

i palaa keltaisena.
Palaa, kun polttoainesäiliössä on liian
vähän polttoainetta.
Katalysaattori 3 98.
Ilman poisto dieselpolttoainejärjestel‐
mästä 3 119.

Ajonestin
d palaa tai vilkkuu keltaisena.
Häiriö elektronisessa ajonestinjärjes‐
telmässä. Moottoria ei voida käynnis‐
tää.

C palaa sinisenä.
Se palaa kaukovalojen ollessa kytket‐
tyinä ja kaukovalovilkkua käytet‐
täessä 3 78.

Sumuvalot
> palaa vihreänä.
Palaa etusumuvalojen ollessa kytket‐
tyinä 3 79.

Takasumuvalo
r palaa keltaisena.

Palaa, kun takasumuvalo on käy‐
tössä 3 80.

Sadetunnistin
< palaa vihreänä.
Palaa, kun automaattinen sadetun‐
nistin on aktivoitu 3 60.

Vakionopeussäädin
m palaa valkoisena.
Se palaa järjestelmän ollessa kytket‐
tynä toimintaan 3 105.

Ovi auki
h palaa punaisena.
Se palaa oven tai takaluukun ollessa
auki.

Mittarit ja käyttölaitteet

Tietonäytöt

Auton räätälöinti 3 75.
Ajotietokone 3 74.

Kuljettajan tietokeskus

Kuljettajan tietokeskus (DIC) sijaitsee
mittaristossa ja siihen on saatavana
perus- tai keskitason näyttö.

Toimintojen valinta

Valikot ja toiminnot voidaan valita
suuntavilkkuvivun painikkeilla.
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Graafinen infonäyttö

Paina MENU-painiketta vaihtaaksesi
valikoiden välillä tai palataksesi ala‐
valikosta yhden valikkotason ylös‐
päin. Valikot on lukittu, jos auto liikkuu
tai jos valintavipu ei ole
asennossa
.
P.
rää.
Seuraavat valikot voidaan valita:
■ Asetukset
■ Ajotietokone
Merkitse valikkovaihtoehto tai aseta
numeroarvo kääntämällä säätöpyö‐
Paina SET/CLR-painiketta valitak‐
sesi toiminnon tai vahvistaaksesi
viestin.

Infotainment-järjestelmästä riippuen
graafinen infonäyttö on saatavana
kahtena versiona.
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Mittarit ja käyttölaitteet
Valinta infotainment-järjestelmällä

Auton viestit
Viestit näytetään kuljettajan tietokes‐
kuksen (DIC) kautta, infonäytössä tai
varoitus- ja merkkiääninä. Kuittaa va‐
roitusviestit monitoimipainikkeella.
Käänny tarvittaessa korjaamon puo‐
leen.

Kellonajan, ulkolämpötilan ja päivä‐
määrän tai infotainment-järjestelmän
(jos kytkettynä toimintaan) ja auton
räätälöintiasetusten näyttö.

Toimintojen valinta

Toimintoihin ja asetuksiin pääsee
näytön kautta.
Valinnat tehdään:
■ valikoista
■ toimintopainikkeilla ja infotainmentjärjestelmän monitoimisäätimellä

Valitse valikkokohdat valikoista info‐
tainment-järjestelmän painikkeilla.
Monitoimisäätimellä valitaan jokin
kohta ja vahvistetaan valinta.
Poistu valikosta painamalla BACK.

Mittarit ja käyttölaitteet
Auton viestit näytetään koodinume‐
roina.
Nro Auton viesti
2

Radiokauko-ohjainta ei ole
havaittu, paina kytkinpoljinta
käynnistääksesi uudelleen

5

Ohjauspylväs on lukittu

7

Käännä ohjauspyörää, katkaise
sytytysvirta ja kytke se

9

Käännä ohjauspyörää,
käynnistä moottori uudelleen

Nro Auton viesti
79 Lisää moottoriöljyä
82 Vaihda moottoriöljy pian
84 Moottorin teho on alentunut
91 Kauko-ohjainta ei havaittu,
vaihda elektronisen avaimen
paikkaa tai käytä
keskikonsolissa olevaa liitäntää
92 Kauko-ohjainta ei havaittu,
käynnistä uudelleen painamalla
jarrua

25 Vasen etusuuntavilkku ei toimi

94 Vaihda pysäköintiasentoon

26 Vasen takasuuntavilkku ei toimi

95 Huolla turvatyyny

27 Oikea etusuuntavilkku ei toimi
28 Oikea takasuuntavilkku ei toimi

Varoitusäänet

35 Vaihda radiokauko-ohjaimen
paristo

Moottorin käynnistämisen
yhteydessä tai ajon aikana

54 Vettä dieselpolttoaineen
suodattimessa
55 Huolla dieselhiukkassuodatin
67 Huolla ohjauspylvään lukko
68 Huolla ohjaustehostin
75 Huolla ilmastointilaite

■ Jos turvavyötä ei ole kiinnitetty.
■ Jos seisontajarru on kytkettynä
määrätyn nopeuden ylittyessä.
■ Jos kuljettajan tietokeskukseen tu‐
lee varoituskoodi.
■ Jos pysäköintitutka havaitsee es‐
teen.
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Kun auto pysäköidään ja/tai jokin
ovi avataan
■ Virta-avaimen ollessa virtalukossa
■ Ulkovalojen palaessa
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Mittarit ja käyttölaitteet

Ajotietokone

Tankkauksen jälkeen toimintasäde
päivittyy hetken kuluttua automaatti‐
sesti.
Kun polttoainesäiliössä on polttoaine
vähissä, kuljettajan tietokeskukseen
tulee viesti.
Lisäksi polttoainemittarin merkkivalo
i palaa.

Valikot ja toiminnot voidaan valita
suuntavilkkuvivun painikkeilla.

Keskinopeus

Nollaa painamalla palautuspainiketta
tai SET/CLR-painiketta muutaman
sekunnin ajan.
Paina MENU-painiketta valitaksesi
vaihtoehdon Ajotietokone.
Valitse jokin alavalikoista kääntä‐
mällä säätöpyörää:
■ Ajotietokone
■ Keskikulutus
■ Toimintasäde
■ Keskinopeus
■ Hetkellinen kulutus

Keskikulutus

Keskikulutuksen näyttö. Mittaus voi‐
daan käynnistää uudelleen milloin ta‐
hansa.
Nollaa painamalla muutama sekunti
SET/CLR-painiketta.

Toimintasäde

Toimintasäde lasketaan säiliössä ole‐
van hetkellisen polttoainemäärän ja
hetkellisen kulutuksen perusteella.
Näyttö perustuu keskiarvoihin.

Keskinopeuden näyttö. Mittaus voi‐
daan käynnistää uudelleen milloin ta‐
hansa.
Nollaa painamalla muutama sekunti
SET/CLR-painiketta.

Hetkellinen kulutus

Hetkellisen kulutuksen näyttö. Alhai‐
silla nopeuksilla näytetään kulutus
tuntia kohden.

Mittarit ja käyttölaitteet

Auton räätälöinti
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Infonäytön asetukset

Auton parametreja voidaan räätä‐
löidä muuttamalla asetuksia kuljetta‐
jan tietokeskuksessa ja infonäytössä.
Auton varustelusta riippuen jotkut alla
olevista toiminnoista eivät ehkä ole
käytettävissä.

Asetukset kuljettajan
tietokeskuksessa

Yksikkö -asetusvalikko voidaan valita
suuntavilkkuvivun painikkeilla.

Paina MENU-painiketta valitaksesi
valikon Yksikkö.

Asetusvalikko Yksikkö avautuu näyt‐
töön.
Näyttöyksiköt voidaan vaihtaa.
Valitse yksiköiden asetustila paina‐
malla SET/CLR -painiketta.
■ Yksikkö1: Iso-Britannia
■ Yksikkö2: USA
■ Yksikkö3: Eurooppa
Valitse jokin yksiköistä kääntämällä
säätöpyörää. Vahvista painamalla
SET/CLR-painiketta.

Kytke Infotainment-järjestelmä päälle
ja paina CONFIG -painiketta. Valikko
Asetukset avautuu näyttöön.
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Mittarit ja käyttölaitteet
Ajoneuvoasetukset

Seuraavat asetukset voidaan valita
MENU -painikkeella:
■ Aika Päiväys
■ Radioasetukset
■ Ajoneuvoasetukset
Vastaavissa alavalikoissa voidaan
muuttaa seuraavia asetuksia:
Aika Päiväys
Katso lisätietoa kohdasta Kello 3 62
ja infotainment-järjestelmän ohjekir‐
jasta.
Radioasetukset
Katso lisätietoa infotainmentjärjestelmän ohjekirjasta.

■ Ilmastoinnin ja ilman laatu
Autom. tuulettimen nopeus: Vaih‐
taa puhaltimen nopeudeksi korkea/
keskinopeus/hidas.
Automaattinen ilmastointi: Vaihtaa
AQS:n (ilmanlaatuanturi) herkkyy‐
deksi matala/korkea.
Automaat. huurteenpoisto: päällä/
pois (automaattisen huurteenpois‐
ton aktivointi tai käytöstä poisto).
Autom. takalasin huurteenp.:
päällä/pois (automaattisen taka‐
huurteenpoiston aktivointi tai käy‐
töstä poisto).

■ Mukavuusasetukset
Äänimerkin voimakkuus: Varoitus‐
äänien äänenvoimakkuuden muut‐
taminen.
■ Pysäköintiapu/törmäystunnistin
Pysäköintiavustaja: Ultraäänitun‐
nistimien käyttöönotto tai poistami‐
nen käytöstä.
■ Lähestymisvalot
Lähestymisvalojen aktivointi: Au‐
toonnousuvalaistuksen käyttöön‐
otto tai poistaminen käytöstä.
Kesto ajoneuvosta poist.: Poistu‐
misvalaistuksen käyttöönotto tai
poistaminen käytöstä ja sen keston
muuttaminen.
■ Etälukitus, avaus, käynnistys
Kaukolukituksen ilmaisin: Varoitus‐
vilkkujen välähtämisen käyttöön‐
otto tai käytöstä poistaminen luki‐
tuksen avauksen yhteydessä.
Kulj.ovi (kaikki ovet 2. painall.):
Muuta konfiguraatiota siten, että
joko vain kuljettajan oven tai koko
auton lukitus avautuu.

Valaistus

Valaistus

Ulkovalot
Valokytkin

Ulkovalot ...................................... 77
Sisävalot ...................................... 81
Valaistusominaisuudet ................. 82

Kierrä ajovalokytkintä:
AUTO = Valoautomatiikka ulkoi‐
sista valaistusolosuhteista
riippuen.
= Valoautomatiikan kytkemi‐
7
nen päälle tai pois. Kytkin
palaa asentoon AUTO.
= Sivuvalot
8
= Ajovalot
9
Kun sytytysvirta kytketään, valoauto‐
matiikka on aina aktiivinen.
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Kun valot ovat päällä, 8 syttyy.
Merkkivalo 8 3 70.

Valoautomatiikka

Valoautomatiikan toiminta

Kun valoautomatiikka on kytketty
päälle ja moottori on käynnissä, jär‐
jestelmä vaihtaa päiväajovalojen ja
tavallisten ajovalojen välillä auto‐
maattisesti ulkovalon määrästä ja sa‐
detunnistinjärjestelmän antamista tie‐
doista riippuen.
Päiväajovalot
Päiväajovalot parantavat auton näky‐
vyyttä päiväsaikaan.
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Valaistus

Takavalot eivät pala.
Automaattisten ajovalojen aktivointi
Huonoissa valaistusolosuhteissa ajoja takavalot kytkeytyvät päälle.

Kaukovalot

9 Varoitus
Vaihda aina kaukovaloilta lähiva‐
loille lähestyessäsi vastaantulevia
tai edellä ajavia autoja. Kaukova‐
lot voivat sokaista toiset kuljettajat
ohimenevästi, jolloin seurauksena
saattaa olla törmäys.

Ajovalojen kantaman säätö
Ajovalojen kantaman säätö
käsin

Kaukovalovilkku
Kaukovalovilkkua käytetään vetä‐
mällä vipua.

Vaihda lähivaloilta kaukovaloille pai‐
namalla vipua.
Vaihda lähivaloille painamalla vipua
uudelleen tai vetämällä.

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

Valaistus
Ajovalot ajettaessa ulkomailla
Epäsymmetriset ajovalot valaisevat
tien oikeaa reunaa kauemmaksi kuin
vasenta.
Maissa, joissa on vasemmanpuolei‐
nen liikenne, ajovalot on säädettävä
vastaantulevan liikenteen häikäisty‐
misen estämiseksi.
Suunnata ajovalot korjaamolla.

Varoitusvilkut kytkeytyvät päälle au‐
tomaattisesti turvatyynyjen laue‐
tessa.

Suunta- ja kaistanvaihtovilkut

Siirrä vipua
ylöspäin
Siirrä vipua
alaspäin

Käyttö painikkeella ¨.

Vilkkuminen kolme kertaa esim. kais‐
taa vaihdettaessa: paina vipu tuntu‐
vaan vastukseen asti ja vapauta se.
Pidempikestoista suuntavilkutusta
varten paina vipua tuntuvan vastuk‐
sen yli.
Kytke vilkku käsin pois päältä siirtä‐
mällä vipu alkuperäiseen asen‐
toonsa.

Etusumuvalot

Varoitusvilkut

= Oikea suuntavilkku
= Vasen suuntavilkku

Jos vipu siirretään vastuksen ohi, kyt‐
keytyvät suuntavalot kestotoimin‐
taan. Ohjauspyörän palautuessa kyt‐
keytyvät suuntavalot automaattisesti
pois päältä.
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Käyttö painikkeella >.
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Valaistus

Takasumuvalot

Seisontavalot

Peruutusvalot
Peruutusvalot palavat, kun on kyt‐
ketty sytytysvirta ja valittu peruutus‐
vaihde.

Huurtuneet lamppujen
suojukset

Käyttö painikkeella r.
Valokytkin asennossa Auto: takasu‐
muvalon sytyttäminen kytkee ajovalot
automaattisesti päälle.
Valokytkin asennossa 8: takasumu‐
valo voidaan kytkeä päälle vain etu‐
sumuvalojen kanssa.

Pysäköitäessä auto toisen puolen py‐
säköintivalot edessä ja takana voi‐
daan kytkeä päälle:
1. Katkaise sytytysvirta.
2. Suuntavalovipu ylimpään (oikea
pysäköintivalo) tai alimpaan (va‐
sen pysäköintivalo) asentoon.
Vahvistuksena kuuluu äänimerkki ja
kytkeytyy päälle ko. suunnan suunta‐
valon merkkivalo.

Valokotelon sisäpinta voi huurtua ly‐
hyeksi ajaksi epäsuotuisessa kyl‐
mänkosteassa säässä, kovalla sa‐
teella ja auton pesun jälkeen. Kos‐
teus haihtuu hetken päästä itsestään.
Voit auttaa haihtumista kytkemällä
valot päälle.

Valaistus

Sisävalot

Sisävalot

Kojelaudan valaistuksen säätö

Sisävalo

Lukuvalot

Käytetään painikkeilla s ja t.
Seuraavien valojen kirkkautta voi‐
daan säätää ulkovalojen palaessa:
■ Kojelaudan valaistus
■ Ohjauspyörän kauko-ohjaimet
■ Infonäyttö
■ Ilmastoinnin käyttösäätimet
■ Valaistut kytkimet
Käännä nuppia k ja pidä paikallaan,
kunnes kirkkaus on haluamallasi ta‐
solla.

Sisävalot syttyvät sisään ja ulos as‐
tuttaessa automaattisesti ja sammu‐
vat viivästetysti. Ne kytkeytyvät päälle
lyhyeksi ajaksi, vaikka avain poistet‐
taisiin virtalukosta.
Keinukytkimen käyttö:
w
= automaattinen päälleja poiskytkentä
paina u = aina päällä
paina v = aina pois päältä

Häikäisysuojien valot
Palavat, kun suojus avataan.
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Valaistus

Valaistusominaisuudet
Sisääntulovalot
Tervetuliaisvalot

Ajovalot, sivuvalot, takavalot ja sisä‐
valot kytkeytyvät päälle lyhyeksi
ajaksi, kun auton lukitus avataan
kauko-ohjaimella. Tämä toiminto hel‐
pottaa auton löytämistä pimeällä.
Valot sammuvat heti, kun virtalukko
käännetään apulaitekäytön asen‐
toon.
Tämän toiminnon päälle- tai poiskyt‐
kentää voidaan muuttaa infonäytön
valikossa Asetukset. Auton räätälöinti
3 75.
Asetukset voidaan tallentaa käytettä‐
vän avaimen osalta 3 21.
Myös seuraavat valot syttyvät, kun
kuljettajan ovi avataan:
■ Jotkut kytkimet
■ Jotkut sisävalot

Poistumisvalot
Ajo-, sivu- ja takavalot valaisevat ym‐
päristöä säädettävän pituisen ajan
autosta poistumisen jälkeen.

Päällekytkentä

Tämän toiminnon aktivointia, käy‐
töstä poistamista ja valaistuksen kes‐
toa voidaan muuttaa infonäytön vali‐
kossa Asetukset. Auton räätälöinti
3 75.
Asetukset voidaan tallentaa käytettä‐
vän avaimen osalta 3 21.

Autot ilman valoautomatiikkaa
1. Katkaise sytytysvirta.
2. Poista virta-avain lukosta.
3. Avaa kuljettajan ovi.
4. Vedä suuntavilkkuvivusta.
5. Sulje kuljettajan ovi.
Jos kuljettajan ovea ei suljeta, valot
sammuvat kahden minuutin kuluttua.
Jos suuntavalovivusta vedetään kul‐
jettajan oven ollessa auki, valot sam‐
muvat heti.
Autot valoautomatiikalla
1. Valokytkin AUTO-asennossa.
2. Katkaise sytytysvirta.
3. Poista virta-avain lukosta.
Ulkovalaistuksen tasosta riippuen
poistumisvalot kytketään päälle.

Akun purkautumisen esto
Sähkövalojen poiskytkentä

Jotta akku ei purkaudu, kun sytytys‐
virta on katkaistu, jotkut sisävalot
sammutetaan automaattisesti jonkin
ajan kuluttua.

Infotainment-järjestelmä

Infotainmentjärjestelmä
Johdanto ...................................... 83
Radio ........................................... 83
Audiosoittimet .............................. 84
Puhelin ......................................... 84
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Johdanto

Radio

Käyttö

Radiovastaanotto

Käytetään infotainment-järjestelmän
käyttöoppaan mukaan.

Radiovastaanotossa voi esiintyä sihi‐
nää, kohinaa, säröilyä ja vastaanoton
katkeilua seuraavista syistä:
■ etäisyyden muutokset lähettimeen
nähden,
■ monitievastaanotto heijastumista
johtuen
■ katvealueet.
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Infotainment-järjestelmä

Audiosoittimet

Puhelin

Lisälaitteet

Matkapuhelimet ja CBradiolaitteet

AUX-tulo

AUX-tulo sijaitsee kannen alla etuis‐
tuinten välisessä kyynärnojassa.
Liitännät on pidettävä aina puhtaina
ja kuivina.
Lisätietoa löytyy infotainmentohjekirjasta.
AUX-tulon välityksellä voidaan järjes‐
telmään kytkeä 3,5 mm:n jakkipistok‐
keella ulkopuolinen audiolähde, esim.
kannettava CD-soitin.

Asennus- ja käyttöohjeet

Matkapuhelimen asennuksessa ja
käytössä on noudatettava autokohtai‐
sia asennusohjeita sekä puhelimen ja
handsfree-laitteiston valmistajien
käyttöohjeita. Muutoin auton tyyppi‐
hyväksyntä voi mitätöityä (EU:n direk‐
tiivi 95/54/EY).
Häiriöttömän toiminnan suositellut
edellytykset:
■ Ammattitaitoisesti asennettu ulko‐
puolinen antenni varmistaa suurim‐
man mahdollisen kantaman,
■ suurin lähetysteho 10 wattia,
■ puhelimen asennus asianmukai‐
seen paikkaan, noudata ohjeita
3 43.
Alan liikkeet antavat neuvoja ulkoan‐
tennin ja puhelimen telineen asen‐
nuksesta sekä lähetysteholtaan yli
10 W:n laitteiden käytön mahdolli‐
suuksista.

Ulkoisella antennilla varustamatonta
matkapuhelinta saa käyttää hands‐
free-laitteiston kanssa matkapuhelin‐
standardien GSM 900/1800/1900 ja
UMTS kyseessä ollessa vain silloin,
kun matkapuhelimen maksimilähe‐
tysteho ei GSM 900:lla ylitä 2 wattia
eikä muussa tapauksessa 1 wattia.
Turvallisuussyistä emme suosittele
puhelimen käyttöä ajon aikana.
Handsfree-laitteistoa käytettäessäkin
voi huomio kohdistua pois liiken‐
teestä.

9 Varoitus
Matkapuhelimien, jotka eivät täytä
yllä mainittuja matkapuhelinstan‐
dardeja, ja radiolaitteiden käyttö
on sallittua vain auton ulkopuoli‐
sella antennilla varustettuina.

Infotainment-järjestelmä
Huomio
Ulkoisella antennilla varustamat‐
tomat matkapuhelimet ja radiolait‐
teet voivat aiheuttaa auton elekt‐
roniikkaan häiriöitä, jos yllä
mainittuja määräyksiä ei nouda‐
teta.
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Ilmastointi

Ilmastointi
Ilmastointijärjestelmät .................. 86
Tuuletussuulakkeet ...................... 93
Ylläpito ......................................... 94

Ilmastointijärjestelmät
Lämmitys- ja
tuuletusjärjestelmä

Punainen = lämmintä
Sininen
= kylmää
Lämmitysteho on täysin käytettävissä
vasta moottorin ollessa normaalissa
käyntilämpötilassaan.

Ilman suuntaus

Valitse ilmasuutin painamalla painik‐
keita.
L = pään korkeudelle ja jalkatilaan
K = jalkatilaan
M = pään korkeudelle säädettä‐
vien tuuletussuulakkeiden
kautta
J = tuulilasille ja jalkatilaan
Säätimet seuraaville:
■ Lämpötila
■ Ilman suuntaus
■ Puhaltimen nopeus
■ Kuivaus, sulatus
■ Takalasin lämmitin

Lämpötila

Säädä lämpötilaa kääntämällä nup‐
pia.

Valittu asetus osoitetaan painikkeen
LED-valolla.

Puhaltimen nopeus

Säädä ilman virtausta kytkemällä pu‐
hallin haluamallesi nopeudelle.

Ilmastointi
Kuivaus ja sulatus V

Ilmastointilaite
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Punainen = lämmintä
Sininen
= kylmää
Lämmitysteho on täysin käytettävissä
vasta moottorin ollessa normaalissa
käyntilämpötilassaan.

Ilman suuntaus

■ Paina painiketta V: puhallin kyt‐
keytyy automaattisesti suurem‐
malle nopeudelle, ilma suunnataan
automaattisesti tuulilasille,
■ Aseta lämpötila korkeimmilleen.
■ Kytke takalasin lämmitin Ü toimin‐
taan.
■ Avaa sivusuulakkeet ja suuntaa ne
sivuikkunoihin.
Takalasin lämmitin Ü 3 34.

Asetusten osoittaminen

Valitut toiminnot osoitetaan aktivoi‐
dun painikkeen LED-valolla.

Säätimet seuraaville:
■ Lämpötila
■ Ilman suuntaus
■ Puhaltimen nopeus
■ Kuivaus ja sulatus
■ Sisäkierto 4
■ Jäähdytys n
■ Takalasin lämmitin

Lämpötila

Säädä lämpötilaa kääntämällä nup‐
pia.

Valitse ilmasuutin painamalla painik‐
keita.
L = pään korkeudelle ja jalkatilaan
K = jalkatilaan
M = pään korkeudelle säädettä‐
vien tuuletussuulakkeiden
kautta
J = tuulilasille ja jalkatilaan
Valittu asetus osoitetaan painikkeen
LED-valolla.

Puhaltimen nopeus

Säädä ilman virtausta kytkemällä pu‐
hallin haluamallesi nopeudelle.
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Ilmastointi

Ikkunoiden kuivaus ja sulatus V

Sisäkierto 4

Sisäkierto kytketään päälle painik‐
keella 4.

9 Varoitus

■ Paina painiketta V: puhallin kyt‐
keytyy automaattisesti suurem‐
malle nopeudelle, ilma suunnataan
automaattisesti tuulilasille,
■ Kytke jäähdytys n päälle.
■ Aseta lämpötila korkeimmilleen.
■ Kytke takalasin lämmitin Ü toimin‐
taan.
■ Avaa sivusuulakkeet ja suuntaa ne
sivuikkunoihin.
Takalasin lämmitin Ü 3 34.

Ajaminen sisäkiertotoiminto käy‐
tössä pitkän aikaa voi alkaa unet‐
taa. Vaihda säännöllisin väliajoin
ulkoilmatoiminnolle saadaksesi
raitista ilmaa.
Sisäkiertojärjestelmä vähentää
päälle kytkettynä ilman pääsyä au‐
toon. Kun jäähdytystä ei käytetä,
ilman kosteus kasvaa ja ikkunat
voivat huurtua. Sisäilman laatu
heikkenee ajan myötä, mikä voi ai‐
heuttaa väsymystä matkustajille.

Jäähdytys n

Käytetään painikkeella n ja on toi‐
minnassa vain moottorin käydessä ja
puhaltimen ollessa toiminnassa.
Ilmastointilaite jäähdyttää ja kuivaa il‐
maa, kun ulkolämpötila on hieman
jäätymispisteen yläpuolella. Siksi il‐
masta saattaa tiivistyä kondenssi‐
vettä, joka vuotaa auton alle.

Kun jäähdytystä tai kuivausta ei ha‐
luta, jäähdytys on kytkettävä pois
polttoaineen säästämiseksi.

Tehokkain jäähdytys

Avaa ikkunat lyhyeksi ajaksi, jotta
kuuma ilma pääsee poistumaan no‐
peasti.
■ Kytke jäähdytys n päälle.
■ Kytke ilman sisäkiertojärjestelmä
4 päälle.
■ Paina ilmansuuntauspainiketta M.
■ Aseta lämpötila alimmilleen.

Ilmastointi
■ Aseta puhallin suurimmalle nopeu‐
delle.
■ Avaa kaikki suulakkeet.

Asetusten osoittaminen

Valitut toiminnot osoitetaan aktivoi‐
dun painikkeen LED-valolla.

Elektroninen ilmastointiauto‐
matiikka
9 Varoitus
Älä nuku autossa, jos sen ilmas‐
tointi tai lämmitysjärjestelmä on
päällä. Seurauksena saattaa olla
vakava loukkaantuminen tai kuo‐
lema, koska happimäärä ja/tai ke‐
hon lämpötila laskee.

Automaattisen käyttötavan käyttö‐
säätimet:
AUTO
= automaattinen käyt‐
tötapa, järjestelmä
valitsee automaatti‐
sesti kaikki asetuk‐
set paitsi lämpötilan
Temperature = halutun lämpötilan
esivalinta
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Seuraavia toimintoja voidaan muo‐
kata käsin kytkemällä automaattitila
pois käytöstä:
Fan
= valittavissa oleva ilma‐
speed
virtaus
MODE
= valittavissa oleva ilman
suuntaus
= Kuivaus ja sulatus
V
X
= järjestelmän kytkemi‐
nen päälle tai pois
= jäähdytyksen kytkemi‐
n
nen päälle tai pois
= Sisäkierto
4
AQS
= ilmanlaatuanturi
Takalasin lämmitin Ü 3 34.
Esivalittu lämpötila pidetään vakiona.
Automaattitoiminnassa puhaltimen
nopeus ja ilman suuntaus säätelevät
automaattisesti ilman virtausta.
Järjestelmää voidaan mukauttaa kä‐
sin käyttämällä ilman suuntauksen ja
puhaltimen nopeuden käyttösääti‐
miä.
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Ilmastointi
Automaattitoiminta AUTO

Kaikkia tuuletussuuttimia käytetään
automaattisesti automaattitilassa.
Tuuletussuuttimien on siksi oltava
aina auki.

Lämpötilan esivalinta

Jokainen asetuksiin tehty muutos
näytetään muutaman sekunnin ajan
infonäytössä.
Aktivoidut toiminnot osoitetaan pai‐
nikkeen LED-valolla.
Elektroninen ilmastointiautomatiikka
on toimintavalmiina vain moottorin
käydessä.
Älä peitä kojelaudan anturia, jotta se
toimii oikein.

Perussäätö parhaimman mukavuu‐
den saamiseksi:
■ Paina painiketta AUTO, ilmastointi‐
laite aktivoidaan automaattisesti.
■ Avaa kaikki tuuletussuulakkeet.
■ Aseta esivalittu lämpötila vasem‐
malla kiertosäätimellä.
Puhaltimen nopeuden säätöä auto‐
maattitilassa voidaan muuttaa vali‐
kossa Asetukset.
Auton räätälöinti 3 75

Aseta lämpötila haluamaasi arvoon
kääntämällä nuppia.
Punainen = lämmintä
Sininen
= kylmää
Jos vähimmäislämpötila asetetaan, il‐
mastointilaite käy suurimmalla jääh‐
dytysteholla.

Ilmastointi
Jos enimmäislämpötila asetetaan, il‐
mastointilaite käy suurimmalla lämmi‐
tysteholla.
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Puhaltimen nopeus x

Ilman suuntaus MODE

Käännä oikeaa kiertosäädintä. Valittu
puhaltimen nopeus osoitetaan näy‐
tössä olevalla numerolla.
Palaaminen automaattitoimintaan:
Paina painiketta AUTO.

Paina MODE -painiketta kerran tai
toistuvasti valitaksesi haluamasi sää‐
dön, ilman suuntauksen asetus ilmoi‐
tetaan infonäytössä.
VL = tuulilasille, pään korkeu‐
delle ja jalkatilaan
VK = tuulilasille ja jalkatilaan
= jalkatilaan
K
= pään korkeudelle säädettä‐
M
vien tuuletussuulakkeiden
kautta
= pään korkeudelle säädettä‐
L
vien tuuletussuulakkeiden
kautta ja jalkatilaan

Ikkunoiden kuivaus ja sulatus V
■ Paina painiketta V.
■ Lämpötila ja ilman suuntaus sääty‐
vät automaattisesti ja puhallin toimii
suuremmalla nopeudella.
■ Paluu automaattitoimintaan: paina
painiketta V tai AUTO.
Kytke takalasin lämmitin Ü toimin‐
taan.
Takalasin lämmitin Ü 3 34.

Manuaaliset asetukset

Ilmastointilaitteen asetuksia voidaan
muuttaa käyttämällä painikkeita ja
kiertosäätimiä seuraavasti: Asetuk‐
sen muuttaminen poistaa automaatti‐
tilan käytöstä.
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Ilmastointi

Palaa automaattiseen ilman suun‐
taukseen painamalla painiketta
AUTO.

Jäähdytys n

Ota käyttöön tai poista käytöstä npainikkeella.
Ilmastointilaite jäähdyttää ilmaa ja
poistaa siitä kosteutta tietystä ulko‐
lämpötilasta alkaen. Siksi ilmasta
saattaa tiivistyä kondenssivettä, joka
vuotaa auton alle.
Kun jäähdytystä tai kuivausta ei ha‐
luta, jäähdytys on kytkettävä pois
polttoaineen säästämiseksi.

Automaattinen ilman sisäkierto

Automaattisessa ilman sisäkierrossa
on ilmankosteustunnistin, joka vaih‐
taa automaattisesti ulkoilman käyt‐
töön, jos sisäilman kosteus on liian
korkea.

Käsivalintainen ilman
sisäkierto 4

Käsivalintainen sisäkierto kytketään
päälle painikkeella 4.

9 Varoitus
Sisäkiertojärjestelmä vähentää
päälle kytkettynä ilman pääsyä au‐
toon. Kun jäähdytystä ei käytetä,
ilman kosteus kasvaa ja ikkunat
voivat huurtua. Sisäilman laatu
heikkenee ajan myötä, mikä voi ai‐
heuttaa väsymystä matkustajille.

Ilmanlaatuanturi AQS

Ilmanlaatuanturi havaitsee huonon
ympäröivän ilman laadun ja kytkee
automaattisesti ilman sisäkierron.

Järjestelmän kytkeminen päälle
tai pois X
Painikkeen X painaminen kytkee
kaikki lämmityksen, tuuletuksen ja
jäähdytysjärjestelmän toiminnot
päälle tai pois.

Perusasetukset

Joitakin asetuksia voidaan muuttaa
infonäytön valikossa Asetukset. Au‐
ton räätälöinti 3 75.

Lisälämmitin
Ilmanlämmitin (vain dieselautot)
Quickheat on sähkötoiminen lisäil‐
manlämmitin, joka lämmittää auton
sisätilat nopeammin.

Ilmastointi

Tuuletussuulakkeet
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Sulje tuuletussuulake kääntämällä
säätöpyörä asentoon 4.

Säädettävät
tuuletussuulakkeet

9 Varoitus

Jäähdytyksen toimiessa on vähintään
yhden tuuletussuulakkeen oltava auki
höyrystimen jäätymisen estämiseksi.

Älä kiinnitä mitään esineitä tuule‐
tussuuttimien liuskoihin. Onnetto‐
muudessa on vaurioiden ja louk‐
kaantumisen vaara.

Kiinteät tuuletussuulakkeet
Säädä ilman virtaussuunta kallista‐
malla ja kääntämällä suulakkeen lius‐
koja.

Avaa tuuletussuulake kääntämällä
säätöpyörä asentoon Y.

Lisää tuuletussuulakkeita on tuulila‐
sin ja sivuikkunoiden alapuolella sekä
jalkatilassa.
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Ilmastointi

Ylläpito
Ilmanotto

Ilmastointilaitteen
säännöllinen käyttö
Jotta jäähdytyksen moitteeton toi‐
minta taataan, se on kytkettävä kuu‐
kausittain toimintaan muutamaksi mi‐
nuutiksi säätilasta ja vuodenajasta
riippumatta. Jäähdytystä ei voida
käyttää, jos ulkolämpötila on alhai‐
nen.

Huolto

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

Matkustamon ilmansuodatin
Manuaalisesti tarkistettava
matkustamon ilmansuodatin

Suodatin poistaa tuuletussuuttimista
sisään tulevasta ilmasta pölyn, noen,
itiöt ja hajun (yhdistelmäsuodatin).

Jäähdytystehon optimoimiseksi il‐
mastointilaite suositellaan tarkistetta‐
vaksi vuosittain, alkaen kolme vuotta
auton ensirekisteröinnin jälkeen.
■ Toiminta- ja painekoe,
■ lämmityksen toiminta,
■ tiiviyskoe,
■ käyttöhihnan tarkastus,
■ lauhduttimen ja höyrystimen ve‐
denpoistoteiden puhdistus,
■ tehon tarkastus.

Ajaminen ja käyttö
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Ajo-ohjeita

Käynnistys ja käyttö

Auton hallinta

Uuden auton totutuskäyttö

Älä pysäytä moottoria ajon aikana

Noudata seuraavia varotoimenpiteitä
ensimmäisten muutaman sadan kilo‐
metrin aikana, jotta auton suoritus‐
kyky ja taloudellisuus paranee ja sen
käyttöikä pitenee:
■ Vältä liikkeellelähtöä täydellä kaa‐
sulla.
■ Älä nosta moottorin käyntinopeutta
äkillisesti.
■ Vältä voimakkaita jarrutuksia muu‐
ten kuin hätätilanteissa. Tällöin jar‐
rut mukautuvat oikein käyttöä var‐
ten.
■ Vältä äkkinäisiä lähtöjä, äkillisiä
kiihdytyksiä ja jatkuvaa suurella no‐
peudella ajoa, jotta moottori ei vau‐
rioidu ja polttoainetta säästyy.
■ Vältä kiihdytystä täydellä kaasulla
pienellä vaihteella.
■ Älä hinaa mitään muuta ajoneuvoa.

Monet järjestelmät eivät toimi tässä
tilanteessa (esim. jarrutehostin, oh‐
jaustehostin). Tällä tavalla ajaminen
vaarantaa itsesi ja muut.

Polkimet

Täyden polkimen liikkeen varmista‐
miseksi polkimien alle ei saa sijoittaa
mattoa.
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Virtalukon asennot

Moottorin käynnistäminen
Moottorin käynnistäminen
virtalukolla

■ Dieselmoottori: käännä avain asen‐
toon 2 hehkutusta varten, kunnes
merkkivalo ! sammuu
■ Käännä avain asentoon 3 ja va‐
pauta se, kun moottori käy.
Käännä avain asentoon 0 ennen
uutta käynnistyskertaa tai moottorin
sammuttamiseksi.

Moottorin käynnistys Start/Stoppainikkeella

0 = Sytytysvirta pois
1 = Sytytysvirta katkaistu, ohjaus‐
lukko vapautettu
2 = Sytytysvirta kytketty, diesel‐
moottori: hehkutus
3 = Käynnistäminen

■ Käännä avain asentoon 1, vapauta
ohjauslukko liikuttamalla ohjaus‐
pyörää hieman
■ Käsivaihteisto: käytä kytkintä
■ Automaattivaihteisto: siirrä valinta‐
vipu P- tai N-asentoon
■ Älä paina kaasupoljinta

■ Elektronisen avaimen tulee olla au‐
ton sisällä.
■ Käsivaihteisto: paina kytkin- ja jar‐
rupoljinta

Ajaminen ja käyttö
■ Automaattivaihteisto: paina jarru‐
poljinta ja siirrä valintavipu asen‐
toon P tai N
■ Älä paina kaasupoljinta
■ Paina Start/Stop -painiketta ja va‐
pauta se, kun moottori käy. Vihreä
LED syttyy heti moottorin käynnis‐
tyttyä
Sammuta moottori painamalla paini‐
ketta uudelleen.

Polttoaineensyötön katkaisu
moottorijarrutuksessa
Moottorijarrutuksen aikana, eli kun
ajetaan vaihde kytkettynä kaasua pai‐
namatta, polttoaineen syöttö katkais‐
taan automaattisesti.

Pysäköinti
■ Älä pysäköi autoa helposti sytty‐
välle alustalle. Alusta voi syttyä pa‐
lamaan pakoputkiston korkean
lämpötilan johdosta.

■ Kytke seisontajarru aina paina‐
matta vapautuspainiketta. Kytke
mahdollisimman tiukasti ylä- tai
alamäessä. Paina jarrupoljinta sa‐
maan aikaan vähentääksesi käyt‐
tövoimaa.
■ Sammuta moottori ja katkaise syty‐
tysvirta. Käännä ohjauspyörää,
kunnes ohjauslukko lukittuu.
■ Jos auto seisoo tasaisella maalla
tai ylämäessä, kytke ykkösvaihde
tai aseta valintavipu asentoon P en‐
nen sytytysvirran katkaisua. Ylä‐
mäessä käännä lisäksi etupyörät
reunakiveyksestä poispäin.
Jos auto seisoo alamäessä, kytke
peruutusvaihde tai aseta valinta‐
vipu asentoon P ennen sytytysvir‐
ran katkaisua. Käännä lisäksi etu‐
pyörät reunakiveystä kohti.
■ Lukitse auto ja aktivoi murtohälytin‐
järjestelmä.
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Moottorin pakokaasu
9 Vaara
Moottorin pakokaasu sisältää myr‐
kyllistä, hajutonta ja väritöntä hiili‐
monoksidia. Hengitettynä se ai‐
heuttaa hengenvaaran.
Jos auton sisätilaan pääsee pako‐
kaasua, avaa ikkunat. Korjauta
häiriön syy korjaamolla.
Vältä ajamasta takaluukku
avoinna, koska pakokaasut voivat
tällöin päästä sisään auton mat‐
kustamoon.

Dieselmoottorin
hiukkassuodatin
Dieselmoottorin hiukkassuodatin
suodattaa moottorin pakokaasusta
haitalliset nokihiukkaset pois. Järjes‐
telmässä on itsepuhdistustoiminto,
joka toimii ajon aikana automaatti‐
sesti. Suodatin puhdistetaan poltta‐
malla kiinni jääneet nokihiukkaset
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korkeassa lämpötilassa. Tämä tapah‐
tuu automaattisesti tietyissä ajoolosuhteissa ja voi kestää enintään
25 minuuttia. Tänä aikana polttoai‐
neenkulutus saattaa kasvaa. Hajun ja
savun muodostuminen prosessin ai‐
kana on normaalia.

Tietyissä ajo-olosuhteissa, esim. ly‐
hyitä matkoja ajettaessa, järjestelmä
ei voi puhdistaa itseään automaatti‐
sesti.
Kun suodatin on puhdistettava ei‐
vätkä viimeisimmät ajo-olosuhteet
salli sitä automaattisesti, merkkivalo
% vilkkuu. Jatka ajoa äläkä anna
moottorin käyntinopeuden laskea alle

2000 kierrokseen/min. Vaihda tarvit‐
taessa pienemmälle vaihteelle. Die‐
selmoottorin hiukkassuodattimen
puhdistus käynnistyy.

Suosittelemme, ettei puhdistuksen ai‐
kana keskeytetä ajoa eikä sammuteta
moottoria.

Huomio
Jos puhdistus keskeytetään
useammin kuin kerran, moottorin
vakavan vaurioitumisen riski kas‐
vaa.

Puhdistus tapahtuu nopeimmin moot‐
torin suurilla käyntinopeuksilla ja suu‐
rella kuormituksella.

Merkkivalo % sammuu heti, kun itse‐
puhdistustoiminto on suoritettu lop‐
puun.

Katalysaattori
Katalysaattori vähentää pakokaasun
haitallisia aineita.

Ajaminen ja käyttö
Huomio
Muut kuin sivuilla 3 108, 3 153
mainitut polttoainelaadut voivat
vahingoittaa katalysaattoria ja
elektroniikkakomponentteja.
Palamaton bensiini voi aiheuttaa
katalysaattorin ylikuumenemisen
ja vaurioitumisen. Siksi on varot‐
tava tarpeettoman pitkää käynnis‐
timen käyttöä, polttoainesäiliön
ajamista tyhjäksi ja moottorin
käynnistämistä työntämällä tai hi‐
naamalla.
Jos moottorissa esiintyy sytytyshäiri‐
öitä, se käy epätasaisesti, moottorin
teho alenee selvästi tai esiintyy muita
epätavallisia toimintahäiriöitä, kor‐
jauta häiriön syy korjaamolla mahdol‐
lisimman pian. Hätätapauksessa au‐
tolla voidaan ajaa lyhyen aikaa alhai‐
sella nopeudella ja moottorin alhai‐
sella käyntinopeudella.

Automaattivaihteisto
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Valintavipu

Automaattivaihteisto sallii manuaali‐
sen vaihteensiirron (käsivalintatila) tai
automaattisen vaihteensiirron (auto‐
maattinen valintatila).

Vaihteistonäyttö

Toiminto tai valittu ajoalue näytetään
vaihteistonäytössä.

P = pysäköintiasento, pyörät on lu‐
kittu, kytke vain auton ollessa
paikallaan ja seisontajarrun kyt‐
ketty,
R = peruutusvaihde, kytke vain au‐
ton ollessa paikallaan,
N = vapaa-asento,
D = automaattitoiminto kaikilla vaih‐
teilla.
Valintavipu on lukittu asentoon P.
Siirrä sitä kytkemällä sytytysvirta, pai‐
namalla jarrupoljinta ja painamalla
vapautuspainiketta.
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Kytke P tai R painamalla vapautus‐
painiketta.
Älä paina kaasua valintavipua siir‐
täessäsi. Jarrua ja kaasua ei milloin‐
kaan saa painaa samanaikaisesti.
Kun ajoalue on valittu ja jarrupoljin
vapautetaan, auto lähtee hitaasti liik‐
keelle.

Virta-avain voidaan poistaa lukosta
vain valintavivun ollessa Pasennossa.

Manuaalinen tila

Elektroniset ajo-ohjelmat

Moottorijarrutus

■ Lämmityskäyttöohjelma nopeuttaa
kylmäkäynnistyksen jälkeen kataly‐
saattorin lämpenemistä normaaliin
käyttölämpötilaan moottorin käynti‐
nopeutta nostamalla.
■ Automaattinen vapaan kytkentä
kytkee joutokäynnin, kun eteenpäin
liikuttaessa pysähdytään.

Käyttääksesi moottorijarrutusta ala‐
mäessä vaihda ajoissa pienemmälle
vaihteelle.

Kiinnijuuttuneen auton irti
heiluttaminen

Vain jos auto on juuttunut hiekkaan,
mutaan, lumeen tai kuoppaan, se
saadaan heiluttaa irti. Siirrä valintavi‐
pua edestakaisin asentojen D ja R vä‐
lillä. Älä nosta moottorin käyntino‐
peutta äkillisesti, vältä nykivää kaa‐
sutusta.

Siirrä valintavipu D-asennosta va‐
semmalle ja sitten eteen- tai taakse‐
päin.
< = Vaihto suuremmalle vaihteelle

Pysäköinti

] = Vaihto pienemmälle vaihteelle

Kytke seisontajarru, kytke P ja poista
virta-avain.

Jos moottorin käyntinopeus on liian
alhainen, vaihteisto kytkee tietyn no‐
peuden yläpuolella automaattisesti
pienemmän vaihteen.
Suurilla moottorin kierrosluvuilla au‐
tomaattista vaihtoa suuremmalle ajo‐
alueelle ei tapahdu.

Jos valitaan ajonopeuteen nähden
liian suuri tai liian pieni vaihde, vaih‐
toa ei tapahdu.

Ajaminen ja käyttö
Pakkovaihto

101

Virransyötön keskeyttäminen
Virtakatkos estää valintavivun siirtä‐
misen pois P-asennosta. Virtaavainta ei voida poistaa virtalukosta.
Jos akku on tyhjä, käynnistä käynnis‐
tyskaapeleita käyttäen 3 139.
Jos vika ei johdu akusta, vapauta va‐
lintavipu ja poista virta-avain virtalu‐
kosta.

Vapauta valintavipu
1. Kytke seisontajarru.
Jos haluat nopeuttaa kiihdytystä,
paina kaasupoljin täysin pohjaan ja
pidä siellä. Vaihteisto vaihtaa pie‐
nemmälle vaihteelle moottorin kier‐
rosluvusta riippuen.

Vika
Vikatapauksessa toimintavian merk‐
kivalo g palaa. Vaihteisto ei enää
vaihda automaattisesti eikä käsin
vaihdettaessa, koska se on lukittu tie‐
tylle vaihteelle.
Korjauta häiriön syy korjaamolla.

2. Avaa kansi valintavivun oikealla
puolella.

3. Työnnä ruuvitaltta aukkoon vas‐
teeseen asti ja siirrä valintavipu
pois P-asennosta. Jos P kytke‐
tään uudelleen, valintavipu lukit‐
tuu jälleen paikalleen. Korjauta
virtakatkoksen syy korjaamolla.
4. Sulje kansi.
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Käsivaihteisto

Huomio
Ajaessa ei saa pitää kättä valinta‐
vivun päällä.

Kytke peruutusvaihde auton seis‐
tessä paikallaan vetämällä valintavi‐
vun renkaasta ylöspäin ja kytkemällä
vaihde.
Jos vaihde ei mene päälle, nosta kyt‐
kinpoljin joutokäyntiasennossa, paina
poljinta uudelleen ja yritä kytkeä
vaihde toistamiseen.
Älä luistata kytkintä tarpeettomasti.
Kytkintä käyttäessäsi paina poljin ai‐
van pohjaan. Älä lepuuta jalkaasi pol‐
kimella.

Jarrut
Jarrujärjestelmä on jaettu kahteen toi‐
sistaan riippumattomaan jarrupiiriin.
Jos toinen jarrupiiri menee epäkun‐
toon, autoa voidaan edelleen jarrut‐
taa toisella jarrupiirillä. Jarrutusteho
saavutetaan kuitenkin vain painet‐
taessa jarrupoljinta lujasti. Tähän tar‐
vitaan huomattavasti enemmän voi‐
maa. Jarrutusmatka pitenee. Käänny
korjaamon puoleen, ennen kuin jatkat
matkaa.
Moottorin ollessa sammutettuna jar‐
rutehostimen vaikutus riittää yhteen
tai kahteen jarrupolkimen painalluk‐
seen. Jarrutusteho ei kuitenkaan vä‐
hene, mutta jarruttamiseen tarvitaan
huomattavasti enemmän voimaa.
Huomioi tämä erityisesti hinauksessa
ollessasi.
Merkkivalo R 3 68.

Lukkiutumaton
jarrujärjestelmä
ABS estää pyörien lukkiutumisen.

Ajaminen ja käyttö
Heti kun jokin pyöristä pyrkii lukkiutu‐
maan, ABS vähentää sen jarrutuste‐
hoa. Ohjattavuus säilyy myös täysjar‐
rutuksissa.
ABS:n suorittaman jarrujen säädön
tuntee jarrupolkimen tärinästä ja kuu‐
lee laitteiston äänestä.
Optimaalisen jarrutustehon saami‐
seksi paina jarrupoljinta koko jarru‐
tustapahtuman ajan pohjaan sen tä‐
rinästä huolimatta. Älä vähennä pol‐
jinvoimaa.
Merkkivalo u 3 68.

Seisontajarru

Ohjeita häiriötilanteen varalta

Kytke seisontajarru aina tiukasti pai‐
namatta vapautuspainiketta, ylä- tai
alamäessä niin tiukasti kuin mahdol‐
lista.
Vapauta seisontajarru seuraavasti:
vedä vipua hieman ylöspäin, paina
vapautusnuppia ja laske vipu täysin
alas.
Paina samaan aikaan jarrupoljinta
seisontajarrun käyttöön tarvittavien
voimien pienentämiseksi.
Merkkivalo & 3 68.

9 Varoitus
Jos ABS-järjestelmään tulee toi‐
mintahäiriö, pyörät saattavat luk‐
kiutua voimakkaassa jarrutuk‐
sessa. ABS-järjestelmän edut ei‐
vät tällöin ole käytettävissä. Auto
ei ole täysjarrutuksissa enää oh‐
jattavissa, ja se voi joutua luisuun.
Korjauta häiriön syy korjaamolla.

103

Jarrutusapu
Kun jarrupoljinta painetaan nopeasti
ja voimakkaasti, jarrutusvoima on au‐
tomaattisesti suurimmillaan (täysjar‐
rutus).
Paina jarrupoljinta tasaisesti koko
täysjarrutuksen ajan. Kun jarrupoljin
vapautetaan, jarrutusvoima vähenee.
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Alustanohjausjärjestel‐
mät

Merkkivalo b 3 69.

Poiskytkentä

Luistonestojärjestelmä
Luistonestojärjestelmä (TC) parantaa
tarvittaessa ajovakautta tienpinnan
tyypistä tai renkaiden pidosta riippu‐
matta estämällä vetävien pyörien luis‐
tamisen.
Heti kun vetävät pyörät alkavat luis‐
taa, moottorin tehoa alennetaan ja
eniten luistavaa pyörää jarrutetaan
erikseen. Tämä parantaa auton ajo‐
vakavuutta huomattavasti myös liuk‐
kaalla tienpinnalla.
TC on toiminnassa heti merkkivalon
b sammuttua.
Kun TC on aktiivinen, b vilkkuu.

9 Varoitus
Älä omaksu riskejä ottavaa ajota‐
paa tästä turvallisuusjärjestel‐
mästä huolimatta.
Sovita nopeus tieolosuhteiden
mukaan.

TC voidaan kytkeä pois toiminnasta,
kun vetopyörien on voitava luistaa:
paina painiketta b n. 2 sekuntia.
Merkkivalo k palaa.
TC aktivoidaan uudelleen painamalla
uudelleen painiketta b.
TC aktivoituu uudelleen myös seu‐
raavan sytytysvirran kytkennän yh‐
teydessä.

Elektroninen ajonvakautusjär‐
jestelmä
Elektroninen ajonvakautusjärjes‐
telmä (ESC) parantaa ajovakavuutta
tarvittaessa tieolosuhteista ja renkai‐
den pidosta riippumatta. Se estää
myös vetävien pyörien luistamisen.
Havaittaessa auton poikkeavan kul‐
jettajan haluamasta suunnasta (alitai yliohjautuminen) moottorin tehoa
alennetaan ja pyöriä jarrutetaan erik‐
seen. Tämä parantaa auton ajovaka‐
vuutta huomattavasti myös liukkaalla
tienpinnalla.
ESC on toiminnassa heti merkkivalon
b sammuttua.
Kun ESC on aktiivinen, b vilkkuu.

9 Varoitus
Älä omaksu riskejä ottavaa ajota‐
paa tästä turvallisuusjärjestel‐
mästä huolimatta.
Sovita nopeus tieolosuhteiden
mukaan.
Merkkivalo b 3 69.

Ajaminen ja käyttö
Poiskytkentä

Erittäin suorituskykyistä ajoa varten
ESC voidaan poistaa käytöstä: paina
painiketta b n. 7 sekuntia.
Merkkivalo n palaa.
ESC aktivoidaan uudelleen paina‐
malla uudelleen painiketta b. Jos
TC-järjestelmä poistettiin aiemmin
käytöstä, sekä TC että ESC aktivoi‐
daan uudelleen.
ESC aktivoituu uudelleen myös seu‐
raavan sytytysvirran kytkennän yh‐
teydessä.
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Vakionopeussäädin

Merkkivalo m 3 70.

Vakionopeussäädin voi tallentaa ja yl‐
läpitää n. 40 - 200 km/h nopeuden.
Tallennetuista nopeuksista voidaan
poiketa ajettaessa ylä- tai alamäkeen.
Turvallisuussyistä vakionopeuden‐
säädin voidaan aktivoida vasta, kun
jarrupoljinta on painettu kerran.

Paina keinukytkintä m, merkkivalo m
syttyy. Kiihdytä haluamaasi nopeu‐
teen ja käännä säätöpyörä asentoon
RES/+ tai SET/-, kulloinenkin nopeus
tallennetaan ja sitä ylläpidetään. Kaa‐
supoljin voidaan vapauttaa.
Ajonopeutta voidaan nostaa paina‐
malla kaasua. Päästettäessä kaasu‐
poljin vapaaksi vakionopeudensää‐
din palauttaa aiemmin asetetun no‐
peuden.
Nopeutta ei voida nostaa kääntämällä
säätöpyörää RES/+, kun ykkös‐
vaihde on valittuna.

Aktivointi

Nopeuden lisääminen

Älä käytä vakionopeudensäädintä,
jos tasaisen nopeuden ylläpito ei ole
suositeltavaa.
Automaattivaihteistolla varustetuissa
autoissa vakionopeudensäätimen voi
aktivoida vain automaattitilassa.

Kun vakionopeussäädin on aktiivi‐
nen, pidä säätöpyörää asennossa
RES/+ tai käännä sitä toistuvasti
asentoon RES/+: nopeus kasvaa jat‐
kuvasti tai askeleittain.
Voit myös kiihdyttää haluamaasi no‐
peuteen ja tallentaa sen kääntämällä
asentoon RES/+.
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Nopeuden vähentäminen

Kun vakionopeussäädin on aktiivi‐
nen, pidä säätöpyörää asennossa
SET/- tai käännä sitä toistuvasti asen‐
toon SET/-: nopeus laskee jatkuvasti
tai askeleittain.

Poiskytkentä

Paina keinukytkintä m ylhäältä, merk‐
kivalo m sammuu. Vakionopeussää‐
din on poissa käytöstä.
Automaattinen pois kytkeytyminen:
■ ajonopeus on alle noin 40 km/h,
■ jarrupoljinta painettaessa,
■ kytkinpoljinta painettaessa,
■ valintavipu on asennossa N,
■ luistonestojärjestelmä tai elektroni‐
nen ajonvakautusjärjestelmä toimii.
■ seisontajarru on kytketty.

Palaaminen tallennettuun
nopeuteen

Käännä säätöpyörää suuntaan RES/
+ yli 40 km/h nopeudella. Auto palaa
tallennettuun nopeuteen. Jos nykyi‐
sen ja tallennetun nopeuden välinen
ero on yli 40 km/h, auto ei voi palata
tallennettuun nopeuteen.

Esinetutkat
Pysäköintitutka

Tallennetun nopeuden
poistaminen

Tallennettu nopeus poistetaan paina‐
malla painiketta y tai katkaisemalla
sytytysvirta.
Pysäköintitutka helpottaa pysäköintiä
mittaamalla auton ja takana olevien
esteiden välisen etäisyyden ja anta‐
malla äänimerkkejä. Vastuu pysä‐
köinnistä on kuitenkin täysin kuljetta‐
jalla.
Järjestelmään kuuluu neljä takapus‐
kurin ultraäänipysäköintitunnistinta.
Merkkivalo r 3 68.

Ajaminen ja käyttö
Huomautus
Havaitsemisalueelle asennetut osat
voivat aiheuttaa järjestelmän toimin‐
tahäiriöitä.

Aktivointi

Kun peruutusvaihde kytketään, jär‐
jestelmä aktivoituu automaattisesti.
Esteestä ilmoitetaan äänimerkeillä.
Varoitusten väli lyhenee etäisyyden
lyhentyessä. Kun etäisyys on alle
40 cm, varoitusääni kuuluu jatkuvasti.

Poiskytkentä

Järjestelmä poistuu toiminnasta auto‐
maattisesti, kun
■ autolla ajetaan yli 10 km/h nopeu‐
della
■ auto pysäköidään
■ järjestelmään tulee vika.

Ohjeita häiriötilanteen varalta

Jos järjestelmässä on vika, r pa‐
laa.
Lisäksi jos järjestelmä ei toimi ohime‐
nevien olosuhteiden, kuten lumen
peittämien tunnistimien takia, r pa‐
laa.

Tärkeitä ohjeita pysäköintiapujär‐
jestelmien käytöstä
9 Varoitus
Tietyissä olosuhteissa, heijasta‐
vien pintojen tai vaatteiden sekä
ulkopuolisten äänilähteiden lä‐
hellä, järjestelmä ei ehkä tunnista
estettä.
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Huomio
Anturin, joka on esim. jään tai lu‐
men peitossa, toiminta voi olla
huonontunut.
Anturien tason muutos voi huo‐
nontaa pysäköintiapujärjestel‐
mien toimintaa.
Korkeita autoja (esim. maastoau‐
tot, tila-autot, pakettiautot) koske‐
vat erityisehdot. Esteiden havait‐
semista autojen yläosassa ei
voida taata.
Järjestelmä ei ehkä havaitse esi‐
neitä, joiden heijastava poikki‐
pinta-ala on hyvin pieni, kuten ka‐
peita esineitä tai pehmeitä materi‐
aaleja.
Pysäköintitutkajärjestelmät eivät
auta kuljettajaa välttämään odot‐
tamattomia esteitä.
Huomautus
Anturi saattaa virheellisesti havaita
esteen (kaikuhäiriö) ulkoisten akus‐
tisten tai mekaanisten häiriöiden vai‐
kutuksesta.
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Ajaminen ja käyttö

Polttoaine
Bensiinimoottorien polttoaine
Käytä vain lyijyttömiä normin
DIN EN 228 mukaisia polttoaineita.
Vastaavia standardisoituja polttoai‐
neita, joiden etanolipitoisuus on enin‐
tään 10 tilavuusprosenttia, voidaan
käyttää. Käytä tässä tapauksessa
vain normin DIN 51625 mukaista polt‐
toainetta.
Käytä suositellun oktaaniluvun poltto‐
ainetta 3 153. Alhaisemman oktaa‐
niluvun polttoaineen käyttö voi hei‐
kentää moottorin tehoa ja vääntömo‐
menttia ja nostaa hieman polttoai‐
neenkulutusta.

Huomio
Liian matalaoktaaninen polttoaine
voi aiheuttaa hallitsemattoman pa‐
lamisen ja moottorin vaurioitumi‐
sen.

Dieselmoottorien polttoaine
Käytä vain normin DIN EN 590 mu‐
kaista dieselpolttoainetta. Polttoai‐
neen on oltava vähärikkistä (enintään
50 ppm). Vastaavia standardisoituja
polttoaineita, joissa on biodieseliä
(= FAME normin EN14214 mukai‐
sesti) enintään 7% tilavuudesta
(normi DIN 51628 tai vastaavat), voi‐
daan käyttää.
Meridieselöljyn, lämmitysöljyn, koko‐
naan tai osittain kasviöljypohjaisen
dieselpolttoaineen kuten rapsiöljyn tai
biodieselin, Aquazolen ja muiden
vastaavien dieselöljy-vesiemulsioi‐
den käyttö on kielletty. Bensiinimoot‐
torien polttoaineita ja dieselpolttoai‐
neita ei saa sekoittaa keskenään.
Dieselöljyn juoksevuus ja suodatetta‐
vuus riippuvat lämpötilasta. Käytä al‐
haisissa lämpötiloissa talvikäyttöön
tarkoitettua dieselpolttoainetta.

Tankkaaminen

9 Vaara
Ennen kuin tankkaat, sammuta
moottori ja mahdolliset palotilalla
varustetut lisälämmittimet. Kat‐
kaise matkapuhelimista virta.
Noudata tankatessasi tankkaus‐
paikan käyttö- ja turvallisuusoh‐
jeita.

Ajaminen ja käyttö
9 Vaara
Polttoaine on syttyvää ja räjähdys‐
altista. Tupakointi on kielletty.
Avotulta ei saa sytyttää eikä kipi‐
nöitä saa muodostua.
Jos auton sisällä haisee poltto‐
aine, korjauta syy välittömästi kor‐
jaamolla.

Polttoainesäiliön täyttöaukon luukun
saa auki vain auton lukituksen ollessa
avattu. Vapauta polttoaineen
täyttöaukon luukku painamalla sitä.

Polttoainesäiliön täyttöaukko sijait‐
see takana oikealla.

Täyttöaukon korkki voidaan kiinnittää
täyttöaukon luukussa olevaan pidik‐
keeseen.

Huomio
Huuhdo yli valunut polttoaine heti
pois korin pinnalta.

Polttoainesäiliön täyttöaukon
korkki
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Vain automallin alkuperäinen täyttö‐
aukon korkki takaa moitteettoman toi‐
minnan. Dieselmoottorilla varuste‐
tuissa autoissa on erityismallinen
täyttöaukon korkki.
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Yleistä tietoa
Lisävarusteet ja autoon tehdyt
muutokset
Suosittelemme alkuperäisten varao‐
sien ja lisävarusteiden sekä valmista‐
jan nimenomaisesti autotyypillesi hy‐
väksymien osien käyttöä. Muita osia
emme voi arvioida emmekä vastata
niiden luotettavuudesta - vaikka niillä
olisi viranomaisen antama tai muu hy‐
väksyntä.
Sähköjärjestelmään ei saa tehdä
muutoksia, esim. kajota elektronisiin
ohjainlaitteisiin (ns. lastuviritys).

Auton poistaminen käytöstä
Auton poistaminen käytöstä
pitkähköksi ajaksi

Jos auto poistetaan käytöstä useaksi
kuukaudeksi:
■ Auton pesu ja vahaus.
■ Moottoritilan ja alustan vahauksen
tarkastus.
■ Tiivistekumien puhdistus ja voitelu.
■ Moottoriöljyn vaihto.

■ Lasinpesunestesäiliön tyhjennys.
■ Jäähdytysnesteen jäätymis- ja kor‐
roosiosuojan tarkastus.
■ Säädä rengaspaineet täyden kuor‐
man arvoon.
■ Pysäköi auto kuivaan ja hyvin tuu‐
letettuun tilaan. Kytke 1. tai peruu‐
tusvaihde tai aseta valintavipu
asentoon P. Estä auton vieriminen.
■ Älä kytke seisontajarrua.
■ Avaa konepelti, sulje kaikki ovet ja
lukitse auto.
■ Irrota kaapelikenkä akun miinusna‐
vasta. Huomaa, että kaikki järjes‐
telmät, esim. murtohälytin, eivät ole
toimintavalmiudessa.

Auton palauttaminen käyttöön

Kun auto otetaan uudelleen käyttöön:
■ Kaapelikengän kiinnitys akun mii‐
nusnapaan. Sähkötoimisten ikku‐
nannostimien aktivointi.
■ Rengaspaineiden tarkastus.
■ Lasinpesunestesäiliön täyttö.
■ Moottoriöljyn määrän tarkastus.

Auton hoito
■ Jäähdytysnesteen määrän tarkas‐
tus.
■ Kiinnitä tarvittaessa rekisterikilpi.

Auton tarkistukset
Töiden tekeminen

Auton romutus ja kierrätys
Tietoa autojen romutuspisteistä ja
kierrätyksestä löytyy www-sivustol‐
tamme. Anna auton romutus aina val‐
tuutetun kierrätyskeskuksen tehtä‐
väksi.
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9 Vaara
Sytytysjärjestelmässä käytetään
erittäin korkeaa jännitettä. Älä
koske.

Konepelti
Avaaminen

9 Varoitus
Moottoritilassa tehtävät tarkastuk‐
set saa tehdä vain sytytysvirran ol‐
lessa katkaistuna.
Jäähdytyspuhallin voi käynnistyä
myös sytytysvirran ollessa kat‐
kaistuna.

Vedä vapautuskahvasta ja palauta se
alkuasentoonsa.

112

Auton hoito

Työnnä salpaa vasemmalle ja avaa
konepelti.

9 Varoitus
Kun moottori on kuuma, kosketa
vain konepellin tukitangon peh‐
mustetta.
Ilmanottoritilät 3 94.

Tue konepelti.

Sulkeminen

Paina tuki pitimeensä ennen konepel‐
lin sulkemista.
Laske konepelti alas ja anna sen pu‐
dota lukkoonsa. Tarkista lukkiutumi‐
nen.

Auton hoito
Kuva moottoritilasta
Bensiinimoottori
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Bensiinimoottori, 1.6 XE

Auton hoito
Dieselmoottori
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1. Ohjaustehostimen nestesäiliö
3 118
2. Moottoriöljyn korkki 3 116
3. Jarrunestesäiliö 3 118
4. Moottorin jäähdytysnesteen säiliö
3 117
5. Sulakerasia 3 126
6. Pesunestesäiliö 3 118
7. Akku 3 119
8. Moottorin öljytason mittatikku
3 116
9. Moottorin ilmansuodatin 3 117

Moottoriöljy
Suosittelemme manuaalista tarkas‐
tusta ennen pitkälle matkalle lähtöä.
Tarkastus pitää tehdä auton ollessa
vaakasuoralla alustalla. Moottorin on
oltava käyttölämpötilassa ja vähin‐
tään 5 minuuttia pysäytettynä.
Vedä öljynmittatikku ulos, pyyhi se,
aseta se sisään varressa olevaan
vastekohtaansa asti, vedä se uudel‐
leen ulos ja lue moottoriöljyn määrä.

Työnnä mittatikku varressa olevaan
vastekohtaan asti ja käännä puoli
kierrosta.

Lisää öljyä, jos öljymäärä on MINmerkin alapuolella.
Öljynmittatikut ovat erilaisia mootto‐
rista riippuen.

Auton hoito
Suosittelemme saman moottoriöljy‐
luokan käyttämistä kuin viimeisessä
öljynvaihdossa käytettiin.
Moottorin öljymäärä ei saa ylittää mit‐
tatikun MAX-merkkiä.

Huomio
Liika moottoriöljy on valutettava tai
imettävä pois.
Täyttötilavuudet 3 156.
Aseta korkki paikalleen suoraan ja
kierrä se kiinni.

Moottorin ilmansuodatin

117

Vaihda moottorin ilmansuodatin irrot‐
tamalla 6 ruuvia ja irrottamalla suo‐
datinkotelo.

Moottorin jäähdytysneste
Maissa, joissa ilmasto on leuto, jääh‐
dytysneste suojaa jäätymiseltä n.
-30 °C:een asti.
Maissa, joissa ilmasto on kylmä, jääh‐
dytysneste suojaa jäätymiseltä n.
-40 °C:een asti.
Pidä jäätymissuoja oikealla tasolla.

Huomio
Käytä vain hyväksyttyjä pakkas‐
nesteitä.

Jäähdytysnesteen määrä
Huomio
Liian vähäisestä jäähdytysnes‐
teen määrästä voi seurata moot‐
torin vaurioituminen.

Jäähdytysjärjestelmän ollessa kylmä
pitää jäähdytysnesteen pinnan olla
säiliössä hieman täyttöviivamerkin‐
nän yläpuolella. Jos määrä on vähäi‐
sempi, nestettä on lisättävä.

9 Varoitus
Anna moottorin jäähtyä ennen kor‐
kin avaamista. Avaa korkki varo‐
vasti, jotta ylipaine purkautuu hi‐
taasti.
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Jos nestettä on lisättävä, käytä demi‐
neralisoidun veden ja autoon hyväk‐
sytyn pakkasnesteen sekoitusta.
Asenna korkki tiukasti. Tarkastuta
jäähdytysnesteen pakkaskestävyys
ja korjauta jäähdytysnesteen häviä‐
misen syy korjaamolla.

Ohjaustehostimen nesteen pinnan on
oltava merkkien MIN ja MAX välissä.
Jos nestetaso on liian alhainen,
käänny korjaamon puoleen.

Pesulaitteen neste

Ajamista voidaan jatkaa, mutta jarru‐
palat on vaihdatettava mahdollisim‐
man pian.
Kun uudet jarrupalat on asennettu,
vältä tarpeettomia täysjarrutuksia en‐
simmäisten ajomatkojen aikana.

Jarruneste

Ohjaustehostimen neste

9 Varoitus
Jarruneste on myrkyllistä ja syö‐
vyttävää. Älä päästä nestettä
iholle, silmiin, kankaille äläkä maa‐
lipinnoille.

Täytä tuulilasin pesunesteellä, joka
sisältää jäätymisenestoainetta.
Avaa korkki ja poista se. Pyyhi mitta‐
tikku kuivaksi ja kierrä korkki säiliöön.
Avaa korkki uudelleen, poista se ja
lue ohjaustehostimen nesteen
määrä.

Jarrut
Jos jarrujen kitkapinnat ovat kuluneet
ohuimmilleen, g palaa.

Auton hoito
Jarrunesteen pinnan on oltava merk‐
kien MIN ja MAX välissä.
Nestettä lisättäessä on noudatettava
mitä suurinta siisteyttä, koska jarru‐
nesteen epäpuhtauksista voi seurata
jarrulaitteiston toimintahäiriöitä. Kor‐
jauta jarrunestehukan syy korjaa‐
molla.
Käytä vain autoon hyväksyttyä suur‐
tehojarrunestettä, jarru- ja kytkin‐
neste 3 149.

Akku
Auton akku ei vaadi huoltoa.
Paristot eivät kuulu kotitalousjättei‐
siin. Ne on toimitettava kierrätettä‐
viksi jättämällä ne asianmukaiseen
keräyspisteeseen.
Jos auto jätetään seisomaan yli 4 vii‐
koksi, akku voi purkautua. Irrota kaa‐
pelikenkä akun miinusnavasta.
Akun saa kytkeä ja irrottaa vain syty‐
tysvirran ollessa katkaistu.

9 Varoitus
Pidä palavat kohteet kaukana
akusta räjähdysten välttämiseksi.
Akun räjähtäminen voi vaurioittaa
autoa ja aiheuttaa vakavan louk‐
kaantumisen tai kuoleman.
Vältä kosketusta silmiin, ihoon,
kankaaseen tai maalipintoihin.
Neste sisältää rikkihappoa, joka
voi suorassa kosketuksessa ai‐
heuttaa vammoja ja vaurioita. Jos
sitä pääsee iholle, puhdista alue
vedellä ja hakeudu välittömästi
lääkäriin.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Älä kallista avointa akkua.
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Dieselpolttoainejärjestelmän
ilmaus
Jos säiliö on ajettu tyhjäksi, diesel‐
polttoainejärjestelmästä on poistet‐
tava ilma. Kytke sytytysvirta kolme
kertaa peräkkäin 15 sekunniksi ker‐
rallaan. Käynnistä moottoria enintään
40 sekuntia. Toista toimenpide aikai‐
sintaan 5 sekunnin kuluttua. Jos
moottori ei tällöin käynnisty, käänny
korjaamon puoleen.

Pyyhkimen sulan vaihto

Akun purkautumisen esto 3 82.

Nosta pyyhkimen varsi. Paina vapau‐
tusvipua ja irrota pyyhkimen sulka.
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Polttimon vaihto
Katkaise sytytysvirta ja kytke vas‐
taava kytkin pois tai sulje ovet.
Tartu uuteen lamppuun vain kan‐
nasta! Älä koske lampun lasiin paljain
käsin.
Vaihda vanha lamppu aina saman‐
tyyppiseen uuteen lamppuun.
Vaihda ajovalojen polttimot moottori‐
tilasta käsin.

Halogeeniajovalot

2. Irrota suojakansi.

Lähi- ja kaukovalot
1. Irrota pistoliitin lampusta.

4. Poista lamppu heijastimesta.
5. Kun asennat uutta lamppua, kiin‐
nitä kielekkeet heijastimen syven‐
nyksiin.
6. Kytke jousipidike.
7. Aseta ajovalon suojakansi paikal‐
leen ja sulje se.
8. Kiinnitä liitin lamppuun.

Sivuvalot
1. Irrota pistoliitin lampusta.
3. Paina jousipidikettä, vapauta ja
käännä ylöspäin.

Auton hoito
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Etusuuntavilkut ja pysäköintivalot

2. Irrota suojakansi.

3. Irrota sivuvalon lampunpidin hei‐
jastimesta.

4.
5.
6.
7.

Irrota lamppu kannasta.
Aseta uusi lamppu paikalleen.
Työnnä kanta heijastimeen.
Aseta ajovalon suojakansi paikal‐
leen ja sulje se.
8. Kiinnitä liitin lamppuun.

1. Kierrä lampun kantaa vastapäi‐
vään ja vapauta se.
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2. Paina lamppua hieman sisään
kantaan, kierrä vastapäivään,
vedä ulos ja vaihda uuteen.
3. Aseta lampun kanta heijastimeen
ja lukitse kiertämällä myötäpäi‐
vään.

Sumuvalot
Vaihdata lamput korjaamolla.

Takavalot

1. Avaa molemmat suojukset.

2. Irrota molemmat ruuvit.

3. Irrota takavalokokonaisuus. Tar‐
kista, että johtokanava jää paikal‐
leen.

4. Peruutusvalon lamppu (1)
Suuntavilkun lamppu (2)
Takavalon/jarruvalon lamppu (3)

Auton hoito
5. Kierrä lampun pidintä vastapäi‐
vään.

Kylkisuuntavilkut
1. Työnnä valoa auton takaosaa
kohti ja irrota se.
2. Kierrä lampun pidintä vastapäi‐
vään.
3. Vedä lamppu pois lampun piti‐
mestä ja vaihda se uuteen.
4. Asenna takaisin päinvastaisessa
järjestyksessä.

Rekisterikilven valo
6. Irrota lampun pidin. Paina lamp‐
pua hieman sisään kantaan,
kierrä vastapäivään, vedä ulos ja
vaihda uuteen.
7. Työnnä polttimon pidin takava‐
loon ja ruuvaa paikalleen. Liitä
johdinpistoke. Asenna takavalo‐
kokonaisuus koriin ja kiristä ruu‐
vit. Sulje ja lukitse suojukset.
8. Kytke sytytysvirta, käytä kaikkia
valoja ja tarkista ne.
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1. Irrota molemmat ruuvit.

2. Ota lamppukotelo alakautta pois,
älä vedä johdosta.
Kierrä lampun kantaa vastapäi‐
vään vapauttaaksesi sen.
3. Irrota lamppu kannasta ja vaihda
se uuteen.
4. Aseta lampun kanta lamppukote‐
loon ja kierrä myötäpäivään.
5. Aseta lampun kanta paikalleen ja
kiinnitä ruuvitalttaa käyttäen.
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Takasumuvalo

1. Irrota tavaratilan kannen verhoilu.
2. Kierrä lampun pidintä vastapäi‐
vään.

Tavaratilan valo

3. Irrota lampun pidin. Paina lamp‐
pua hieman sisään kantaan,
kierrä vastapäivään, vedä ulos ja
vaihda uuteen.
4. Työnnä lampun pidin tavaratilan
kanteen. Asenna verhoilu takaisin
tavaratilan kanteen.
5. Kytke sytytysvirta, käytä valoja ja
tarkista ne.

Sisävalot
Sisävalo, lukuvalot

Vaihdata lamput korjaamolla.

1. Väännä valaisin syvennykses‐
tään ruuvitaltalla.

Auton hoito
2. Paina lamppua kevyesti jousta
vasten ja poista.
3. Aseta uusi lamppu paikalleen.
4. Asenna lamppu.

Kojelaudan valaistus
Vaihdata lamput korjaamolla.
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Sähköjärjestelmä
Sulakkeet
Varmista, että uuden sulakkeen tiedot
vastaavat viallisen sulakkeen tietoja.
Autossa on kaksi sulakerasiaa:
■ moottoritilassa vasemmalla
edessä,
■ sisätilassa säilytyslokeron takana
tai oikealla ajettavissa autoissa kä‐
sinelokeron takana.
Akun plusnavan yläpuolella olevassa
rasiassa on muutama pääsulake. Ne
on vaihdatettava korjaamolla.
Ennen sulakkeen vaihtoa katkaise sy‐
tytysvirta ja kytke vastaava katkaisin
pois päältä.
Viallisen sulakkeen tunnistaa poikki
palaneesta langasta. Vaihda uusi su‐
lake vasta, kun häiriön syy on pois‐
tettu.
Jotkut toiminnot on voitu suojata
useammalla sulakkeella.
Sulakkeita saattaa olla sulakera‐
siassa, vaikka niillä ei ole toimintaa.

Sulakkeen irrotin

Moottoritilan sulakerasiassa voi olla
sulakkeen irrotin.
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Moottoritilan sulakerasia

Aseta sulakkeen irrotin ylhäältä tai si‐
vulta päin sulakkeen päälle ja vedä
sulake pois.

Sulakerasia on moottoritilassa
edessä vasemmalla.
Vapauta kansi, nosta sitä ylöspäin ja
irrota se.
Kaikki tämän käyttöoppaan sisältä‐
mät sulakerasian kuvaukset eivät
ehkä koske kaikkia autoja. Kun tar‐
kistat sulakerasiaa, katso siinä olevaa
tarraa.
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Nro Virtapiiri

Nro Virtapiiri

1

Vaihteiston ohjausyksikkö

19 –

2

Moottorin ohjausyksikkö

20 Polttoainepumppu

3

-

4

Säiliön tuuletussolenoidi

5

Sytytystä

21 Sähkötoimisten
takasivuikkunoiden
ikkunannostimet

6

Tuulilasinpyyhkimet

7

–

8

Polttoaineen ruiskutus

9

Polttoaineenruiskutus,
sytytysjärjestelmä

10 Moottorin ohjausyksikkö
11 Lambda-anturi
12 Käynnistimen solenoidi
13 Säiliön tuuletussolenoidi
14 –
15 Takalasinpyyhin
16 Sytytys, ilmanlaatuanturi
17 Sytytys, turvatyyny
18 Polttoaineen ohjausyksikkö
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22 –
23 –
24 Sähkötoimisten
etusivuikkunoiden
ikkunannostimet
25 Elektroninen alipainepumppu
26 ABS
27 Elektroninen avainjärjestelmä
28 Takalasin lämmitin
29 –
30 ABS
31 Korielektroniikan ohjausyksikkö
32 Korielektroniikan ohjausyksikkö
33 Etuistuimen lämmitys
34 Kattoluukku
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Nro Virtapiiri

Nro Virtapiiri

35 Infotainment-järjestelmä,
vahvistin

54 Valokytkin, valojen ohjaus

36 –

56 Tuulilasin pesulaite

37 Kaukovalo, oikea puoli
38 Kaukovalo, vasen puoli
39 –
40 –
41 –
42 Jäähdytyspuhallin
43 –
44 –
45 Jäähdytyspuhallin
46 Jäähdytyspuhallin
47 Lambda-anturi

55 Peilien taitto
57 Ohjauslukko
58 –
59 Dieselpolttoaineen lämmitin
60 Peilien lämmitys
61 Peilien lämmitys
62 Ilmastointi
63 Takaikkunan anturi
64 Ilmanlaatuanturi
65 Takasumuvalo
66 Takalasin pesulaite

48 Sumuvalot

67 Polttoainejärjestelmän
ohjausyksikkö

49 –

68 –

50 –

69 Akkujännitteen anturi

51 Äänitorvi

70 Sadetunnistin

52 Kojelauta

71 –

53 Sähkökromaattinen peili

Kojelaudan sulakerasia

Sulakerasia sijaitsee säilytystilan ta‐
kana kojelaudassa.
1. Avaa säilytyslokero.
2. Irrota säilytyslokeron alaosa nuol‐
ten suuntaan.

Auton hoito
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Oikealta ohjattavissa autoissa sula‐
kerasia sijaitsee kannen takana käsi‐
nelokerossa. Avaa käsinelokero ja ir‐
rota kansi.
Kaikki tämän käyttöoppaan sisältä‐
mät sulakerasian kuvaukset eivät
ehkä koske kaikkia autoja. Kun tar‐
kistat sulakerasiaa, katso siinä olevaa
tarraa.

3. Irrota säilytyslokero molemmista
urista nuolten suuntaan.
Asenna säilytyslokero takaisin päin‐
vastaisessa järjestyksessä.

Nro Virtapiiri
1

Infotainment-järjestelmä,
handsfree-puhelin

2

–

3

Korielektroniikan ohjausyksikkö

4

Infotainment-järjestelmä

5

Infonäyttö, pysäköintitutka,
PowerSounder

6

Savukkeensytytin

7

Virtapistoke

8

Korielektroniikan ohjausyksikkö

9

Korielektroniikan ohjausyksikkö
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Nro Virtapiiri

Auton työkalut

10 Korielektroniikan ohjausyksikkö

Työkalut

11 Sisätilan puhallin
12 –
13 Istuinlämmitys

Renkaankorjaussarjalla
varustetut autot

14 Vianmääritysliitin
15 Turvatyyny
16 Keskuslukitus, takaluukku
17 Ilmastointilaite
18 –
19 Valintavipu
20 –
21 Mittaristo
22 Sytytys, elektroninen
avainjärjestelmä
23 Korielektroniikan ohjausyksikkö
24 Korielektroniikan ohjausyksikkö
25 Ohjauslukko
26 –

Työkalut ja renkaankorjaussarja ovat
tavaratilan lattian peitteen alla ole‐
vassa säilytyslokerossa.

Varapyörällä varustetut autot

Tunkki ja työkalut ovat tavaratilassa
varapyörän alla olevassa säilytyslo‐
kerossa. Varapyörä 3 138.
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Vanteet ja renkaat
Renkaiden ja vanteiden kunto

Ylitä reunakivi hitaasti ja mahdollisim‐
man kohtisuorassa. Terävien reuno‐
jen yli ajaminen voi aiheuttaa vauri‐
oita renkaisiin ja vanteisiin. Älä jätä
rengasta puristukseen reunakiveä
vasten.
Tarkasta säännöllisesti, onko ren‐
kaissa vaurioita. Jos vaurioita tai epä‐
tavallista kulumista esiintyy, käänny
korjaamon puoleen.

Talvirenkaat
Talvirenkaat parantavat ajoturvalli‐
suutta alle 7 °C:n lämpötiloissa ja ne
on siksi asennettava kaikkiin pyöriin.
Nopeustarra on kiinnitettävä maakoh‐
taisten määräysten mukaan kuljetta‐
jan näkökenttään.
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Rengasmerkinnät
esim. 215/60 R 16 95 H
215 = Renkaan leveys, mm
60 = Renkaan profiili(renkaan kor‐
keuden suhde renkaan le‐
veyteen, %)
R
= Vyörakenne: Vyörengas
RF = Rakenne: RunFlat, turvara‐
kenne
16 = Vanteen halkaisija, tuumaa
95 = Kantavuusindeksi,
esim. 95 vastaa 690 kg:aa
H
= Nopeusluokan merkintä
Nopeusluokkien merkinnät:
Q = enintään 160 km/h
S = enintään 180 km/h
T = enintään 190 km/h
H = enintään 210 km/h
V = enintään 240 km/h
W = enintään 270 km/h

Rengaspaine
Tarkasta rengaspaine kylmistä ren‐
kaista vähintään kahden viikon välein
ja aina ennen pitkälle ajomatkalle läh‐
töä. Muista myös varapyörä.
Kierrä venttiilin suojus irti.

Rengaspaine 3 157 ja vasemman
oven kehyksessä olevassa kilvessä.
Rengaspainearvot koskevat kylmiä
renkaita. Ne ovat voimassa kesä- ja
talvirenkaille.
Pidä vararenkaassa aina täyden
kuorman rengaspaine.
ECO-rengaspaineen tarkoituksena
on mahdollisimman pienen polttoai‐
neenkulutuksen saavuttaminen.
Virheellinen rengaspaine vaikuttaa
turvallisuuteen, auton ajo-ominai‐
suuksiin, mukavuuteen ja polttoai‐
neenkulutukseen sekä lisää renkaan
kulumista.
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9 Varoitus

Liian alhainen paine aiheuttaa ren‐
kaan lämpenemistä ja sisäisiä
vaurioita, mikä voi johtaa kulutus‐
pinnan irtoamiseen ja jopa ren‐
kaan räjähtämiseen suuremmilla
ajonopeuksilla.

Kuviourien syvyys
Tarkasta kuviourien syvyys säännöl‐
lisesti.
Turvallisuussyistä renkaat on uusit‐
tava kuviourien syvyyden ollessa
2-3 mm (talvirenkaissa 4 mm).

Kuviopinnan sallittu vähimmäissy‐
vyys (1,6 mm) on saavutettu, kun
pinta on kulunut kulumisvaroittimen
(TWI = Tread Wear Indicator) tasolle.
Niiden sijainti on ilmoitettu renkaan
kyljen merkinnöillä.
Jos eturenkaat ovat kuluneemmat
kuin takarenkaat, vaihda eturenkaat
taakse. Tarkista, että pyörät pyörivät
samaan suuntaan kuin aikaisemmin.
Renkaat vanhenevat, vaikka niillä ei
ajettaisikaan. Suosittelemme renkai‐
den vaihtoa 6 vuoden välein.

Rengas- ja pyöräkoon
muuttaminen
Jos käytetään muita kuin tehtaalla
asennettujen renkaiden kokoja, no‐
peusmittari ja renkaiden nimellis‐
paine on mahdollisesti ohjelmoitava
uudelleen ja autoon on ehkä tehtävä
muita muutoksia.
Kun jälkiasennetaan toisen rengas‐
koon renkaat, rengaspainetarra on
vaihdatettava.

9 Varoitus
Väärä rengas- tai vannetyyppi voi
aiheuttaa onnettomuuden ja mitä‐
töidä auton tyyppihyväksynnän.

Pölykapselit
Autossa on käytettävä tehtaan kulloi‐
sellekin ajoneuvolle hyväksymiä pö‐
lykapseleita ja renkaita, ja kaikkien
vanteen ja renkaan yhdistelmää kos‐
kevien vaatimusten on täytyttävä.
Jos käytetään muita kuin tehtaan hy‐
väksymiä pölykapseleita ja renkaita,
renkaissa ei saa olla vanteen suoja‐
reunaa.
Pölykapselit eivät saa haitata jarrujen
jäähdytystä.

9 Varoitus
Väärä rengas- tai pölykapseli‐
tyyppi voi aiheuttaa rengaspai‐
neen äkillisen laskun ja sitä kautta
onnettomuuden.

Auton hoito
Lumiketjut

9 Varoitus
Vaurio voi johtaa renkaan räjähtä‐
miseen.
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Kytke seisontajarru ja ykkös- tai pe‐
ruutusvaihde tai siirrä valintavipu
asentoon P.

Renkaankorjaussarja

Lumiketjuja saa käyttää vain etupyö‐
rissä.
Lumiketjuja ei saa käyttää kokojen
215/50 R 17 ja 225/50 R 17 ren‐
kaissa.
Käytä pienilenkkisiä lumiketjuja, joi‐
den ulkonema lukkoineen renkaan
kulutuspinnalla ja sisäsivulla on enin‐
tään 10 mm.

Renkaan kulutuspinnan ja kyljen pie‐
net vauriot voidaan korjata renkaan‐
korjaussarjan avulla.
Älä poista vierasta esinettä ren‐
kaasta.
Rengasvaurioita, jotka ovat yli
4 mm:n suuruisia tai sijaitsevat van‐
teen lähellä renkaan sivuseinässä, ei
voida korjata renkaankorjaussarjalla.

9 Varoitus
Suurin sallittu ajonopeus on
80 km/h.
Tämä ei ole pitkäaikainen rat‐
kaisu.
Ohjattavuus ja ajo-ominaisuudet
voivat huonontua.
Rengasrikon sattuessa:

Renkaankorjaussarja on tavaratilan
lattian peitteen alla olevassa loke‐
rossa.
1. Ota renkaankorjaussarja loke‐
rosta.
2. Poista kompressori.
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4. Ruuvaa kompressorin ilmaletku
tiivisteainepullon liitäntään.
5. Asenna tiivisteainepullo kompres‐
sorissa olevaan pitimeen.
Aseta kompressori renkaan lä‐
helle siten, että tiivisteainepullo
on pystyssä.

Suosittelemme antamaan moot‐
torin käydä, jotta akku ei purkau‐
tuisi.

3. Poista sähköjohto ja ilmaletku
kompressorin alapinnalla olevista
säilytyslokeroista.

6. Avaa viallisen renkaan venttiili‐
hattu.
7. Ruuvaa täyttöletku rengasventtii‐
liin.
8. Kompressorin kytkin on asetet‐
tava asentoon J.
9. Liitä kompressorin liitin lisävarus‐
teliitäntään konsolin takaosassa.

10. Aseta kompressorin keinukytkin
asentoon I. Rengas täytetään tii‐
visteaineella.
11. Kompressorin painemittari näyt‐
tää lyhyesti enintään 6 baaria tii‐
vistysainepullon tyhjentyessä
(n. 30 sekuntia). Sitten paine al‐
kaa laskea.
12. Kaikki tiivistysaine pumpataan
renkaaseen. Rengas täytetään il‐
malla.
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13. Säädetty rengaspaineen ohjearvo
on saavutettava 10 minuutin si‐
sällä. Rengaspaine 3 157. Kun
paine on oikea, kytke kompressori
pois päältä.
14.

15.
16.
Jos ohjeen mukaista rengaspai‐
netta ei saavuteta 10 minuutin ku‐
luessa, irrota renkaankorjaus‐
sarja. Siirrä autoa renkaan yhden
kierroksen verran. Kytke renkaan‐
korjaussarja uudelleen ja jatka
täyttöä 10 minuuttia. Jos ohjeen
mukaista rengaspainetta ei edel‐
leenkään saavuteta, rengas on
vaurioitunut liian pahasti. Käänny
korjaamon puoleen.

17.

Poista liika rengaspaine painemit‐
tarin yläpuolella olevalla painik‐
keella.
Älä käytä kompressoria 10 mi‐
nuuttia kauempaa.
Irrota renkaankorjaussarja. Paina
pitimessä olevaa lukitussakaraa
ja vedä tiivistysainepullo pois piti‐
mestä. Ruuvaa renkaantäyttö‐
letku tiivistysainepullon vapaa‐
seen liitäntään. Silloin tiivistysaine
ei vuoda ulos. Aseta renkaankor‐
jaussarja paikalleen tavaratilaan.
Pyyhi pois mahdollisesti ulos va‐
lunut tiivistysaine kankaalla.
Kiinnitä tiivistysainepullon mu‐
kana tuleva tarra, johon on mer‐
kitty suurin sallittu nopeus, kuljet‐
tajan näkökenttään.
Jatka ajoa välittömästi, jotta tiivis‐
tysaine jakautuu renkaaseen ta‐
saisesti. Pysähdy n. 10 km:n (kor‐
keintaan 10 minuutin) ajomatkan
jälkeen ja tarkasta rengaspaineet.
Ruuvaa ilmaletku suoraan ren‐
kaan venttiiliin ja kompressoriin.
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Jos rengaspaine on yli 1,3 baaria,
korjaa ohjearvoon. Toista toimen‐
pidettä, kunnes painehäviötä ei
enää ilmene.
Jos rengaspaine on laskenut alle
1,3 bariin, autoa ei saa enää käyt‐
tää. Käänny korjaamon puoleen.
18. Aseta renkaankorjaussarja säily‐
tyspaikkaansa tavaratilaan.
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Huomautus
Korjatun renkaan ajokäytös muuttuu
merkittävästi huonommaksi, vaih‐
data siksi rengas uuteen.
Jos kuuluu outoja ääniä tai kompres‐
sori kuumenee, kytke se pois päältä
ainakin 30 minuutin ajaksi.
Sisäänrakennettu varoventtiili avau‐
tuu 7 barin paineessa.
Huomioi sarjan voimassaoloaika.
Voimassaoloajan päätyttyä paik‐
kausominaisuutta ei voida enää
taata. Huomioi paikkausainepullon
säilytystiedot.
Vaihda käytetty paikkausainepullo
uuteen. Hävitä pullo soveltuvien
määräysten mukaisesti.
Kompressoria ja paikkausainetta
voidaan käyttää yli -30°C:n lämpöti‐
loissa.
Mukana toimitettujen sovittimien
avulla voidaan täyttää muita esi‐
neitä, esim. jalkapalloja, ilmapatjoja,
kumiveneitä jne. Ne sijaitsevat
kompressorin alapuolella. Irrota
kiertämällä kompressorin ilmaletku
irti ja poistamalla sovitin.

Pyörän vaihto
Varapyörän sijasta varusteena voi
olla renkaankorjaussarja 3 133.
Tee seuraavat valmistelut ja noudata
seuraavia ohjeita:
■ Pysäköi auto vaakasuoralle ja pitä‐
välle alustalle. Aseta etupyörät suo‐
raanajoasentoon.
■ Kytke seisontajarru ja ykkös- tai pe‐
ruutusvaihde tai siirrä valintavipu
asentoon P.
■ Ota varapyörä esiin 3 138.
■ Vaihda aina vain yksi pyörä kerral‐
laan.
■ Käytä tunkkia vain pyörän vaihta‐
miseen rengasrikkotapauksessa,
älä talvi- tai kesärenkaiden vaih‐
toon.
■ Pehmeällä alustalla aseta nosturin
alle enintään 1 cm:n paksuinen tu‐
keva aluskappale.
■ Nosturin varassa olevassa autossa
ei saa olla ihmisiä tai eläimiä.
■ Älä ryömi nosturin varassa olevan
auton alle.

■ Älä käynnistä moottoria auton ol‐
lessa nosturin varassa.
■ Puhdista pyöränmutterit ja kierteet
ennen pyörän asennusta.

1. Vapauta pyöränmutterien suojuk‐
set ruuvitaltalla ja poista ne. Irrota
pölykapseli koukulla. Auton työka‐
lut 3 130.
Kevytmetallivanteet: Vapauta
pyöränmutterien suojukset ruuvi‐
taltalla ja poista ne. Pane vanteen
ja ruuvitaltan väliin suojaksi peh‐
meä riepu.

Auton hoito
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4. Säädä nosturi oikeaan korkeu‐
teen, ennen kuin asetat sen koh‐
tisuoraan nostokohdan alle siten,
että se ei pääse luiskahtamaan.

2. Käännä pyöränavain ulos ja
asenna se varmistaen, että se
asettuu lujasti paikalleen, ja löy‐
sää jokaista pyöränmutteria puoli
kierrosta.

3. Tarkista, että nosturi on asetettu
oikein auton nostokohtiin.

5.
6.
7.
8.

Kiinnitä nosturin kampi, tarkista,
että nosturi on kohtisuorassa, ja
kierrä kammesta, kunnes pyörä
on irti maasta.
Kierrä pyöränmutterit irti.
Vaihda pyörä.
Kierrä pyöränmutterit paikoilleen.
Laske auto alas.
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9. Aseta pyöränpulttiavain tiukasti
muttereille ja kiristä mutterit ristik‐
käin. Kiristysmomentti on
140 Nm.
10. Pölykapselissa oleva venttiilin
reikä on kohdistettava renkaan
venttiilin kohdalle ennen asen‐
nusta.
Asenna pyöränmutterien suojuk‐
set.
11. Aseta vaihdettu pyörä 3 133 ja
työkalut 3 130 säilytyspaikkoi‐
hinsa.
12. Tarkista autoon asennetun pyö‐
rän rengaspaine ja pyöränmutte‐
rien kiristysmomentti mahdolli‐
simman pian.
Vaihdata tai korjauta viallinen rengas.

Varapyörä
Varapyörä voidaan luokitella tilapäis‐
varapyöräksi, jos sen koko eroaa
muista asennetuista renkaista tai
maan lainsäädäntö niin määrittelee.
Varapyörässä on teräsvanne.

Jos asennettu varapyörä on pienempi
kuin auton muut pyörät tai jos muissa
pyörissä on talvirenkaat, auton ajoominaisuudet saattavat muuttua.
Vaihdata viallinen rengas mahdolli‐
simman pian.

Tilapäisvarapyörä

Tilapäisvarapyörää käytettäessä au‐
ton ajo-ominaisuudet voivat muuttua.
Vaihdata tai korjauta viallinen rengas
mahdollisimman pian.
Käytä vain yhtä tilapäisvarapyörää.
Suurin sallittu ajonopeus on 80 km/h.
Aja kaarteissa hitaasti. Älä käytä tila‐
päisvarapyörää pitkään.
Lumiketjut 3 133.

Pyörimissuunnan merkinnällä
varustetut renkaat

Jos renkaisiin on merkitty pyörimis‐
suunta, merkin on osoitettava ajo‐
suuntaan. Pyörimissuunnan osoittaa
renkaan sivuun merkitty symboli
(esim. nuoli).
Varapyörä sijaitsee tavaratilassa lat‐
tian peitteen alla. Se on kiinnitetty sy‐
vennykseen siipimutterilla.
Varapyörän syvennystä ei ole suun‐
niteltu kaikille sallituille rengaskoille.
Jos varapyörää leveämpi pyörä on
varastoitava varapyörän syvennyk‐
seen pyörän vaihdon jälkeen, lattian
peite voidaan asettaa yli työntyvän
pyörän päälle.
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Jos pyörä asennetaan pyörimissuun‐
nan vastaisesti, on huomioitava seu‐
raava:
■ Auton ajo-ominaisuudet voivat
muuttua. Vaihdata tai korjauta vial‐
linen rengas mahdollisimman pian.
■ Suurin sallittu ajonopeus on
80 km/h.
■ Aja erityisen varovasti kostealla
säällä ja lumikelillä.

Käynnistys
apukaapeleilla
Älä käynnistä pikalatauslaitteen
avulla.
Jos auton akku on purkautunut, auto
voidaan käynnistää toisen auton
akulla käynnistyskaapeleita käyttäen.

9 Varoitus
Käynnistyskaapelien avulla käyn‐
nistettäessä on noudatettava ää‐
rimmäistä varovaisuutta. Seuraa‐
vasta ohjeesta poikkeamisesta voi
seurata akkujen räjähdys ja siten
vammoja ja vaurioita tai kumman‐
kin auton sähkölaitteiden vioittu‐
minen.

9 Varoitus
Älä päästä nestettä iholle, silmiin,
kankaille äläkä maalipinnoille. Ak‐
kuneste sisältää rikkihappoa, joka
voi läikkyessään aiheuttaa vam‐
moja ja vaurioita.
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■ Akun lähellä ei saa käsitellä avo‐
tulta tai kipinöitä.
■ Tyhjentynyt akku voi jäätyä jo
0 °C:n lämpötilassa. Jäätynyt akku
on sulatettava, ennen kuin käynnis‐
tyskaapelit kytketään.
■ Työskennellessäsi akun parissa
käytä suojalaseja ja suojavaate‐
tusta.
■ Käytä apuakkua, jolla on sama jän‐
nite (12 volttia). Sen kapasiteetti
(Ah) ei saa olla paljoa purkautu‐
neen akun kapasiteettia pienempi.
■ Käytä käynnistyskaapeleita, joissa
on eristetyt kaapelikengät ja joiden
läpimitta on vähintään 16 mm2 (die‐
selmoottoreissa 25 mm2).
■ Älä irrota tyhjentynyttä akkua säh‐
köjärjestelmästä.
■ Kytke pois tarpeettomat virranku‐
luttajat.
■ Älä kumarru akun päälle työn ai‐
kana.
■ Kaapeleiden kaapelikengät eivät
saa koskettaa toisiaan.

140

Auton hoito

■ Autot eivät saa käynnistyskaape‐
leilla käynnistettäessä koskettaa
toisiaan.
■ Kytke seisontajarru. Käsivalintai‐
nen vaihteisto joutokäynnillä, auto‐
maattivaihteisto asennossa P.

Kytke kaapelit seuraavassa järjestyk‐
sessä:
1. Liitä punainen kaapeli avustavan
auton akun positiiviseen napaan.
2. Liitä punaisen kaapelin toinen pää
tyhjentyneen akun positiiviseen
napaan.
3. Liitä musta kaapeli avustavan au‐
ton akun negatiiviseen napaan.

4. Liitä mustan kaapelin toinen pää
käynnistettävän auton maadoitus‐
pisteeseen, esim. sylinteriryh‐
mään tai moottorin kannattimen
ruuviin. Kytke niin kauas tyhjenty‐
neestä akusta kuin mahdollista,
vähintään 60 cm päähän.
Aseta kaapelit siten, että ne eivät voi
koskettaa moottorin liikkuviin osiin.
Moottorin käynnistäminen:
1. Käynnistä avustavan auton moot‐
tori.
2. Käynnistä 5 minuutin kuluttua toi‐
nen moottori. Älä käynnistä
kauemmin kuin 15 sekuntia ker‐
rallaan ja pidä käynnistysten vä‐
lillä vähintään 1 minuutin tauko.
3. Anna molempien moottoreiden
käydä joutokäyntiä noin 3 minuut‐
tia kaapelit kytkettyinä.
4. Kytke käynnistettävässä autossa
jokin sähkölaite (esim. ajovalot tai
takalasin lämmitin) päälle.
5. Irrota kaapelit täsmälleen päin‐
vastaisessa järjestyksessä kuin
ne edellä kiinnitettiin.

Vetäminen
Auton hinaaminen

Irrota suojus painamalla merkintää ja
poistamalla suojus.
Hinaussilmukka on auton työkaluissa
3 130.

Auton hoito
Huomio
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Toisen ajoneuvon hinaaminen

Aja hitaasti. Varo nykäyksiä. Rajut
nykäykset hinauksessa voivat va‐
hingoittaa autoa.

Kierrä hinaussilmukka rajoittimeen
asti kiinni vaakasuoraan asentoon.
Kiinnitä hinausköysi, tai mieluummin
hinauspuomi, hinaussilmukkaan.
Hinaussilmukkaa saa käyttää vain hi‐
naamiseen, ei muuhun vetämiseen.
Kytke sytytysvirta, jotta ohjauslukko
vapautuu ja voit tarvittaessa käyttää
jarruvaloja, äänitorvea ja tuulilasin‐
pyyhkimiä.
Vaihteisto vapaa-asennossa.

Jarruttaminen ja ohjaaminen vaativat
huomattavasti enemmän voimaa, kun
moottori ei ole käynnissä.
Kytke ilman sisäkierto ja sulje ikkunat,
etteivät hinaavan auton pakokaasut
pääse tunkeutumaan autoon sisään.
Autot automaattivaihteistolla: Autoa
on hinattava eteenpäin, nopeus saa
olla enintään 80 km/h ja hinausmatka
enintään 100 km. Kaikissa muissa ta‐
pauksissa ja vaihteiston ollessa vial‐
linen etuakseli on nostettava irti
maasta.
Käänny korjaamon puoleen.
Kierrä hinaussilmukka irti hinauksen
jälkeen.
Aseta suojus alareunastaan paikal‐
leen ja sulje se.
Paras tapa kuljetuttaa auto on käyttää
hinausautoa.

Irrota suojus painamalla merkintää ja
poistamalla suojus.
Hinaussilmukka on auton työkaluissa
3 130.
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Kierrä hinaussilmukka irti hinauksen
jälkeen.
Aseta suojus alareunastaan paikal‐
leen ja kiinnitä se.

Kierrä hinaussilmukka rajoittimeen
asti kiinni vaakasuoraan asentoon.
Silmukkaa auton alla takana ei saa
missään tapauksessa käyttää hi‐
naukseen.
Kiinnitä hinausköysi, tai mieluummin
hinauspuomi, hinaussilmukkaan.
Hinaussilmukkaa saa käyttää vain hi‐
naamiseen, ei muuhun vetämiseen.

Huomio
Aja hitaasti. Varo nykäyksiä. Rajut
nykäykset hinauksessa voivat va‐
hingoittaa autoa.

Ulkopintojen hoito
Ulkopinnan hoito
Lukot

Lukot on tehtaalla voideltu korkealaa‐
tuisella lukkosylinterirasvalla. Käytä
jäänpoistoainetta vain, jos se on eh‐
dottoman välttämätöntä, koska se
poistaa rasvaa ja haittaa lukkojen toi‐
mintaa. Jäänpoistoaineiden käytön
jälkeen lukot on voideltava korjaa‐
molla uudelleen.

Pesu

Maalipinta on jatkuvasti alttiina ympä‐
ristörasituksille. Pese ja vahaa auto
siksi säännöllisesti. Valitse automaat‐
tipesussa ohjelma, joka sisältää va‐
hauksen.
Puhdista lintujen ulosteet, kuolleet
hyönteiset, pihka, siitepöly jne. no‐
peasti pois, sillä ne sisältävät maali‐
pintaa syövyttäviä aineita.
Noudata automaattipesussa pesuko‐
neen valmistajan ohjeita. Kytke tuuli‐
lasinpyyhkimet ja takalasin pyyhin
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pois päältä. Lukitse auto, jotta poltto‐
aineen täyttöaukon luukkua ei voida
avata. Irrota antenni ja ulkoiset lisä‐
varusteet, kuten kattotelineet yms.
Pestessäsi auton käsin huuhtele pyö‐
ränkoteloiden sisäpuolet huolellisesti.
Avaa ovet ja konepelti ja pese myös
niiden sisäreunat ja taitteet sekä nii‐
den peittämät korin osat.
Rasvauta kaikkien ovien saranat kor‐
jaamolla.
Älä pese moottoritilaa höyry- tai pai‐
nepesurilla.
Huuhtele ja kuivaa auto säämiskällä
huolellisesti. Huuhdo säämiskä
usein. Käytä eri säämiskää ikkuna- ja
maalipinnoille: vahajäänteet laseissa
heikentävät näkyvyyttä.
Älä hankaa pikitahroja kovilla esi‐
neillä. Käytä maalipintoihin pienpois‐
tosumutetta.

Ulkopuoliset valot

Ajo- ja muiden valojen suojukset ovat
muovia. Älä käytä hankaavia äläkä
syövyttäviä aineita. Älä hankaa pin‐
toja kuivana äläkä jääraapalla.

Kiillotus ja vahaus

Vahaa auto säännöllisesti (viimeis‐
tään, kun vesi ei enää helmeile auton
pinnalla). Muutoin maalipinta kuivuu.
Kiillotus on tarpeen vain, jos maali‐
pinta on himmeä ja kiilloton tai siihen
on tarttunut likahiukkasia.
Silikonipitoinen kiilloke muodostaa
suojakalvon, jonka jälkeen autoa ei
tarvitse vahata.
Älä käsittele korin muoviosia vahoilla
äläkä kiillotusaineilla.

Ikkunat ja tuulilasinpyyhkimet

Käytä pehmeää, nukkaamatonta lii‐
naa tai säämiskää ja ikkunanpesuai‐
netta sekä hyönteistenpoistoainetta.
Lämmitettävää takalasia puhdistet‐
taessa on varottava vahingoittamasta
sisäpinnassa olevia vastuslankoja.
Poista jää teräväreunaisella jääkaa‐
pimella. Paina kaavin tiukasti lasia
vasten, jotta likaa ei pääse kaapimen
alle eikä lasi naarmuunnu.
Puhdista likaantuneet pyyhkimien su‐
lat pesunesteeseen kastetulla peh‐
meällä liinalla.
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Kattoluukku

Älä milloinkaan käytä puhdistukseen
liuottimia, hankausaineita, polttoai‐
neita, syövyttäviä aineita (esim. la‐
kanpoistoaineita, asetonipitoisia
liuoksia tms.), happoa sisältäviä tai
voimakkaasti emäksisiä aineita äläkä
hankaussieniä. Älä levitä kattoluukun
keskiosaan vahaa tai kiillotusaineita.

Renkaat ja vanteet

Älä käytä minkäänlaiseen puhdistuk‐
seen painepesuria.
Käytä vanteiden puhdistukseen
pH-neutraalia puhdistusainetta.
Vanteet ovat maalattuja, ja niihin voi‐
daan käyttää samoja puhdistus- ja
kiillotusaineita kuin koriin.

Maalivauriot

Korjaa pienet maalivauriot maaliky‐
nällä, ennen kuin ruostetta muodos‐
tuu. Korjauta suuremmat maalivauriot
ja ruostevauriot korjaamolla.
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Auton hoito

Alusta

Alusta on osittain suojattu PVCalustansuojausaineella, ja muut kriit‐
tiset alueet on kestosuojattu vahaker‐
roksella.
Alusta on tarkastettava alustanpesun
jälkeen ja vahaus uusittava tarvit‐
taessa.
Bitumikautsumateriaalit voivat vahin‐
goittaa PVC-suojakerrosta. Alustan
suojaustyöt on teetettävä korjaa‐
molla.
Auton alusta on hyvä pestä ennen ja
jälkeen talven. Tarkastuta suojavaha‐
kerros.

Sisätilojen hoito
Sisätilat ja verhoukset

Matkustamon, kojetaulu ja verhoilut
mukaan luettuina, puhdistukseen saa
käyttää vain kuivaa kangasta tai sisä‐
puhdistusainetta.
Puhdista mittariston lasi vain kos‐
tealla, pehmeällä kankaalla.

Puhdista kangasverhoilu pölynimu‐
rilla ja harjalla. Poista tahrat verhoilun
tahranpoistoaineella.
Puhdista turvavyöt haalealla vedellä
tai sisäpuhdistusaineella.

Huomio
Vaatteiden avatut tarrakiinnittimet
voivat vahingoittaa istuinpäällys‐
tettä. Sulje tarrakiinnittimet.

Muovi- ja kumiosat

Muovi- ja kumiosien puhdistukseen
voidaan käyttää samoja aineita kuin
korin puhdistukseen. Käytä tarvit‐
taessa sisäpuhdistusainetta. Älä
käytä muita aineita. Erityisesti liuotti‐
mia ja polttoaineita ei saa käyttää. Älä
käytä minkäänlaiseen puhdistukseen
painepesuria.

Huolto ja ylläpito

Huolto ja ylläpito

Yleistä tietoa
Huoltotiedot

Yleistä tietoa .............................. 145
Huolto-ohjelma ........................... 146
Neste-, voiteluaine- ja
varaosasuositukset .................... 149

Auton käyttö- ja liikenneturvallisuu‐
den, taloudellisuuden sekä arvon säi‐
lymisen vuoksi on tärkeää, että kaikki
huoltotyöt tehdään suositelluin välein.

Eurooppalaiset huoltovälit

Tehtävä öljynvaihtovälin valvonnan il‐
moituksen mukaisesti, kuitenkin vii‐
meistään 30 000 km:n välein bensii‐
nimoottorilla, 15 000 km:n välein die‐
selmoottorilla varustetuissa autoissa
tai 1 vuoden välein sen mukaan,
kumpi ensin saavutetaan.

Kansainväliset huoltovälit

Tehtävä öljynvaihtovälin valvonnan il‐
moituksen mukaisesti, kuitenkin vii‐
meistään 15 000 km:n tai 1 vuoden
välein sen mukaan, kumpi saavute‐
taan ensin.
Vain 16XE:
10 000 km:n välein tai viimeistään
1 vuoden kuluttua sen mukaan,
kumpi saavutetaan ensin.
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Huoltotöiden kirjaaminen

Huollot kirjataan huolto- ja takuuvih‐
koon. Päivämäärän ja kilometrimää‐
rän lisäksi merkitään huoltavan kor‐
jaamon leima ja allekirjoitus.
Tarkista, että huolto- ja takuuvihko
täytetään oikein, koska se on todiste
tehdyistä huolloista ja oleellinen esi‐
tettäessä takuuvaatimuksia tai good‐
will-pyyntöjä. Siitä on hyötyä myös
autoa myytäessä.

Öljynvaihtovälin valvonta

Huoltovälit perustuvat useisiin para‐
metreihin auton käytöstä riippuen.
Moottoriöljyn vaihtovälin valvonta il‐
moittaa, koska moottoriöljy on vaih‐
dettava. 3 72
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Huolto-ohjelma
Huolto-ohjelmat
Eurooppalainen huolto-ohjelma

Eurooppalainen huolto-ohjelma koskee seuraavia maita:
Alankomaat, Andorra, Belgia, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Espanja, Grönlanti, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itä‐
valta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Makedonia, Malta, Montenegro, Norja, Portugali, Puola,
Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekin tasavalta, Unkari, Viro
Muissa maissa on voimassa kansainvälinen huolto-ohjelma.
Huoltotyöt

+

vuosi1)
km (x 1 000)

1
30

2
60

3
90

4
120

5
150

Jarrunestemäärän tarkastus, korjaus2)

2 vuoden / 60 000 km:n välein

Siitepöly- tai aktiivihiilisuodattimen vaihto

X

Ilmanpuhdistimen panoksen vaihto

4 vuoden / 60 000 km:n välein

Sytytystulppien vaihto

4 vuoden / 60 000 km:n välein

Moniurahihnan silmämääräinen tarkastus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vesipumpun ja ohjaustehostimen pumpun moniurahihnan vaihto, bensiinimoottorit 10 vuoden / 100 000 km:n välein

1)
2)

Joustavan moniurahihnan silmämääräinen tarkastus

X

X

Joustavan moniurahihnan vaihto

10 vuoden / 120 000 km:n välein

Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto, bensiinimoottorit

X

X

X
X

Sen mukaan, kumpi ensin saavutetaan.
Jos kulutus on liian suurta tai / vuotoja / kulumista esiintyy, tee asiakkaan suostumuksella lisätöitä.

X
X

X
X
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Huoltotyöt

vuosi1)
km (x 1 000)

1
30

2
60

3
90

4
120

147
5
150

16XE

1 vuoden / 10 000 km:n välein

Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto, dieselmoottorit

1 vuoden / 15 000 km:n välein

+o Polttoainesuodattimen vaihto, dieselmoottorit

2 vuoden / 60 000 km:n välein

+o Etu- ja takajarrujen silmämääräinen tarkastus

X

+

X

X

X

X

Jarrunesteen vaihto

2 vuoden välein

Nokka-akselin hihnan vaihto, bensiinimoottorit

10 vuoden / 150 000 km:n välein

Nokka-akselin hihnan tarkastus, dieselmoottorit

2 vuoden / 30 000 km:n välein

Nokka-akselin hihnan vaihto, dieselmoottorit

5 vuoden / 90 000 km:n välein

+: Lisätoimenpiteet.
o: Erittäin vaativissa olosuhteissa ja maakohtaisesti välejä lyhennetään.

Kansainvälinen huolto-ohjelma

Kansainvälistä huolto-ohjelmaa sovelletaan maissa, joita ei ole lueteltu eurooppalaisen huolto-ohjelman kohdalla.
Huoltotyöt

vuosi
km (x 1 000)

1
15

2
30

3
45

4
60

5
75

Jarrunestemäärän tarkastus, korjaus3)

2 vuoden / 60 000 km:n välein

o

Siitepöly- tai aktiivihiilisuodattimen vaihto

X

o

Ilmanpuhdistimen panoksen vaihto

4 vuoden / 60 000 km:n välein

3)

X

X

Jos kulutus on liian suurta tai / vuotoja / kulumista esiintyy, tee asiakkaan suostumuksella lisätöitä.

X

X
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Huoltotyöt
+
o

vuosi
km (x 1 000)

1
15

2
30

3
45

4
60

5
75

Sytytystulppien vaihto

4 vuoden / 60 000 km:n välein

Moniurahihnan silmämääräinen tarkastus

X

X

X

X

X

Vesipumpun ja ohjaustehostimen pumpun moniurahihnan vaihto, bensiinimoottorit 10 vuoden / 100 000 km:n välein
Joustavan moniurahihnan silmämääräinen tarkastus

X

Joustavan moniurahihnan vaihto

10 vuoden / 120 000 km:n välein

X

Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto, bensiinimoottorit

X

16XE

1 vuoden / 10 000 km:n välein

Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto, dieselmoottorit

1 vuoden / 15 000 km:n välein

X

X
X

X
X

X
X

+o Polttoainesuodattimen vaihto, dieselmoottorit

2 vuoden / 60 000 km:n välein

+o Etu- ja takajarrujen silmämääräinen tarkastus

X

+

X

X

X

X

Jarrunesteen vaihto

2 vuoden välein

Nokka-akselin hihnan vaihto, bensiinimoottorit

10 vuoden / 150 000 km:n välein

Nokka-akselin hihnan tarkastus, dieselmoottorit

2 vuoden / 30 000 km:n välein

Nokka-akselin hihnan vaihto, dieselmoottorit

5 vuoden / 90 000 km:n välein

+: Lisätoimenpiteet.
o: Erittäin vaativissa olosuhteissa ja maakohtaisesti välejä lyhennetään.

Huolto ja ylläpito
Lisähuollot
Lisätoimenpiteet +

Lisätoimenpiteitä ei tarvita jokaisella
huoltokerralla, mutta ne voidaan
tehdä määräaikaishuoltojen yhtey‐
dessä. Tällaisten töiden ohjeajat eivät
sisälly määräaikaishuoltoihin ja niistä
veloitetaan erikseen. Toimenpiteet on
taloudellisempaa tehdä määräaikais‐
huollon yhteydessä kuin erillisinä
töinä.

Vaativat käyttöolosuhteet o

Käyttöolosuhteet ovat vaativat, jos ai‐
nakin yksi seuraavista tilanteista
esiintyy usein:
■ kylmäkäynnistykset
■ pysähtelevä ajo
■ perävaunun veto
■ mäkinen ja/tai korkealla merenpin‐
nasta oleva maasto
■ huonot tienpinnat
■ hiekka ja pöly
■ jyrkät lämpötilavaihtelut

Myös poliisiautot, taksit ja autokoulu‐
jen opetusautot luokitellaan käytettä‐
viksi vaativissa käyttöolosuhteissa.
Vaativissa käyttöolosuhteissa tietyt
määräaikaiset huoltotyöt on mahdol‐
lisesti tarpeen teettää useammin kuin
huolto-ohjelmassa ilmoitetaan.
Kysy tekniseltä asiantuntijalta neuvoa
erityisistä käyttöolosuhteista riippu‐
vista huoltotarpeista.
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Neste-, voiteluaine- ja
varaosasuositukset
Neste- ja voiteluainesuosituk‐
set
Käytä vain testattuja ja hyväksyttyjä
tuotteita. Takuu ei kata hyväksymät‐
tömien materiaalien käytöstä aiheu‐
tuneita vahinkoja.

9 Varoitus
Käyttömateriaalit ovat vaarallisia
ja mahdollisesti myrkyllisiä. Käsit‐
tele niitä varoen. Huomioi pak‐
kauksissa olevat tiedot.

Moottoriöljy

Moottoriöljyt luokitellaan niiden laa‐
dun ja viskositeetin mukaan. Laatu on
viskositeettia tärkeämpää valittaessa
käytettävää moottoriöljyä.
Moottoriöljyn laatu eurooppalaisessa
huolto-ohjelmassa
GM-LL-A-025 = Bensiinimoottorit
ACEA-C3
= Dieselmoottorit
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GM
LL
A, B tai
C
025

Huolto ja ylläpito
= General Motors Europe
= Longlife
= Moottoriöljyn laatuvaati‐
mus
= Kelpoisuusindeksi

Moottoriöljyn laatu kansainvälisessä
huolto-ohjelmassa
ACEA-A3/B3,
= Bensiinimoot‐
ACEA-A3/B4,
torit
API SM
ACEA-C3
= Dieselmoottorit
Moottoriöljyn lisääminen
Eri valmistajien ja erimerkkisiä moot‐
toriöljyjä voidaan sekoittaa keske‐
nään, jos ne ovat laatuvaatimuksen
mukaisia (laadun ja viskositeetin puo‐
lesta).
Jos laatuvaatimuksen mukaista öljyä
ei ole saatavana, voidaan käyttää
enintään 1 litra ACEA A3/B4- tai
A3/B3-luokituksen mukaista öljyä
(vain kerran kunkin öljynvaihdon vä‐
lillä). Viskositeetin tulee olla oikea.

ACEA A1/B1- ja A5/B5-moottoriöljyn
käyttö on ehdottomasti kielletty,
koska nämä laadut voivat aiheuttaa
pitkän aikavälin moottorivaurioita
tietyissä käyttöolosuhteissa.
Moottoriöljyn lisäaineet
Moottoriöljyn lisäaineiden käyttö voi
aiheuttaa vaurioita ja mitätöidä ta‐
kuun.
Moottoriöljyn viskositeetti
Käytä seuraavien viskositeettien mu‐
kaista moottoriöljyä:
GM-LL-A-025, = Pakkasta -25 °C
ACEA-A3/B3
tai enemmän:
0W-30, 0W-40
Pakkasta enin‐
tään -25 °C:
5W-30, 5W-40
ACEA-C3
= Pakkasta -25 °C
tai enemmän:
0W-40
Pakkasta enin‐
tään -25 °C:
5W-40

Vain 1.6XE-moottori:
ACEA-A3/B3, = Pakkasta -25 °C
ACEA-A3/B4,
tai enemmän:
API SM
0W-30, 0W-40
Pakkasta enin‐
tään -25 °C:
5W-30, 5W-40
Pakkasta enin‐
tään -20 °C:
10W-30, 10W-40
Pakkasta enin‐
tään -15 °C:
15W-30, 15W-40
SAE-viskositeettiluokitus määrittelee
öljyn virtauskyvyn. Kylmän öljyn vis‐
kositeetti on suurempi kuin lämpimän.
Moniasteöljyn osoittaa kaksi merkkiä.
Ensimmäinen merkki, jonka perässä
on W, ilmoittaa alhaisen lämpötilan
viskositeetin ja toinen merkki korkean
lämpötilan viskositeetin.

Jäähdytysneste ja pakkasneste

Käytä vain silikaatitonta pitkäikäistä
jäähdytysnestettä (LLC) ja pakkas‐
nestettä.

Huolto ja ylläpito
Maissa, joissa ilmasto on leuto, jääh‐
dytysneste suojaa jäätymiseltä n.
-30 °C:een asti.
Maissa, joissa ilmasto on kylmä, jääh‐
dytysneste suojaa jäätymiseltä n.
-40 °C:een asti. Tämä pitoisuus on
säilytettävä vuoden ympäri.
Pidä jäätymissuoja oikealla tasolla.
Jäähdytysnesteen lisäaineet, jotka on
tarkoitettu antamaan parempi korroo‐
siosuojaus tai tiivistämään pienet
vuodot, voivat aiheuttaa toimintaon‐
gelmia. Auton valmistaja ei ole vas‐
tuussa jäähdytysnesteen lisäainei‐
den käytöstä aiheutuvista seurauk‐
sista.

Jarru- ja kytkinneste

Käytä vain DOT4-jarrunestettä.
Ajan myötä jarruneste imee kos‐
teutta, jolloin jarrutusteho pienenee.
Jarruneste on siksi vaihdettava mää‐
rätyin väliajoin.
Jarrunestettä on säilytettävä umpinai‐
sessa säiliössä veden absorption
välttämiseksi.
Varmista, että jarruneste ei pääse li‐
kaantumaan.
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Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Auton tunnistus

Tyyppikilpi

Auton tunnistenumero
Auton tunnistus .......................... 152
Auton tiedot ............................... 153

Tyyppikilpi sijaitsee moottoritilassa.
Auton tunnistenumero sijaitsee auton
lattiassa oikealla puolella, etuoven ja
istuimen välissä suojuksen alla.

Tekniset tiedot

Auton tiedot

Moottorin tiedot
Tyyppimerkintä
Moottorin tyyppimerkintä

1.6
16XE

1.6
16XER

1.8
18XER

2.0
Z20DMH

Sylinteriluku

4

4

4

4

1598

1598

1796

1991

Moottorin teho [kW]

80

83

104

110 (92)1)

käyntinopeudella

6000

6000

6000

4000

Vääntömomentti [Nm]

150

153

176

320 (300)1)

käyntinopeudella

4200

4200

3800

2000

Polttoainelaji

Bensiini

Bensiini

Bensiini

Diesel

Iskutilavuus

[cm3]

Oktaaniluku (RON)
suositeltu

91

95

95

mahdollinen

87

91

91

Öljynkulutus [l/1000 km]

0,6

0,6

0,6

1)

Malli alennetulla moottoriteholla.

0,6
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Suorituskyky
Moottori

16XE

16XER

18XER

Z20DMH

Käsivalintainen vaihteisto

185

185

200

210 (196)

Automaattivaihteisto

177

180

190

200

Huippunopeus2)

[km/h]

Polttoaineenkulutus – CO2-päästöt
Käsi-/automaattivaihteisto.
Moottori

16XE

16XER

18XER

Z20DMH

taajama [l/100 km]

9,8/12,0

9,0/11,2

9,3/11,3

7.0(7.0)3)/8.6

maantie [l/100 km]

5,7/5,8

5,5/5,8

5,3/5,8

4,8 (4,6)3)/5,5

yhdistetty [l/100 km]

7,2/8,1

6,8/7,8

6,8/7,8

5,6 (5,5)3)/6,7

CO2 [g/km]

171/192

159/184

159/184

149 (145)3)/177

2)
3)

Ilmoitettu huippunopeus on saavutettavissa omamassalla (ilman kuljettajaa) plus 200 kg:n lisäkuormalla.
Erikoisvarusteet voivat pienentää ilmoitettua huippunopeutta.
Malli alennetulla moottoriteholla.

Tekniset tiedot
Auton paino
Omapaino, perusmalli ilman lisävarusteita
ilman ilmastointilaitetta / ilmastointilaitteella
[kg]

Moottori

Käsivalintainen vaihteisto

Automaattivaihteisto

16XE

1285/1299

1310/1324

16XER

1285/1299

1310/1324

18XER

1290/1304

1315/1329

Z20DMH

1427/1441

1455/1469

Moottori

Käsivalintainen vaihteisto

Automaattivaihteisto

16XE

1363/1377

1388/1402

16XER

1363/1377

1388/1402

18XER

1368/1382

1393/1407

Z20DMH

1505/1519

1533/1547

Omapaino, perusmalli kaikilla lisävarusteilla
ilman ilmastointilaitetta / ilmastointilaitteella
[kg]

Auton mitat
Pituus [mm]

4597

Leveys ilman ulkopeilejä [mm]

1788

Leveys kahden ulkopeilin kanssa [mm]

2067

Korkeus (ilman antennia) [mm]

1477
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Tavaratilan pituus lattiassa [mm]

1014

Tavaratilan leveys [mm]

1010

Tavaratilan korkeus [mm]

512

Akseliväli [mm]

2685

Kääntöympyrän halkaisija [m]

10,64

Täyttötilavuudet
Moottoriöljy
Moottori

16XE

16XER

18XER

Z20DMH

sis. suodattimen [I]

3,75

4,5

4,5

6,2

merkkien MIN ja MAX välissä [l]

1,0

1,0

1,0

1,34

Polttoainesäiliö
Bensiini/diesel, nimellisvetoisuus [l]

60

Tekniset tiedot
Rengaspaineet
Moottori

Renkaat

edessä
[kPa/baaria] ([psi])4)

takana
[kPa/bar] ([psi])4)

16XE

205/60 R16

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

205/60 R16,

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

420/4,2 (61)

420/4,2 (61)

16XER

215/50 R17
18XER

205/60 R16,
215/50 R17

Z20DMH

205/60 R16,
225/50 R17

Kaikki

4)

Tilapäisvarapyörä

ECO-paine: 270/2,7 (39) [kPa/bar] ([psi]).
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Tietoa asiakkaalle

Tietoa asiakkaalle

Auton tietojen
merkitseminen muistiin ja
tietosuoja

Auton tietojen merkitseminen
muistiin ja tietosuoja .................. 158

Tapahtumamuistit
Autossa on useita teknisesti erittäin
kehittyneitä järjestelmiä, jotka valvo‐
vat ja tarkkailevat erilaisia auton tie‐
toja. Tapahtumamuistit (EDR) voivat
tallentaa joitakin tietoja normaalin
ajon aikana havaittujen vikojen kor‐
jaamista varten, toisia vain onnetto‐
muustapauksessa tai läheltä piti -ti‐
lanteessa.
Järjestelmät voivat tallentaa tietoja
auton kunnosta ja käytöstä (esim.
ajonopeus, jarrujen painaminen, tur‐
vavöiden käyttö). Näiden tietojen lu‐
kemiseen tarvitaan erikoislaitteita ja
yhteys autoon. Nämä ovat käytettä‐
vissä korjaamolla huollon yhtey‐
dessä. Jotkut tiedot syötetään elekt‐
ronisesti GM:n globaaleihin vianmää‐
ritysjärjestelmiin. Valmistaja ei hae
mitään tietoja onnettomuudesta tai
välitä niitä kolmansille osapuolille
muuten kuin:

■ auton omistajan tai leasing-auton
vuokranneen henkilön suostumuk‐
sella,
■ poliisin tai vastaavien valtiollisten
viranomaisten virallisesta pyyn‐
nöstä,
■ puolustustarkoituksessa valmista‐
jaa kohtaan kohdistuvassa oikeus‐
prosessissa,
■ lainsäädännön vaatimuksesta.
Lisäksi valmistaja voi käyttää kerät‐
tyjä tietoja seuraavasti:
■ valmistajan tutkimustarkoituksiin,
■ sellaisiin tutkimustarkoituksiin,
joissa luottamuksellisuus on taattu
ja tiedot ovat tarpeen,
■ yhdessä muiden organisaatioiden
kanssa tutkimustarkoituksessa yh‐
teenvetoihin, jotka eivät liity johon‐
kin tiettyyn autoon.

Tietoa asiakkaalle

159

160

Hakemisto

A

Ajonestin ................................ 30, 70
Ajotietokone ................................. 74
Ajovalojen kantaman säätö ......... 78
Ajovalot ajettaessa ulkomailla ..... 79
Akku ........................................... 119
Akun purkautumisen esto ............ 82
Aurinkolasikotelo ......................... 54
Autokohtaiset tiedot ....................... 3
Automaattinen häikäisyn esto ..... 32
Automaattivaihteisto .................... 99
Auton hallinta ............................... 95
Auton hinaaminen ..................... 140
Auton lukituksen avaaminen ......... 6
Auton mitat ................................ 155
Auton paino ............................... 155
Auton poistaminen käytöstä....... 110
Auton romutus ja kierrätys ......... 111
Auton räätälöinti ........................... 75
Auton tunnistenumero ............... 152
Auton viestit ................................. 72
Autopassi ..................................... 19
Avaimet ........................................ 19

B

Bensiinimoottorien polttoaine .... 108

D

Dieselhiukkassuodatin.................. 69
Dieselmoottorien polttoaine ....... 108

Dieselmoottorin hiukkassuodatin . 97
Dieselpolttoainejärjestelmän
ilmaus ..................................... 119

E

Elektroninen ajonvakautusjär‐
jestelmä................................... 104
Elektroninen ajovakauden
hallintajärjestelmä .................... 69
Elektroninen ajovakauden
hallintajärjestelmä pois päältä... 69
Elektroninen avainjärjestelmä...... 21
Elektroninen ilmastointiautoma‐
tiikka ......................................... 89
Elektroniset ajo-ohjelmat ........... 100
Ensiapupakkaus .......................... 56
Etusumuvalot ............................... 79
Etuturvatyynyjen järjestelmä ........ 43

G

Graafinen infonäyttö..................... 71

H

Halogeeniajovalot ...................... 120
Hehkutus ..................................... 69
Huolla auto pian .......................... 68
Huolto .................................. 94, 145
Huolto-ohjelmat.......................... 146
Huoltotiedot ............................... 145
Huurtuneet lamppujen suojukset . 80

161
Häikäisysuojat ............................. 34
Häikäisysuojien valot ................... 81

I

Ilmanlaatuanturi............................ 89
Ilmanotto ...................................... 94
Ilmastointi .................................... 14
Ilmastointilaite .............................. 87
Ilmastointilaitteen säännöllinen
käyttö ........................................ 94
Istuimen asento ........................... 37
Istuimen säätö ......................... 7, 38

J

Jarru- ja kytkinjärjestelmä ............ 68
Jarruneste .................................. 118
Jarrut ................................. 102, 118
Jarrutusapu ................................ 103
Johdanto ........................................ 3

K

Katalysaattori ............................... 98
Kattoluukku .................................. 35
Kattoteline .................................... 57
Kaukovalot ............................. 70, 78
Kaukovalovilkku ........................... 78
Kello.............................................. 62
Keskuslukitusjärjestelmä ............. 23
Kierroslukumittari ......................... 64
Kiinteät tuuletussuulakkeet .......... 93

Kojelaudan osat ........................... 11
Kojelaudan sulakerasia ............. 128
Kojelaudan säilytyslokero............. 53
Kojelaudan valaistuksen säätö .... 81
Kojelaudan valaistus ................. 125
Kolmipisteturvavyö ...................... 41
Konepelti .................................... 111
Kuljettajan tietokeskus.................. 71
Kupera muoto .............................. 31
Kuva moottoritilasta.................... 113
Kuviourien syvyys ...................... 132
Kylkisuuntavilkut ........................ 123
Kyynärnoja.............................. 39, 40
Kyynärnojan säilytystila ............... 55
Käsikäyttöinen häikäisyn esto ..... 32
Käsikäyttöiset ikkunat .................. 33
Käsinelokero ................................ 54
Käsivaihteisto ............................ 102
Käynnistys apukaapeleilla ......... 139
Käyttö .......................................... 83
Kääntyminen ................................ 31

L

Lapsilukot .................................... 27
Lastaustietoa ............................... 57
Lasten Isofix-turvajärjestelmät ..... 52
Lastenistuimen asennuspaikat .... 49
Lasten Top-Tetherturvajärjestelmät ....................... 52
Lasten turvajärjestelmät .............. 47

Latausjärjestelmä ........................ 68
Liikkeellelähtö .............................. 16
Lisähuollot ................................. 149
Lisälaitteet ................................... 84
Lisälämmitin.................................. 92
Lisävarusteet ja autoon tehdyt
muutokset ............................... 110
Luistonestojärjestelmä ............... 104
Luistonestojärjestelmä pois
päältä........................................ 69
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä . 102
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä
(ABS) ........................................ 68
Lukuvalot ..................................... 81
Lumiketjut .................................. 133
Lämmitys ............................... 32, 39
Lämmitys- ja tuuletusjärjestelmä . 86

M

Manuaalinen tila ........................ 100
Matkamittari ................................. 64
Matkapuhelimet ja CBradiolaitteet ............................... 84
Matkustamon ilmansuodatin ........ 94
Merkkivalot................................... 65
Moottorin ilmansuodatin............. 117
Moottorin jäähdytysneste .......... 117
Moottorin jäähdytysnesteen
lämpömittari .............................. 65
Moottorin käynnistäminen ............ 96

162
Moottorin pakokaasu ................... 97
Moottorin tiedot .......................... 153
Moottorin öljynpaine .................... 69
Moottoritilan sulakerasia ............ 126
Moottoriöljy ................................ 116
Mukinpitimet ................................ 54
Murtohälytinjärjestelmä ................ 28

N

Neste- ja voiteluainesuositukset 149
Nopeusmittari .............................. 64

O

Ohjauspyörän kauko-ohjaus ........ 59
Ohjauspyörän säätö ................ 9, 59
Ohjaustehostimen neste............. 118
Osamatkamittari .......................... 64
Ovi auki ........................................ 70

P

Paina jarrupoljinta ........................ 70
Peilin säätö .................................... 9
Peruutusvalot ............................... 80
Pesulaitteen neste ..................... 118
Poistumisvalot ............................. 82
Polttimon vaihto ......................... 120
Polttoaineenkulutus – CO2päästöt ................................... 154
Polttoaineensyötön katkaisu
moottorijarrutuksessa ............... 97

Polttoainemittari ........................... 65
Polttoaine vähissä ....................... 70
Pysäköinti .............................. 18, 97
Pysäköintitutka .......................... 106
Pyyhin- ja pesulaitteistot .............. 14
Pyyhkimen sulan vaihto ............. 119
Pyörän vaihto ............................. 136
Pääntuen säätö ............................. 8
Pääntuet ...................................... 36
Pölykapselit ............................... 132
Quickheat..................................... 92

Sisätilojen hoito ......................... 144
Sisävalot .............................. 81, 124
Sisääntulovalot ............................ 82
Sivuturvatyynyjen järjestelmä ...... 44
Sulakkeet ................................... 125
Sumuvalot ............................ 70, 122
Suorituskyky .............................. 154
Suunta- ja kaistanvaihtovilkut ...... 79
Suuntavilkku ................................ 67
Symbolit ......................................... 4
Sähkötoiminen säätö ................... 31
Sähkötoimiset ikkunat .................. 33
Säädettävät tuuletussuulakkeet . . 93

R

T

Q

Radiokauko-ohjain ....................... 19
Radiovastaanotto ........................ 83
Rekisterikilven valo .................... 123
Rengas- ja pyöräkoon
muuttaminen .......................... 132
Rengasmerkinnät ...................... 131
Rengaspaine ............................. 131
Rengaspaineet .......................... 157
Renkaankorjaussarja ................. 133

S

Sadetunnistin................................ 70
Savukkeensytytin ......................... 63
Seisontajarru.............................. 103
Seisontavalot ............................... 80

Takalasin lämmitys ...................... 34
Takasumuvalo ..................... 70, 124
Takasumuvalot ............................ 80
Takavalot ................................... 122
Tallennetut asetukset................... 21
Talvirenkaat ............................... 131
Tankkaaminen ........................... 108
Tapahtumamuistit....................... 158
Tavaratila ............................... 27, 55
Toimintavian merkkivalo .............. 68
Toisen ajoneuvon hinaaminen . . 141
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Turvatyynyjen poiskytkentä ......... 46
Turvatyynyjärjestelmä .................. 43
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Turvatyynyn poistaminen
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Turvatyynyverhojen järjestelmä ... 45
Turvavyö ........................................ 8
Turvavyömuistutin ....................... 67
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Tuuletus........................................ 86
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Johdanto

Johdanto
Yleisluonteisia tietoja

Johdanto .................................
Yleiskatsaus............................
Käyttö......................................

3
7
11

Tekniikan uusimpia edistysaskeleita
edustavat CD-soitin/radio/CD-vaihtaja- ja CD-soitin/radio -laitteet tarjoavat sinulle viihdettä ja tietoja.
FM-, DAB- (vain CD-soitin/radio/CDvaihtaja DAB:llä) ja AM-aaltoalueita
varten radiossa on kaksitoista automaattisesti määritettävää pikavalintaasemaa. Lisäksi 36 kanavaa voidaan
määrittää käsin (aaltoalueesta riippumatta).
Integroitu CD-soitin toistaa CD-äänilevyjä ja MP3/WMA-CD-levyjä. Integroituun vaihtajaan (vain CD-soitin/
radio/CD-vaihtaja) mahtuu kerrallaan
enintään kuusi CD-levyä.
Lisäksi voit liittää esim. kannettavan
soittimen lisä-äänilähteeksi infotainment-järjestelmään.
Digitaalinen ääniprosessori tarjoaa
käyttöösi useita esimääritettyjä taajuuskorjaintiloja äänen laadun optimoimiseksi.

3

Infotainment-järjestelmää voidaan
käyttää myös ohjauspyörän säätimillä.
Käyttösäätimien tarkkaan harkitun
muotoilun, selkeiden näyttöjen ja
monitoimintoisen MENU -painikkeen
ansiosta järjestelmän käyttö on
helppoa ja intuitiivista.
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Johdanto

Infotainment-järjestelmän
ohjeiden käyttö

Tärkeää tietoa näiden
ohjeiden sisällöstä

 Yleiskatsaus-kappaleesta saat

Malliversiosta, maakohtaisesta versiosta, integroiduista erikoisvarusteista
ja lisävarusteista sekä auton varustelutasosta riippuen autosi voi poiketa
näiden käyttöohjeiden kuvauksista.
Käyttö ja näytöt on kuvattu CD-soitin/
radio/CD-vaihtaja -laitetta varten.
Vain käyttöä koskevat erot on kuvattu
CD-soitin-/radiolaitteen osalta.

nopeasti käsityksen infotainmentjärjestelmän lukuisista toiminnoista
ja kaikista käyttösäätimistä.
 Käyttö-kappaleesta löydät kuvauksen infotainment-järjestelmän
peruskäyttövaiheista.
 Käyttöohjeiden ja yksittäisten kappaleiden alussa olevien sisällysluetteloiden avulla löydät etsimäsi
aiheet.
 Aakkosellinen hakemisto auttaa
sinua löytämään etsimäsi.
 Yksityiskohtaiset infotainment-järjestelmän toimintakuvaukset löydät
yksittäisistä kappaleista.
 Viittaukset sijainteihin, esim.
vasemmalla, oikealla, edessä tai
takana, on ilmoitettu aina kulkusuuntaan päin katsottuna.

Erityishuomautuksia
Sivuviittaukset tunnistaa
merkinnästä 3. Merkintä 3 tarkoittaa
"katso sivu".

Näyttöruudut
Monet näytöt riippuvat laitteen asetuksista ja auton varustelusta. Siksi
ne voivat vaihdella.

9 Vaara, 9 Varoitus,
Huomio
9 Vaara
Tekstit, jotka on varustettu merkinnällä 9 Vaara, ilmoittavat
mahdollisesta hengenvaarasta.
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaarantaa käyttäjän
hengen.

9 Varoitus
Merkinnällä 9 Varoitus varustetut
tekstit ilmoittavat mahdollisista
onnettomuus- ja loukkaantumisvaaroista. Ohjeiden noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen.
Huomio
Merkinnällä Huomio varustetut
tekstit ilmoittavat auton vaurioitumisvaarasta. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaurioita autoon.
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Johdanto
Tärkeää tietoa käytöstä ja
liikenneturvallisuudesta
9 Varoitus
Infotainment-järjestelmää täytyy
käyttää siten, että autoa voidaan
ajaa turvallisesti joka hetki. Jos
epäilet turvallisuutta, pysäytä auto
ja käytä Infotainment-järjestelmää
auton ollessa paikallaan.

Varkaudenestoominaisuudet
Infotainment-järjestelmässä on elektroninen turvajärjestelmä varkaudenestoa varten.
Infotainment-järjestelmä toimii siksi
vain tietyssä autossa ja on siten varkaalle arvoton.

5
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Johdanto

Yleiskatsaus

6 TP

CD-soitin/radio/CD-vaihtaja
Käyttösäätimet
1

2

3

4
5

säädin ................................ 11
Painamalla:
infotainment-järjestelmän
kytkeminen päälle/pois
Kääntämällä:
äänenvoimakkuuden säätö
Numeropainikkeet 1 ..6
Radion asemapainikkeet........ 19
Pitkä painallus:
aseman tallennus
Lyhyt painallus:
aseman valinta
CD-vaihtaja: CD-levyn valinta 31
Radio: haku taaksepäin ......... 19
CD/MP3: kappaleen
ohitus taaksepäin ................... 31
CD/MP3: Toiston aloitus/
keskeytys ............................... 30
Radio: haku eteenpäin ........... 19
CD/MP3: kappaleen ohitus
eteenpäin ............................... 31

7

8
9

0

a

Jos Infotainment-järjestelmä
pois päältä: ajan ja päiväyksen
näyttö
Jos Infotainment-järjestelmä
kytketty päälle: muuta ajan ja
päiväyksen asetusta
INFO
Radio: tietoa kuunneltavasta
asemasta
CD/MP3: tietoa kuunneltavasta
kappaleesta
TONE ..................................... 15
Äänensävyn valikko
AS .......................................... 20
Automaattiset muistitasot
(tallennetut radioasemat)
BACK ..................................... 12
Valikko: yksi taso taaksepäin
Merkkien syöttö: viimeisen
merkin poisto
CD-levyn poisto laitteesta ...... 33

7

b MENU -säädin..........................12

c

d

e
f
g

h

i

Kääntämällä:
valikkovaihtoehtojen
merkitseminen
tai numeroarvojen asettaminen
Painamalla: merkityn
vaihtoehdon
valinta/aktivointi,
asetetun arvon vahvistus,
toiminnon kytkeminen päälle/pois
FAV ........................................ 21
Suosikkiluettelot
(tallennetut radioasemat)
MUTE
Mykistyksen aktivointi/
poistaminen käytöstä ............. 11
CONFIG ................................. 16
Asetusvalikon avaaminen
CD-levyaukko
CD/AUX.................................. 30
CD-/MP3-toiston käynnistys
tai äänilähteen vaihto
(AUX = ulkoinen äänilähde)
BAND .................................... 19
Radion käynnistys tai
aaltoalueen vaihto
LOAD ..................................... 30
CD-vaihtaja: CD-levyn lataus
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Johdanto
CD-soitin/radio

8 TP

Käyttösäätimet
1

2

3

4
5
6
7

säädin ................................ 11
Painamalla: infotainmentjärjestelmän
kytkeminen päälle/pois
Kääntämällä:
äänenvoimakkuuden säätö
Numeropainikkeet 1 ..6
Radion asemapainikkeet........ 19
Pitkä painallus: aseman
tallennus
Lyhyt painallus: aseman
valinta
CD-vaihtaja: CD-levyn valinta 31
Radio: haku taaksepäin ......... 19
CD/MP3: kappaleen ohitus
taaksepäin.............................. 31
MP3: ylempi kansiotaso
CD/MP3: Toiston aloitus/
keskeytys ............................... 30
MP3: alempi kansiotaso
Radio: haku eteenpäin ........... 19
CD/MP3: kappaleen ohitus
eteenpäin ............................... 31

9

0
a

b

c

Jos infotainment-järjestelmä
pois päältä: ajan ja päiväyksen
näyttö
Jos infotainment-järjestelmä
kytketty päälle: muuta ajan ja
päiväyksen asetusta
INFO
Radio: tietoa kuunneltavasta
asemasta
CD/MP3: tietoa kuunneltavasta
kappaleesta
TONE ..................................... 15
Äänensävyn valikko
AS .......................................... 20
Automaattitallennuksen luettelot
(tallennetut radioasemat)
BACK ..................................... 12
Valikko: yksi taso taaksepäin
Merkkien syöttö: viimeisen
merkin poisto
CD-levyn poisto...................... 33

9

d MENU -säädin........................ 12

e

f

g
h
i

j

Kääntämällä:
valikkovaihtoehtojen
merkitseminen
tai numeroarvojen asettaminen
Painamalla: merkityn
vaihtoehdon
valinta/aktivointi,
asetetun arvon vahvistus,
toiminnon kytkeminen päälle/
pois
FAV ........................................ 21
Suosikkiluettelo
(tallennetut radioasemat)
MUTE
Mykistyksen aktivointi/
poistaminen käytöstä ............. 11
CONFIG ................................. 16
Asetusvalikon avaaminen
CD-levyaukko
CD/AUX.................................. 30
CD-/MP3-toiston käynnistys
tai äänilähteen vaihto
(AUX = ulkoinen äänilähde)
BAND .................................... 19
Radion käynnistys tai
aaltoalueen vaihto
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Ohjauspyörän
audiosäätimet

1 SRC (lähde)

Painamalla: äänilähteen valinta
Kääntämällä ylöspäin: seuraava
tallennettu
radioasema
tai seuraava CD/MP3-kappale
Kääntämällä alaspäin: edellinen
tallennettu radioasema
tai edellinen CD/MP3-kappale
2 Äänenvoimakkuuden lisääminen
3 Äänenvoimakkuuden
pienentäminen

4 Mykistyksen aktivointi/

poistaminen käytöstä ..............11
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Käyttö
Käyttösäätimet
Infotainment-järjestelmää käytetään
toimintopainikkeilla, monitoimisäätimillä ja näytössä näkyvien valikoiden
avulla.
Käskyt annetaan:
 kojelaudan keskusohjausyksiköllä
3 7 tai 9
 ohjauspyörän säätimillä 3 10

Infotainment-järjestelmän
kytkeminen päälle tai pois
Paina säädintä . Kun laite käynnistyy, käytössä on viimeksi valittu
Infotainment-lähde.
Automaattinen poiskytkentä
Jos infotainment-järjestelmä on kytketty päälle säätimellä sytytysvirran ollessa katkaistu ja kuljettajan
ovi auki, se kytkeytyy automaattisesti
uudestaan pois päältä 10 minuutin
kuluttua viimeisestä käyttäjän antamasta käskystä lukien.

Äänenvoimakkuuden säätö
Käännä -säädintä. Valittu asetus
näkyy näytössä.
Kun infotainment-järjestelmä kytketään päälle, viimeksi valittu äänenvoimakkuus on käytössä, jos se on
alhaisempi kuin käynnistyksen enimmäisäänenvoimakkuus.
Seuraavat asetukset voidaan tehdä
erikseen:
 käynnistyksen enimmäisäänenvoimakkuus 3 17
 liikennetiedotusten äänenvoimakkuus 3 17
Nopeuden mukaan muuttuva
äänenvoimakkuus
Kun nopeuden mukaan muuttuva
äänenvoimakkuus on käytössä, 3 17
äänenvoimakkuus säätyy automaattisesti tiemelun ja tuulensuhinan
mukaan ajon aikana.
Mykistys
Paina MUTE -painiketta mykistääksesi äänilähteet.

11

Mykistyksen peruutus: käännä säädintä tai paina MUTE -painiketta
uudelleen.
Äänenvoimakkuuden
rajoittaminen korkeissa
lämpötiloissa
Jos auton sisällä vallitsee hyvin
korkea lämpötila, infotainment-järjestelmä rajoittaa säädettävää enimmäisäänenvoimakkuutta. Tarvittaessa äänenvoimakkuutta
pienennetään automaattisesti.

Toimintoalueet
Radio
Paina BAND -painiketta avataksesi
radion päävalikon tai vaihtaaksesi
aaltoalueesta toiseen.
Paina MENU -säädintä avataksesi
alavalikon, joka sisältää vaihtoehdot
aseman valintaa varten.
Radiotoimintojen tarkka kuvaus 3 19.

Audiosoittimet
Paina CD/AUX -painiketta avataksesi
CD - tai AUX -päävalikon tai vaihtaaksesi näiden valikkojen välillä.
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Paina MENU -säädintä avataksesi
alavalikon, joka sisältää vaihtoehdot
kappaleen valintaa varten.
Äänisoittimen toimintojen tarkka
kuvaus 3 29.

Valikkojen käsittely
MENU -säädin
MENU -säädin on valikkojen keskeinen ohjauselementti.

CD-soitin/radio/CD-vaihtajaan
liittyviä esimerkkejä
Vaihtoehdon valinta

Kääntämällä
 merkitään valikkovaihtoehtoja
 CD-soitin/radio: näytetään valikkovaihtoehto
 asetetaan numeroarvo
Painaen
 valitaan tai aktivoidaan merkitty
vaihtoehto
 CD-soitin/radio: valitaan tai aktivoidaan näytössä oleva vaihtoehto
 vahvistetaan asetettu arvo
 kytketään järjestelmän toiminto
päälle/pois

BACK -painike
Paina tätä painiketta, kun haluat:
 poistua valikosta
 palata alavalikosta yhtä ylemmälle
valikkotasolle
 poistaa merkkijonon viimeisen
merkin.

Käännä MENU -säädintä siirtääksesi
kohdistimen (= värillinen tausta)
haluamasi vaihtoehdon kohdalle.
Valitse merkitty vaihtoehto painamalla MENU -säädintä.
Alavalikot
Nuoli valikon oikeassa reunassa
ilmoittaa, että kun vaihtoehto on
valittu, näyttöön avautuu lisävaihtoehtoja sisältävä alavalikko.
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Johdanto
Asetuksen aktivointi

Arvon asettaminen

Käännä MENU -säädintä merkitäksesi haluamasi asetuksen.
Paina MENU -säädintä aktivoidaksesi asetuksen.

Käännä MENU -säädintä muuttaaksesi asetuksen kulloistakin arvoa.
Paina MENU -säädintä vahvistaaksesi asetetun arvon.

13

Toiminnon kytkeminen päälle tai
pois

Käännä MENU -säädintä merkitäksesi toiminnon kytkettäväksi joko
päälle tai pois.
Paina MENU -säädintä vaihtaaksesi
asetusten Päällä ja Pois välillä.
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Johdanto

CD-soitin/radioon liittyviä
esimerkkejä
Valikkoelementit ja -symbolit

Oikealle osoittava nuoli 3 ilmoittaa:
ensimmäinen alavalikkotaso on käytössä (kaksi nuolta = toinen alavalikkotaso käytössä).
Alaspäin osoittava nuoli 4 ilmoittaa:
aktiivisessa alavalikossa on lisää
vaihtoehtoja.

Arvon asettaminen

Asetuksen aktivointi

Alas- ja ylöspäin osoittavat nuolet 1
tarkoittavat: ylin valikkotaso on aktiivinen. Aktiivisessa valikossa on valittavissa lisävaihtoehtoja.
Näytä muut aktiivisen valikon vaihtoehdot kääntämällä MENU -säädintä.
Kulmallinen nuoli 2 ilmoittaa: käytettävissä on alavalikko, jossa on
lisää vaihtoehtoja.
Paina MENU -säädintä valitaksesi
näytössä olevan vaihtoehdon ja avataksesi kyseisen alavalikon.

Paina MENU -säädintä avataksesi
kyseisen asetusvalikon.
Käännä MENU -säädintä muuttaaksesi asetuksen kulloistakin arvoa.
Paina MENU -säädintä vahvistaaksesi asetetun arvon.
Paina MENU -säädintä avataksesi
kyseisen asetusvalikon.
Käännä MENU -säädintä näyttääksesi haluamasi asetuksen.
Paina MENU -säädintä aktivoidaksesi asetuksen.
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Johdanto
Toiminnon kytkeminen päälle tai
pois

Paina MENU -säädintä avataksesi
kyseisen asetusvalikon.
Käännä MENU -säädintä merkitäksesi asetuksen Päällä tai Pois.
Vahvista merkitty asetus painamalla
MENU -säädintä.

Äänensävyn asetukset
Äänensävyn säätövalikossa voidaan
valita eri äänensävyominaisuuksia
kullekin radion aaltoalueelle ja äänisoittimen lähteelle.

Paina TONE -painiketta avataksesi
äänensävyn säätövalikon.

Basson, keskiäänien ja
diskantin asetus

Valitse Basso, Keskialue tai Diskantti.
Aseta valitsemallesi vaihtoehdolle
haluamasi arvo.

15
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Johdanto

Äänenvoimakkuuden
jakaminen etu- ja takaosan
välillä

Äänenvoimakkuuden
jakaminen oikean ja vasemman
puolen välillä

Valitse Faderi.
Aseta haluamasi arvo.

Valitse Tasapaino.
Aseta haluamasi arvo.

Asetusten nollaaminen
Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina
MENU -säädintä muutama sekunti.

Äänensävyn optimointi
musiikkityylin mukaan

Valitse EQ-esiasetukset (taajuuskorjain).
Näytössä olevat valinnat tarjoavat
valmiiksi optimoidut basso-, keskiääni- ja diskanttiasetukset kulloistakin musiikkityyliä varten.
Valitse haluamasi vaihtoehto.

Järjestelmäasetukset
Infotainment-järjestelmän asetuksia
ja mukautuksia voidaan tehdä koska
tahansa.
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Johdanto
Paina CONFIG -painiketta avataksesi järjestelmäasetusten valikon.

Nopeuden mukaan muuttuva
äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuuden
asetukset
Käynnistyksen
enimmäisäänenvoimakkuus

Valitse Radioasetukset ja sitten
Maks. aloitusäänenvoimakkuus.
CD-soitin/radio: valitse Ääniasetukset ja sitten Aloitusäänenvoimakkus.
Aseta haluamasi arvo.

Valitse Radioasetukset ja sitten
Nopeuskorvattu äänenvoimakkuus.
CD-soitin/radio: valitse Ääniasetukset ja sitten Nopeuskorvattu
äänenvoimakkuus.
Nopeuden mukaan muuttuva äänenvoimakkuus voidaan poistaa käytöstä
tai äänenvoimakkuuden mukautusaste valita näytön valikosta.
Valitse haluamasi vaihtoehto.
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Liikennetiedotusten (TA)
äänenvoimakkuus
Liikennetiedotusten äänenvoimakkuutta voidaan suurentaa tai pienentää normaaliin äänenvoimakkuuteen nähden.

Valitse peräkkäin Radioasetukset,
RDS-vaihtoehdot ja TA-äänenvoimakkuus .
CD-soitin/radio: valitse peräkkäin
Ääniasetukset, RDS-vaihtoehdot ja
TA-äänenvoimakkuus .
Aseta äänenvoimakkuuden suurentamisen tai pienentämisen arvo.
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Johdanto

Ajan ja päivämäärän asetus

 Aseta ajan aikaformaatti:

muuttaa päivämäärän näyttömuotoa.
 RDS-kellon synkronointi: kun
tämä toiminto on kytketty päälle,
aikanäyttöä päivitetään koko ajan
automaattisesti RDS-kanavan
aikasignaalin avulla 3 25.
Tee haluamasi asetukset.

Kielen vaihto

Jos ajan tai päivämäärän näyttöjä on
muutettava:
Valitse Aika Päiväys.
CD-soitin/radio: valitse Järjestelmäasetukset.
Valittavissa olevat asetusvaihtoehdot:
 Aseta aika: muuttaa näytössä
näkyvää aikaa.
 Aseta päiväys: muuttaa näytössä
näkyvää päiväystä.
 Aseta aikaformaatti: muuttaa ajan
näyttömuotoa.

Jos valikkonäyttöjen kieli ja matkapuhelinportaalin äänikieli on vaihdettava:
Valitse Ajoneuvoasetukset ja sitten
Kielet.
Valitse haluamasi kieli.
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Radio

Käyttö
Ohjauspainikkeet

Käyttö......................................
Radio Data System .................
Digitaalinen radiolähetys.........

19
25
27

Tärkeimmät painikkeet radion ohjausta varten ovat seuraavat:
 BAND: radion aktivointi
 , : asemahaku
 AS: automaattitallennuksen luettelot
 FAV: suosikkiluettelot
 1 ..6: esivalintapainikkeet
 TP: liikennetiedot

Radion aktivointi

19

Paina BAND -painiketta avataksesi
radion päävalikon.
Viimeksi kuunneltua asemaa vastaanotetaan.

Aaltoalueen valinta

Paina BAND-painiketta vaihtaaksesi
AM-, FM- ja DAB- (vain CD-soitin/
radio/CD-vaihtaja DAB:llä) -aaltoalueiden välillä.
Valitun aaltoalueen viimeksi kuunneltua asemaa vastaanotetaan.

Aseman valinta
Automaattinen asemanhaku
Paina lyhyesti painiketta
tai
toistaaksesi seuraavaa asemamuistin asemaa.
Paina painiketta
tai
muutama
sekunti siirtyäksesi seuraavalle kuuluvalle asemalle kyseisellä aaltoalueella.
Jos radio ei löydä asemia, se vaihtaa
automaattisesti herkemmälle hakutasolle. Jos se ei edelleenkään löydä
asemia, viimeksi käytetty taajuus
aktivoidaan uudelleen.
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Radio

FM-aaltoalue: jos RDS-toiminto on
aktivoitu, vain RDS-asemia 3 25 haetaan, ja jos radion liikennetiedotuspalvelu (TP) on aktivoitu, vain liikennetiedotuksia lähettäviä asemia
3 24 haetaan.

Manuaalinen asemanhaku
AM / FM-aaltoalue
Käännä MENU -säädintä ja aseta
optimaalinen vastaanottotaajuus
näyttöön avautuvassa
taajuusruudussa.
DAB-aaltoalue
Kuvaus 3 24.

Automaattitallennuksen
luettelot (AS)
Kulloisellakin aaltoalueella parhaiten
kuuluvat asemat voidaan hakea ja
tallentaa automaattisesti automaattitallennusta käyttäen.

Kullakin aaltoalueella on kaksi automaattitallennuksen luetteloa (AS 1,
AS 2), joista kumpaankin voidaan tallentaa 6 asemaa.
Asemien automaattitallennus
Paina painiketta AS, kunnes valikko
Päivittää asemia avautuu. Kulloisenkin aaltoalueen 12 voimakkainta
asemaa tallennetaan kahteen automaattitallennuksen luetteloon.
Jos haluat keskeyttää automaattitallennuksen, paina MENU -säädintä.

Asemien manuaalinen tallennus
Asemia voidaan tallentaa myös käsin
automaattitallennuksen luetteloihin.
Aseta tallennettavat asemat.
Paina lyhyesti AS -painiketta avataksesi automaattitallennuksen luettelon
tai vaihtaaksesi toiseen luetteloon.
Aseman tallennus tiettyyn paikkaan
luettelossa: paina haluamaasi numeropainiketta 1 ..6, kunnes asema
alkaa jälleen kuulua merkiksi siitä,
että se on tallennettu.
Manuaalisesti tallennetut asemat korvataan toisilla automaattisen asemantallennuksen yhteydessä.
Asemien haku muistista
Paina lyhyesti AS -painiketta avataksesi automaattitallennuksen luettelon
tai vaihtaaksesi toiseen luetteloon.
Paina lyhyesti jotain numeronäppäintä
1 ..6 hakeaksesi muistista vastaavassa luettelon kohdassa olevan
aseman.
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Suosikkiluettelot (FAV)
Asemia voidaan kaikilla aaltoalueilla
tallentaa käsin suosikkiluetteloihin.

Paina FAV -painiketta avataksesi
suosikkiluettelon tai vaihtaaksesi toiseen suosikkiluetteloon.
Aseman tallennus tiettyyn paikkaan
luettelossa: paina kyseistä numeropainiketta 1 ..6, kunnes asema
kuuluu jälleen. Se on nyt tallennettu.
Asemien haku muistista
Paina FAV -painiketta avataksesi
suosikkiluettelon tai vaihtaaksesi toiseen suosikkiluetteloon.
Paina lyhyesti jotain numeronäppäintä 1 ..6 hakeaksesi muistista vastaavassa luettelon kohdassa olevan
aseman.

Jokaiseen suosikkiluetteloon voidaan
tallentaa 6 asemaa. Käytettävissä
olevien suosikkiluetteloiden määrä
voidaan asettaa 3 "Suosikkiluetteloiden määrän määrittäminen".
CD-soitin/radio: Käytettävissä olevien suosikkiluetteloiden määrää ei
voida määrittää.
Aseman tallennus
Aseta tallennettavat asemat.

21

Suosikkiluetteloiden määrän
määrittäminen

Käytettävissä olevien suosikkiluetteloiden määrä voidaan asettaa.
Paina CONFIG -painiketta.
Valitse Radioasetukset ja sitten
Radiosuosikit.
Valitse haluamasi määrä suosikkiluetteloita.
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Radio

Aaltoaluevalikot

Suosikkiluettelo

Asemaluettelot

Muita mahdollisuuksia asemien valintaan on valikoissa AM, FM ja DABvalikko.
Radion päävalikon ollessa aktivoitu
paina MENU -säädintä avataksesi
haluamasi aaltoaluevalikon.

Valitse Suosikkilista.
Kaikki suosikkiluetteloihin tallennetut
AM-, FM- ja DAB-asemat näytetään.
Valitse haluamasi asema.

 AM / FM: Valitse AM tai FM-

asemalista.
 DAB: Käännä MENU -säädintä.
Kaikki vastaanottoalueella kuuluvat
asemat näytetään.
Jos asemaluetteloita ei ole luotu etukäteen, Infotainment-järjestelmä
tekee automaattisen asemahaun.
Valitse haluamasi asema.
Asemaluetteloiden päivitys
Jos AM-, FM- tai DAB-asemaluetteloihin tallennetut asemat eivät enää
kuulu:
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Valitse Päivitä AM-asemalista tai
Päivitä DAB-asemalista.
CD-soitin/radio/CD-vaihtaja: infotainment-järjestelmän kaksoisviritin päivittää FM-asemaluetteloa jatkuvasti
taustalla. Manuaalista päivitystä ei
tarvita.
CD-soitin/radio: valitse Päivitä
asema lista.
Asemahaku aloitetaan. Kun haku on
valmis, viimeiseksi haettua asemaa
toistetaan.
Jos haluat keskeyttää asemahaun,
paina MENU -säädintä.
FM- ja DAB-aaltoalueilla myös vastaava kategorialuettelo päivitetään.

Kategorialuettelot

Monet RDS-asemat 3 25 lähettävät
PTY-koodia, joka määrittelee lähetettävän ohjelman tyypin (esim. uutiset).
Jotkut asemat myös muuttavat PTYkoodia lähetettävästä ohjelmasisällöstä riippuen.
Infotainment-järjestelmä tallentaa
ohjelmatyypin mukaan lajitellut RDSasemat FM- tai DAB-kategorialuetteloon.
Aseman määrittelemän ohjelmatyypin haku:
Valitse FM tai DAB-luokittelulista.

23

CD-soitin/radio: valitse Ohjelmatyypin valinta.
Luettelo saatavana olevista ohjelmatyypeistä näytetään.
Valitse haluamasi ohjelmatyyppi.

Näyttöön tulee luettelo asemista,
jotka lähettävät valitun tyyppistä
ohjelmaa.
Valitse haluamasi asema.
CD-soitin/radio: seuraava valitun
tyyppinen kuuluva asema haetaan ja
sitä toistetaan.
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Radio

Kategorialuettelot päivitetään vastaavien asemaluetteloiden päivityksen
yhteydessä.

DAB-tiedotukset

Radion liikennetiedotukset
(TP = liikenneradio)
Radion liikennetiedotusasemat ovat
liikennetiedotuksia lähettäviä RDSasemia 3 25.

Manuaalinen DAB-asemien viritys

Liikennetiedotuspalvelun
kytkeminen päälle/pois

Valitse Manuaalinen DAB-viritys ja
käännä MENU -säädintä asettaaksesi vaadittavan vastaanottotaajuuden.

Musiikkiohjelmien lisäksi monet DABasemat 3 27 lähettävät erilaisia tiedotuksia. DAB-tiedotuksia voidaan vastaanottaa vain DAB-aaltoalueen
ollessa käytössä. Vastaanotettava
DAB-palvelu (ohjelma) keskeytyy tiedotuksen ajaksi.
Useita tiedotuskategorioita voidaan
valita yhtä aikaa:
Valitse DAB-tiedotteet ja aktivoi
sitten haluamasi tiedotuskategoriat.

Infotainment-järjestelmän liikennetiedotusten (TA) vastaanottovalmiuden
kytkeminen päälle ja pois:
Paina TP -painiketta.
 Jos liikennetiedotuspalvelu on kytketty päälle, radion päävalikossa
näkyy [ ].
 Vain liikennetiedotusasemia vastaanotetaan.
 Jos valitulla asemalla ei lähetetä liikennetiedotuksia, seuraavaa liikennetiedotusasemaa aletaan
hakea automaattisesti.
 Kun liikennetiedotusasema on löydetty, radion päävalikossa näkyy
[TP].
 Liikennetiedotukset toistetaan
ennalta säädetyllä TA-voimakkuudella 3 17.
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 Jos radion liikennetiedotuspalvelu

on käytössä, CD-/MP3-levyn toisto
keskeytetään liikennetiedotuksen
ajaksi.

Pelkkien liikennetiedotusten
kuuntelu

Radio Data System

25

RDS:n konfigurointi

Radio Data System (RDS) on FMasemien palvelu, joka helpottaa huomattavasti halutun aseman löytämistä ja häiriötöntä kuuluvuutta.

Kytke liikennetiedotuspalvelu päälle
ja säädä infotainment-järjestelmän
äänenvoimakkuus pois päältä.

Liikennetiedotusten estäminen
Liikennetiedotuksen estäminen esim.
CD-/MP3-levyn toistamisen aikana:
Paina TP -painiketta.
Liikennetiedotus keskeytetään, mutta
liikennetiedotuspalvelu pysyy käytössä.

EON (Enhanced Other
Networks, muiden verkkojen
tarkkailu)
EON-palvelun avulla voit kuunnella
radion liikennetiedotuksia, vaikka
valitsemallasi asemalla ei olisi liikennetiedotuspalvelua. Jos tällainen
asema on valittu, se näytetään radion
päävalikossa samalla tavalla kuin
radion liikennetiedotusasemat TP.

RDS-asemat merkitään ohjelman
nimellä lähetystaajuuden sijasta.

Paina CONFIG -painiketta
Valitse Radioasetukset ja sitten
RDS-vaihtoehdot avataksesi RDS:n
konfigurointivalikon.
CD-soitin/radio: valitse Ääniasetukset ja sitten RDS-vaihtoehdot.

TA-äänenvoimakkuus
Liikennetiedotusten (TA) äänenvoimakkuus voidaan määrittää ennalta
3 17.
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RDS-toiminnon kytkeminen
päälle/pois
Aseta RDS joko Päällä tai Pois.
RDS:n aktivoinnista on seuraavat
edut:
 Automaattihaun aikana
infotainment-järjestelmä virittäytyy
vain RDS-asemille.
 Näytössä näkyy määritetyn
aseman ohjelman nimi sen
taajuuden sijasta.
 Infotainment-järjestelmä virittäytyy
aina valitun aseman parhaiten
kuuluvalle lähetystaajuudelle AFtoiminnon (vaihtoehtoinen taajuus)
avulla 3 "Aluetoiminto".
 Kuunneltavasta asemasta riippuen
infotainment-järjestelmä näyttää
radiotekstejä, jotka voivat sisältää
esimerkiksi tietoa kulloisestakin
ohjelmasta.

Liikennetiedotukset (TA)
TA-toiminnon kytkeminen pysyvästi
päälle tai pois:
Aseta Liikennetiedote (TA) joko
Päällä tai Pois.

Aluetoiminnon kytkeminen
päälle/pois
(RDS:n on oltava aktivoitu aluetoimintoa varten).
Tiettyinä aikoina jotkut RDS-asemat
lähettävät erilaisia alueellisia
ohjelmia eri taajuuksilla.
Aseta Aluelähetys (REG) joko
Päällä tai Pois.
Vain vaihtoehtoiset taajuudet (AF),
jotka lähettävät samoja alueellisia
ohjelmia, valitaan.
Jos aluetoiminto kytketään pois
päältä, asemien vaihtoehtoiset taajuudet valitaan huomioimatta alueellisia ohjelmia.

RDS-tekstin vieritys
Jotkut RDS-asemat peittävät
ohjelman nimen näyttörivillä näyttääkseen lisätietoja.
Lisätietojen näytön estäminen:

Aseta RDS-Pysäytä tekstin vieritys
Päällä.

Radioteksti
Jos RDS ja RDS-aseman vastaanotto on aktivoitu, kuunneltavan
ohjelman ja toistettavan musiikkikappaleen tiedot näytetään ohjelman
nimen alapuolella.
Tietojen näyttäminen tai piilottaminen:
Aseta Radiotekstit joko Päällä tai
Pois.

CDC400_CD300.book Page 27 Monday, February 16, 2009 2:03 PM

Radio

Digitaalinen
radiolähetys
(vain CD-soitin/radio/CD-vaihtaja
DAB:llä)
Digitaalinen radiolähetys (DAB) on
innovatiivinen ja universaali lähetysjärjestelmä.

DAB-asemat merkitään ohjelman
nimellä lähetystaajuuden sijasta.

Yleisluonteisia tietoja
 DAB-toiminnolla useita radio-

ohjelmia (palveluja) voidaan
lähettää yhdellä taajuudella (kokonaisuus).

27

 Korkealaatuisten digitaalisten radi-

 Jos DAB-signaali heijastuu luon-

olähetysten lisäksi DAB pystyy
lähettämään myös ohjelmiin liittyvää tietoa ja monia muita tietopalveluja, mm. matkailu- ja liikennetietoja.
 Niin kauan kuin tietty DAB-vastaanotin pystyy vastaanottamaan lähettävän aseman signaalia (vaikka
signaali olisi hyvin heikko), äänentoisto on varmaa.
 AM- tai FM-lähetyksille tyypillistä
häipymistä (äänen heikkenemistä)
ei esiinny, vaan DAB-signaali toistetaan tasaisella äänenvoimakkuudella.
 Jos DAB-signaali on liian epämääräinen, jotta vastaanotin voisi tulkita sen, vastaanotto keskeytetään
kokonaan. Tämä voidaan välttää
aktivoimalla Automaattinen kanavanipun linkitys ja/tai Automaattinen linkitys DAB-FM 3 "DAB:n
konfigurointi".
 Läheisillä taajuuksilla olevien asemien aiheuttamia häiriöitä (AM- ja
FM-vastaanotolle tyypillinen ilmiö)
ei esiinny DAB:n yhteydessä.

nollisista esteistä tai rakennuksista,
DAB:n vastaanoton laatu paranee,
kun taas AM- tai FM-vastaanotto
huononee huomattavasti näissä
tilanteissa.
 DAB-vastaanotin ei tällä hetkellä
tue DAB+ -asemien vastaanottoa.

DAB:n konfigurointi

Paina CONFIG -painiketta.
Valitse Radioasetukset ja sitten
DAB-asetukset.
Seuraavat vaihtoehdot voidaan valita
konfigurointivalikosta:
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 Automaattinen kanavanipun

linkitys: kun tämä toiminto on aktivoitu, laite vaihtaa samaan palveluun (ohjelma) toisessa DAB-kokonaisuudessa (taajuus, jos
saatavilla), kun DAB-signaali on
liian epämääräinen vastaanottimen
tulkittavaksi.
 Automaattinen linkitys DAB-FM:
kun tämä toiminto on aktivoitu, laite
vaihtaa vastaavalle FM-asemalle
aktiivisessa DAB-palvelussa
(ohjelma, jos saatavilla), kun DABsignaali on liian epämääräinen vastaanottimen tulkittavaksi.
 Dynaaminen äänensopeutus:
kun tämä toiminto on aktivoitu,
DAB-signaalin dynaaminen alue on
pienentynyt. Tämä tarkoittaa sitä,
että voimakkaiden äänien taso on
alentunut, mutta hiljaisten ei. Siksi
infotainment-järjestelmän äänenvoimakkuus voidaan nostaa pisteeseen, jossa hiljaiset äänet kuuluvat,
mutta voimakkaat äänet eivät ole
liian voimakkaita.

 Taajuuskaista: tämän vaihto-

ehdon valinnan jälkeen voidaan
määrittää, mitä DAB-aaltoalueita
infotainment-järjestelmän pitää
vastaanottaa.
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CD-soitin .................................
Lisälaitteet...............................

CD-soitin

29
33

Infotainment-järjestelmän CD-soittimella voidaan toistaa CD-äänilevyjä
ja MP3/WMA-CD-levyjä.
Vaihtajalla varustetut laitteet: CDsoittimen vaihtajaan mahtuu enintään
6 CD-levyä.

Tärkeää tietoa CDäänilevyistä ja MP3/WMACD-levyistä
Huomio
Älä missään tapauksessa laita
audiosoittimeen halkaisijaltaan
8 cm:n DVD-, single-CD-levyjä tai
muotoiltuja CD-levyjä (shape-CD).
CD-levyihin ei saa liimata tarroja.
Nämä levyt voivat jäädä jumiin
CD-asemaan ja rikkoa aseman.
Kalliiksi tuleva laitteen vaihto
saattaa tällöin olla tarpeen.
 Kopiointisuojauksella varustettuja

CD-äänilevyjä, jotka eivät ole CDäänilevystandardin mukaisia, ei
voida ehkä toistaa oikein tai ollenkaan.

29

 Itseäänitetyt CD-R- ja CD-RW-

levyt ovat alttiimpia vääränlaiselle
käytölle kuin valmiina ostetut CDlevyt. Oikea käsittely on varmistettava etenkin tällaisten itse äänitettyjen levyjen kohdalla. Katso alla.
 Itse äänitettyjä CD-R- ja CD-RWlevyjä ei voida ehkä toistaa oikein
tai ollenkaan. Tällaisissa tapauksissa vika ei ole laitteessa.
 Erilaista materiaalia (ääniraitoja ja
pakattuja tiedostoja, esim. MP3tiedostoja) sisältävillä CD-levyillä
ääniraitoja ja pakattuja tiedostoja
voidaan toistaa erikseen.
 CD-levyihin ei saa jäädä sormenjälkiä niitä vaihdettaessa.
 Laita CD-levyt takaisin koteloihinsa
heti poistettuasi ne CD-vaihtajasta,
jotta niihin ei tule vaurioita tai pääse
likaa.
 CD-levyillä olevat nesteet ja lika
voivat tuhria CD-soittimen linssin
laitteen sisällä ja aiheuttaa vikoja.
 Suojaa CD-levyt kuumuudelta ja
suoralta auringonvalolta.

03_AUDIOPLAYER.fm Page 30 Monday, February 16, 2009 4:11 PM

30

Audiosoittimet

 Seuraavat rajoitukset koskevat

MP3/WMA-CD-levylle tallennettuja tietoja:
Kappaleiden määrä: enint. 999.
Kansioiden määrä: enint. 255.
Kansiorakenteen syvyys: enint.
64 tasoa (suositus: enint. 8 tasoa).
Soittolistojen määrä: enint. 15.
Kappaleiden enimmäismäärä soittolistalla: 255.
Sopivat soittolistojen tiedostopäätteet: .m3u, .pls, .asx, .wpl.
 Tässä luvussa käsitellään vain
MP3-tiedostojen toistamista, koska
MP3- ja WMA-tiedostojen
toistaminen tapahtuu samalla
tavalla. Kun WMA-CD:tä ladataan,
näkyvät MP3-valikot.

Ohjauspainikkeet

Tärkeimmät painikkeet CD-soittimen
ohjausta varten ovat seuraavat:
 CD/AUX: audiosoittimen valinta
 , : kappaleen valinta, kappaleen pikakelaus eteen-/taaksepäin

: tauko/toiston aloittaminen
uudelleen
 : CD-levyn lataus (vaihtaja)
 1 ..6: CD-levyn valinta (vaihtaja)
 : CD-levyn poisto laitteesta


CD:n/MP3:n toisto

CD-äänilevylle tai MP3-CD-levylle
tallennetuista tiedoista riippuen näytössä näytetään CD-levyä ja toistettavaa musiikkikappaletta koskevaa
erilaista tietoa.

Toiston keskeyttäminen
Paina
-painiketta.
Käynnistä toisto uudelleen painamalla uudelleen
-painiketta.

Vakiosivunäkymän
muuttaminen
(vain CD-soitin/radio)
Paina CD- tai MP3-toiston aikana
MENU -säädintä ja valitse sitten
Oletusasetus CD-sivun näyttö tai
Oletusasetus MP3-sivun näyttö.
Valitse haluamasi vaihtoehto.
Paina CD/AUX -painiketta kerran
tai monta kertaa avataksesi CD- tai
MP3-valikon.
Jos CD-soittimessa on CD-levy,
sitä aletaan toistaa.

CD-levyn asettaminen
laitteeseen
Laitteet, joissa ei ole vaihtajaa
Aseta CD-levy kuvapuoli ylöspäin
CD-aukkoon. Laite vetää levyn
sisään automaattisesti.

03_AUDIOPLAYER.fm Page 31 Monday, February 16, 2009 4:11 PM

Audiosoittimet
Vaihtajalla varustetut laitteet

CD-levyn suoravalinta
Tietty CD-levy voidaan valita toistettavaksi seuraavilla tavoilla.

CD-levyn kappaleen
suoravalinta
CD-toiston aikana

Numeronäppäimillä 1 ..6
Paina jotain numeronäppäimistä
1 ..6 valitaksesi vastaavaan CD-paikkaan asetetun CD-levyn.
CD-levyluettelon kautta

Paina -painiketta. CD-vaihtajassa
olevat CD-levyt näytetään näytöllä.
Aseta CD-levy kuvapuoli ylöspäin
CD-aukkoon. Laite vetää levyn
sisään automaattisesti.
CD-levy asetetaan ensimmäiseen
vapaaseen CD-vaihtajan levypaikkaan.
Kun näytöllä näkyy Lataa CD, toinen
CD-levy voidaan asettaa laitteeseen
painamalla painiketta .

Paina MENU -säädintä ja valitse
sitten Raitalista.
Valitse haluamasi kappale.

Paina MENU -säädintä ja valitse
sitten CD-lista.
Valitse haluamasi CD-levy.

31
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MP3-toiston aikana

Kansiotason vaihto

MP3-äänitoiminnot

(vain CD-soitin/radio)
Paina painiketta
tai
vaihtaaksesi ylemmälle tai alemmalle kansiotasolle.

Hyppääminen seuraavaan tai
edelliseen kappaleeseen
Paina lyhyesti painiketta

tai

.

Kappaleiden toistaminen
satunnaisjärjestyksessä

Paina MENU -säädintä.
Valitse Soittolistat/kansiot ja sitten
haluamasi soittolista tai kansio.
Valitse haluamasi kappale.
CD-levyt, jotka sisältävät ääni- ja
MP3-tietoa
Jos CD-levy sisältää sekä ääni- että
MP3-tietoa, äänitieto voidaan valita
kohdasta Soittolistat/kansiot.

Paina MENU -säädintä ja aseta sitten
Soita satunnaissoitolla -kohdan
asetukseksi Päällä.

Pikakelaus eteen- tai
taaksepäin
Siirry toistettavassa kappaleessa
eteen- tai taaksepäin pitämällä painiketta
tai
painettuna.

Valittavissa on erilaisia MP3-CDäänilevyjen kappaleiden toistoon liittyviä lisätoimintoja, jotka riippuvat tallennetusta tiedosta.
Paina MENU -säädintä ja valitse
sitten Hae näyttääksesi valittavissa
olevat vaihtoehdot.
MP3-CD-levyn hakuprosessi voi
kestää useita minuutteja. Tänä
aikana viimeksi toistettua radioasemaa vastaanotetaan.
Valitse haluamasi vaihtoehto ja sitten
toistettava kappale.
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CD-levyn poistaminen
Paina -painiketta.
CD-levy työnnetään ulos CDaukosta.
Vaihtajalla varustetut laitteet: CDlevy työnnetään ulos ensimmäisestä
varatusta CD-aukosta.
Jos ulos työnnettyä CD-levyä ei poisteta, se vedetään muutaman
sekunnin kuluttua automaattisesti
takaisin laitteeseen.

Lisälaitteet

33

AUX-tulo

AUX-tuloon 1 voidaan liittää
esimerkiksi 3,5 mm-jakkipistokkeella
varustettu kannettava CD-soitin.

AUX-tuloon liitetyn laitteen
käyttö

Keskikonsolissa on suojuksen alla
AUX-pistorasia ja USB-pistorasia
(vain CD-soitin/radio/CD-vaihtaja
PDIM:llä) ulkoisten audiolähteiden
liitäntään.
Lisäksi Bluetooth-laitteet voidaan
liittää langattoman Bluetooth™tekniikan avulla (vain CD-soitin/radio/
CD-vaihtaja Bluetooth PDIM:llä).
AUX- ja USB-liitännät täytyy aina
pitää puhtaina ja kuivina.

AUX-tuloon liitettyä äänilähdettä voidaan käyttää vain äänilähteen käyttösäätimillä.
Aktivoi AUX-tila painamalla CD/AUX
-painiketta kerran tai monta kertaa.
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USB-liitäntä
(vain CD-soitin/radio/CD-vaihtaja
Bluetooth PDIM:llä).
Seuraavat laitteet voidaan liittää
USB-porttiin 2:
 iPod™
 Zune™
 PlaysForSure-laite (PFD)
 USB-asema
Näitä laitteita käytetään Infotainmentjärjestelmän säätimillä ja valikoilla.

USB-liitännän kautta liitetyn
laitteen käyttö

Pikakelaus eteen- tai taaksepäin
Siirry toistettavassa kappaleessa
eteen- tai taaksepäin pitämällä painiketta
tai
painettuna.
Toiston keskeyttäminen
Paina
-painiketta.
Käynnistä toisto uudelleen painamalla uudelleen
-painiketta.
Kaikkien kappaleiden toistaminen
peräkkäin

Ohjeet
Infotainment-järjestelmä ei tue
kaikkia iPod-, Zune-, PFD- tai USBasemamalleja.

Käyttö ja näytöt on kuvailtu vain USBasemien osalta. Muita laitteita, kuten
iPodia tai Zunea, käytetään pitkälti
samaan tapaan.
Aktivoi USB-tila painamalla CD/AUX
-painiketta kerran tai monta kertaa.
USB-laitteeseen tallennettujen äänitietojen toisto aloitetaan.
Hyppääminen seuraavaan tai
edelliseen kappaleeseen
Paina lyhyesti painiketta
tai .

Paina MENU -säädintä ja valitse
sitten Soita kaikki.
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Kappaleiden haku
Tallennetusta tiedosta ja liitetyn
laitteen tyypistä riippuen kappaleiden
valintaa ja toistoa varten on useita eri
vaihtoehtoja.
Paina MENU -säädintä ja valitse
sitten Hae näyttääksesi valittavissa
olevat vaihtoehdot.
Valitse haluamasi vaihtoehto ja sitten
toistettava kappale.
Kappaleiden toistaminen
satunnaisjärjestyksessä
Paina MENU -säädintä ja aseta sitten
Soita kappaleet satunnais. järjestyk. -kohdan asetukseksi Päällä.
Valitun kappaleluettelon (esim. soittolista, albumi jne.) kappaleita toistetaan satunnaisjärjestyksessä.
Soitettavan kappaleen uusinta
Paina MENU -säädintä ja aseta sitten
Toista -kohdan asetukseksi Päällä.

Bluetooth™-laitteiden
liittäminen ja käyttö
(vain CD-soitin/radio/CD-vaihtaja
Bluetooth PDIM:llä)
Bluetooth-musiikkiprotokollaa A2DP
tukevat Bluetooth-toiminnolla varustetut äänilähteet (esim. musiikkimatkapuhelimet, Bluetooth-toiminnolla
varustetut MP3-soittimet jne.) voidaan liittää langattomasti Infotainment-järjestelmään.

Ohjeet
 Ennen kuin Bluetooth-laite voidaan

liittää Infotainment-järjestelmään,
se on ensin parikytkettävä siihen
3 35.
 Infotainment-järjestelmä yhdistää
vain Bluetooth-laitteisiin, jotka
tukevat A2DP:n (Advanced Audio
Distribution Profile) versiota 1.2 tai
korkeampaa.
 Kappaleiden selausta ja valintaa
varten Bluetooth-laitteen on tuettava AVRCP:n (Audio Video
Remote Control Profile) versiota
1.0 tai korkeampaa. Jos laite ei tue

35

AVRCP:tä, Infotainment-järjestelmä voi säätää vain äänenvoimakkuutta.
 Ennen kuin liität Bluetooth-laitteen
Infotainment-järjestelmään, tutustu
sen käyttöoppaassa kuvattuihin
Bluetooth-toimintoihin.

Bluetooth-musiikkiasetukset
Bluetooth-musiikkiasetukset -valikolla hallitaan Bluetooth-laitteiden
parikytkentää ja yhdistämistä Infotainment-järjestelmään.
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Bluetooth-musiikkiasetukset valikon aktivointi
Aktivoi AUX-, USB- tai Bluetooth-tila
painamalla CD/AUX -painiketta
kerran tai monta kertaa.
Paina MENU -säädintä ja valitse
sitten Bluetooth-asetukset.
Bluetooth-laitteen parikytkentä
Ohjeet:
 Parikytkentää ei voida tehdä auton
ollessa liikkeellä.
 Järjestelmään voidaan parikytkeä
enintään viisi laitetta.
 Infotainment-järjestelmä yhdistää
automaattisesti ensimmäiseen
parikytkettyjen laitteiden luettelossa olevaan laitteeseen.
 Infotainment-järjestelmään voidaan yhdistää kerrallaan vain yksi
parikytketty laite.
 Parikytkentä on tehtävä vain
kerran, ellei parikytkentätietoja ole
muutettu tai laitetta poistettu.
Parikytkennän tekeminen:
Valitse Kytke uuteen laitteeseen.

Infotainment-järjestelmä kysyy sarjan
kysymyksiä määritelläkseen, minkätyyppisen Bluetooth-laitteen parikytkentää ollaan tekemässä.
Kun määritys on tehty, Bluetooth-laite
on siirrettävä etsintätilaan (ks. Bluetooth-laitteen käyttöopas).
Jotkut Bluetooth-laitteet voivat edellyttää PIN-koodia parikytkennän
tekemiseksi. Etsi GMusicConnect niminen laite Bluetooth-laitteiden
luettelosta ja noudata laitteen ohjeita
Infotainment-järjestelmän ilmoittaman PIN-koodin syöttämiseksi.
Parikytketyn laitteen yhdistäminen
Valitse Valitse laite.
Näyttöön tulee luettelo kaikista Infotainment-järjestelmään parikytketyistä Bluetooth-laitteista.
Valitse haluamasi laite. Kyseinen
laite yhdistetään Infotainment-järjestelmään.
Jos Infotainment-järjestelmään on
yhdistettynä toinen Bluetooth-laite,
se kytketään irti järjestelmästä.

Parikytketyn laitteen poistaminen
Valitse Poista laite.
Näyttöön tulee luettelo kaikista Infotainment-järjestelmään parikytketyistä Bluetooth-laitteista.
Valitse haluamasi laite. Kyseinen
laite poistetaan parikytkettyjen laitteiden luettelosta.
PIN-oletuskoodin vaihto

Valitse Aseta aikaformaatti.
Valitse jokin ennalta määritetyistä
PIN-koodeista tai valitse Muu luodaksesi uuden PIN-koodin.
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Uuden PIN-koodin luominen:
Valitse Muu ja sitten haluamasi PINkoodin pituus.
Valitse haluamasi PIN-koodin
numerot yksi kerrallaan.

Parikytketyn Bluetooth-laitteen
käyttö

Toiseen parikytkettyyn Bluetoothlaitteeseen yhdistäminen 3 35.
Kappaleiden toiston aloittaminen
Valitse kappale ja aloita toisto Bluetooth-laitteen säätimillä.
Bluetooth-laitteeseen tallennetun
musiikin toistoa voidaan nyt ohjata
Infotainment-järjestelmän painikkeilla
,
ja
.
Hyppääminen seuraavaan tai
edelliseen kappaleeseen
Paina lyhyesti painiketta
tai .
Pikakelaus eteen- tai taaksepäin
Siirry toistettavassa kappaleessa
eteen- tai taaksepäin pitämällä painiketta
tai
painettuna.

Aktivoi Bluetooth-tila painamalla CD/
AUX -painiketta kerran tai monta
kertaa.
Parikytkettyjen Bluetooth-laitteiden
luettelon 3 35 ensimmäinen laite
yhdistetään automaattisesti (jos käytettävissä) Infotainment-järjestelmään.

Toiston keskeyttäminen
Paina
-painiketta.
Käynnistä toisto uudelleen painamalla uudelleen
-painiketta.

37
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Hakemisto
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valinta........................................ 19
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asetus ....................................... 18
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Aluetoiminto.................................. 26
AM-asemaluettelo ........................ 22
AM-valikko.................................... 22
AS................................................. 20
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Johdanto

Johdanto
Yleisluonteisia tietoja

Johdanto .................................
Yleiskatsaus............................
Käyttö......................................

3
7
9

Tekniikan uusimpia edistysaskeleita
edustava infotainment-järjestelmä
tarjoaa sinulle viihdettä ja tietoja.
AM- ja FM-aaltoalueita varten radiossa on kaksitoista automaattisesti
määritettävää pikavalinta-asemaa.
Lisäksi 36 kanavaa voidaan määrittää käsin (aaltoalueesta riippumatta).
RDS-TMC-toiminnon avulla pysyt
aina ajan tasalla sen hetkisestä liikennetilanteesta.
Integroidulla audiosoittimella voit
kuunnella ääni-CD-levyjä ja MP3/
WMA-CD-levyjä.
Lisäksi infotainment-järjestelmään
voidaan lisäaudiolähteeksi liittää
ulkoisia muistilaitteita (esim. iPod,
MP3-soitin tai muistitikku) tai kannettava soittolaite.
Digitaalinen ääniprosessori tarjoaa
käyttöösi useita esimääritettyjä
taajuuskorjaintiloja äänen laadun
optimoimiseksi.

3

Dynaamisella reittisuunnittelulla
varustettu navigointijärjestelmä
opastaa sinut turvallisesti kohteeseen ja kiertää toivomuksesta automaattisesti ruuhkat tai muut liikenneesteet.
Infotainment-järjestelmää voidaan
käyttää myös ohjauspyörän säätimillä.
Käyttösäätimien tarkkaan harkitun
muotoilun, selkeiden näyttöjen ja
monitoimintoisen MENU-painikkeen
ansiosta järjestelmän käyttö on
helppoa ja intuitiivista.
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Johdanto

Infotainment-järjestelmän
ohjeiden käyttö
 Yleiskatsaus-kappaleesta saat

nopeasti käsityksen infotainmentjärjestelmän lukuisista toiminnoista
ja kaikista käyttösäätimistä.
 Käyttö-kappaleesta löydät kuvauksen infotainment-järjestelmän
peruskäyttövaiheista.
 Käyttöohjeiden ja yksittäisten kappaleiden alussa olevien sisällysluetteloiden avulla löydät etsimäsi
aiheet.
 Aakkosellinen hakemisto auttaa
sinua löytämään etsimäsi.
 Yksityiskohtaiset infotainmentjärjestelmän toimintakuvaukset
löydät yksittäisistä kappaleista.
 Viittaukset sijainteihin, esim.
vasemmalla, oikealla, edessä tai
takana, on ilmoitettu aina kulkusuuntaan päin katsottuna.

Tärkeää tietoa näiden
ohjeiden sisällöstä

Malliversiosta, maakohtaisesta versiosta, integroiduista erikoisvarusteista
ja lisävarusteista sekä auton varustelutasosta riippuen autosi voi poiketa
näiden käyttöohjeiden kuvauksista.

Erityishuomautuksia

Sivuviitteet merkitään merkinnällä 3.
Merkintä 3 tarkoittaa "katso sivu".

Näyttöruudut
Jotkut näytöt riippuvat laitteen asetuksista ja auton varustelusta ja ne
voivat siksi vaihdella.

9 Vaara, 9 Varoitus,
Huomio
9 Vaara
Tekstit, jotka on varustettu merkinnällä 9 Vaara, ilmoittavat
mahdollisesta hengenvaarasta.
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaarantaa käyttäjän
hengen.

9 Varoitus
Merkinnällä 9 Varoitus varustetut
tekstit ilmoittavat mahdollisista
onnettomuus- ja loukkaantumisvaaroista. Ohjeiden noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen.
Huomio
Merkinnällä Huomio varustetut
tekstit ilmoittavat auton vaurioitumisvaarasta. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
vaurioita autoon.
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Johdanto
Tärkeää tietoa käytöstä ja
liikenneturvallisuudesta
9 Varoitus
Navigointijärjestelmän käyttö ei
vapauta kuljettajaa omasta vastuustaan käyttäytyä oikein ja tarkkaavaisesti tieliikenteessä. Aina on
huomioitava voimassa olevat liikennesäännöt.
Infotainment-järjestelmää täytyy
käyttää siten, että autoa voidaan
ajaa turvallisesti joka hetki. Jos
epäilet turvallisuutta, pysäytä auto
ja käytä Infotainment-järjestelmää
auton ollessa paikallaan.

9 Varoitus
Syötöt (esim. osoitteiden) on tehtävä ainoastaan ajoneuvon seistessä.
Mikäli ohjaus kohteeseen on liikennesäännön vastainen, niin liikennesääntö on aina voimassa.
Tietyillä alueilla ei ole merkitty yksisuuntaisia katuja, kääntymiskieltoja ja ajokieltoja (esim. kävelykaduilla). Tällaisilla alueilla
infotainment-järjestelmä antaa
varoitusohjeen, joka täytyy vahvistaa. Tällöin on erityisesti huomioitava yksisuuntaiset kadut, kääntymis- ja ajokiellot.

Varkaudenesto-ominaisuus

Infotainment-järjestelmässä on elektroninen turvajärjestelmä varkaudenestoa varten.
Infotainment-järjestelmä toimii siksi
vain tietyssä autossa ja on siten varkaalle arvoton.

5
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Johdanto
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Johdanto

Yleiskatsaus

7 RPT NAV................................ 46

Käyttösäätimet
1

2

3
4

5

6

-säädin................................... 9
Painamalla: infotainmentjärjestelmän
kytkeminen päälle/pois
Kääntämällä:
äänenvoimakkuuden säätö
Asemanäppäimet 1 ..6 ........... 16
Painamalla pitkään: a aseman
tallennus
Painamalla lyhyesti: aseman
kutsunta esiin
DEST ..................................... 32
Navigoinnin kohteen syöttö
NAV........................................ 31
Painamalla kerran:
Navigoinnin karttaesitys
Painamalla kaksi kertaa:
Navigointivalikko
Kahdeksantoiminen kytkin ..... 37
Navigointi:
kuvaosion
siirto karttanäkymässä
CONFIG ................................. 13
Järjestelmäasetukset

8

9
0

a

b

c

Viimeisen navigointiilmoituksen toisto
TP .......................................... 20
Radion liikennetiedotusten
aktivointi tai passivointi
TONE ..................................... 13
Äänensävyn asetukset
INFO
Tilanteesta riippuvaiset
lisäinformaatiot
AS .......................................... 16
Automaattiset tallennustasot
Painamalla lyhyesti:
automaattitallennus-sivun
kutsunta esiin
Painamalla pitkään:
aseman automaattinen
tallennus
BACK ..................................... 10
Valikko: yksi taso taaksepäin
Syöttö: viimeisen merkin tai
koko syötön poisto
FAV ........................................ 16
Suosikkiluettelot

7

d MENU-painike ........................ 10

e
f

g

h
i

j

k

l

Keskuskäyttöelementti
valintoihin ja navigointiin
valikoissa
CD-levyn poisto laitteesta
Haku eteenpäin
Radio: haku eteenpäin ........... 16
CD/MP3/WMA:
kappaleen ohitus eteenpäin ... 24
MUTE
Mykistyksen aktivointi/
poistaminen käytöstä ............... 9
CD/MP3: Toiston aloitus/
keskeytys ............................... 24
CD/AUX.................................. 23
CD/MP3/WMA-toiston
käynnistys
tai audiolähteen vaihto
BAND ..................................... 16
Radion käynnistys tai
aaltoalueen vaihto
Haku taaksepäin
Radio: haku taaksepäin.......... 16
CD/MP3/WMA:
kappaleen ohitus taaksepäin.. 24
CD-levyaukko

CD500.book Page 8 Friday, June 5, 2009 11:05 AM

8

Johdanto

Ohjauspyörän
audiosäätimet

3 Äänenvoimakkuuden

pienentäminen

4 Mykistyksen aktivointi/

poistaminen käytöstä ................9

1 SRC (lähde)

Painamalla: äänilähteen valinta
Kääntämällä ylöspäin:
seuraava tallennettu
radioasema
tai seuraava CD/MP3/WMAkappale
Kääntämällä alaspäin: edellinen
tallennettu radioasema
tai edellinen CD/MP3/WMAkappale
2 Äänenvoimakkuuden lisääminen
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Johdanto

Käyttö
Käyttösäätimet

Infotainment-järjestelmää käytetään
toimintopainikkeilla, monitoimisäätimillä ja näytössä näkyvien valikoiden
avulla.
Käskyt annetaan:
 kojelaudan keskusohjausyksiköllä
37
 ohjauspyörän säätimillä 3 8

Infotainment-järjestelmän
kytkeminen päälle tai pois
Paina säädintä . Kun laite käynnistyy, käytössä on viimeksi valittu
Infotainment-lähde.
Automaattinen poiskytkentä
Jos infotainment-järjestelmä on kytketty päälle säätimellä sytytysvirran ollessa katkaistu ja kuljettajan
ovi auki, se kytkeytyy automaattisesti
uudestaan pois päältä 10 minuutin
kuluttua viimeisestä käyttäjän antamasta käskystä lukien.

Äänenvoimakkuuden säätö
Käännä säädintä . Nykyinen säätö
näytetään näytössä.

Kytkettäessä infotainment-järjestelmä
päälle on säädettynä viimeksi valittuna ollut äänenvoimakkuus.
Tarvittaessa voidaan äänenvoimakkuus rajoittaa tehtaalla säädetylle
maksimaaliselle kytkentävoimakkuudelle.
Seuraavat asetukset voidaan tehdä
erikseen:
 liikennetiedotusten äänenvoimakkuus 3 14
 navigointi-ilmoitusten äänenvoimakkuus 3 46
Nopeuden mukaan muuttuva
äänenvoimakkuus
Kun nopeuden mukaan muuttuva
äänenvoimakkuus on käytössä, 3 13
äänenvoimakkuus säätyy automaattisesti tiemelun ja tuulensuhinan
mukaan ajon aikana.
Mykistys
Paina MUTE-painiketta mykistääksesi äänilähteet.
Mykistyksen peruutus: käännä säädintä tai paina MUTE-painiketta
uudelleen.

9

Toimintoalueet
Radio
Paina BAND-painiketta avataksesi
radion päävalikon tai vaihtaaksesi
aaltoalueesta toiseen.
Paina MENU-säädintä avataksesi
alavalikon, joka sisältää vaihtoehdot
aseman valintaa varten.
Radiotoimintojen tarkka kuvaus 3 16.

Audiosoittimet
Paina CD/AUX-painiketta ottaaksesi
CD-, USB-, iPod tai AUX-valikon
esiin (jos käytettävissä) tai vaihtaaksesi näiden valikoiden välillä.
Paina MENU-säädintä avataksesi
alavalikon, joka sisältää vaihtoehdot
kappaleen valintaa varten.
Äänisoittimen toimintojen tarkka
kuvaus 3 23.

Navigointi
Paina kaksi kertaa NAV-painiketta
kutsuakseli navigointivalikon esiin.
Navigointitoimintojen tarkka kuvaus
3 29.
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Johdanto

Valikkojen käsittely

Esimerkkejä valikon käyttöön

MENU-säädin

Vaihtoehdon valinta

Asetuksen aktivointi

MENU-säädin on valikkojen keskeinen ohjauselementti.
Kääntämällä
 merkitään valikkovaihtoehto
 asetetaan numeroarvo
Painaen
 valitaan tai aktivoidaan merkitty
vaihtoehto
 vahvistetaan asetettu arvo
 kytketään järjestelmän toiminto
päälle/pois

BACK-painike
Painamalla painiketta lyhyesti voidaan:
 poistua valikosta
 palata alavalikosta yhtä ylemmälle
valikkotasolle
 poistaa merkkijonon viimeisen
merkin.
Paina painiketta muutaman sekunnin
ajan poistaaksesi koko syötön

Käännä MENU-säädintä siirtääksesi
kohdistimen (= värillinen tausta)
haluamasi vaihtoehdon kohdalle.
Valitse merkitty vaihtoehto painamalla MENU-säädintä.
Alavalikot
Nuoli valikon oikeassa reunassa
ilmoittaa, että kun vaihtoehto on
valittu, näyttöön avautuu lisävaihtoehtoja sisältävä alavalikko.

Käännä MENU-säädintä merkitäksesi haluamasi asetuksen.
Paina MENU-säädintä aktivoidaksesi
asetuksen.
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Johdanto
Arvon asettaminen

Käännä MENU-säädintä muuttaaksesi asetuksen kulloistakin arvoa.
Paina MENU-säädintä vahvistaaksesi asetetun arvon.

Toiminnon kytkeminen päälle tai
pois

Käännä MENU-säädintä merkitäksesi toiminnon kytkettäväksi joko
päälle tai pois.
Paina MENU-säädintä vaihtaaksesi
asetusten Päällä ja Pois välillä.

11

Merkkijonon syöttäminen

Syötä merkkijono, esim. tien nimi,
seuraavasti:
Käännä MENU-säädintä valitaksesi
haluamasi merkin.
Paina MENU-säädintä vahvistaaksesi valitun merkin.
Merkkijonon viimeinen merkki voidaan poistaa BACK-painikkeella.
Pitkä painallus poistaa koko syötön.
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Johdanto

Äänensävyn asetukset

Äänensävyn säätövalikossa voidaan
valita eri äänensävyominaisuuksia
kullekin radion aaltoalueelle ja äänisoittimen lähteelle.

Paina TONE-painiketta avataksesi
äänensävyn säätövalikon.

Basson, keskiäänien ja
diskantin asetus

Valitse Basso, Keski tai Diskantti.
Aseta valitsemallesi vaihtoehdolle
haluamasi arvo.

Äänenvoimakkuuden
jakaminen etu- ja takaosan
välillä

Valitse Faaderi.
Aseta haluamasi arvo.
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Johdanto
Äänenvoimakkuuden
jakaminen oikean ja vasemman
puolen välillä

Valitse Balanssi.
Aseta haluamasi arvo.

Yksittäisen säädön asetus
arvoon "0"
Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina
MENU-säädintä muutama sekunti.

Kaikkien säätöjen asetus
arvoon "0" tai "Pois"
Paina TONE-painiketta muutaman
sekunnin ajan

Äänensävyn optimointi
musiikkityylin mukaan

13

Äänenvoimakkuuden
asetukset
Nopeuden mukaan muuttuva
äänenvoimakkuus

Valitse EQ (taajuuskorjain).
Näytössä olevat valinnat tarjoavat
valmiiksi optimoidut basso-, keskiääni- ja diskanttiasetukset kulloistakin musiikkityyliä varten.
Haluttu vaihtoehto valitaan.

Järjestelmäasetukset

Infotainment-järjestelmän asetuksia
ja mukautuksia voidaan tehdä koska
tahansa.
Paina CONFIG-painiketta avataksesi
järjestelmäasetusten valikon.

Valitse Radioasetukset ja sitten
Nopeudesta riippuvainen äänenvoimakkuus.
Nopeuden mukaan muuttuva äänenvoimakkuus voidaan poistaa käytöstä
tai äänenvoimakkuuden mukautusaste voidaan valita näytön valikosta.
Haluttu vaihtoehto valitaan.
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Johdanto

Liikennetiedotusten (TA)
äänenvoimakkuus
Liikennetiedotusten äänenvoimakkuutta voidaan suurentaa tai pienentää normaaliin äänenvoimakkuuteen nähden.

Valitse peräkkäin Radioasetukset,
RDS-valinnat ja TA-äänenvoim..
Aseta haluamasi arvo.

Ajan ja päivämäärän asetus

Jos ajan tai päivämäärän näyttöjä on
muutettava:
Valitse Aika & päivämäärä.
Valittavissa olevat asetusvaihtoehdot:
 Kellonajan asetus: Muuttaa näytössä näkyvää aikaa.
 Päiväyksen asetus: Muuttaa näytössä näkyvää päiväystä.
 Aikaformaatin asetus: Muuttaa
tuntinäyttöä näkymien 12 tuntia ja
24 tuntia välillä.

 Päiväyksen formaatin asetus:

Muuttaa päivämääränäyttöä näkymien KK/PP/VVVV ja
PP.KK.VVVV välillä.
 Kellonajan näyttö: Näytön aikanäytön kytkentä päälle/pois.
 RDS ajan synkronointi: Kun tämä
toiminto on kytketty päälle, aikanäyttöä päivitetään koko ajan
automaattisesti RDS-kanavan
aikasignaalin avulla 3 21. RDSaikasynkronointi voi kestää muutaman minuutin.
Tee haluamasi asetukset.

Näytön esitysmuodon valinta
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Johdanto
Valitse Näytön asetukset.
Valittavissa olevat näyttöasetukset:
 Päivätila: näytön optimointi päivänvalo-olosuhteita varten.
 Yötila: näytön optimointi pimeyttä
varten.
 Automaattinen: näyttö vaihtaa
esitysmuotoaan kytkemällä ajoneuvon valot päälle/pois päältä
Haluttu vaihtoehto valitaan.

Kielen vaihto

Jos valikkonäyttöjen ja navigointiviestien kieli on vaihdettava:
Valitse Ajoneuvoasetukset ja sitten
Kielet.
Haluttu kieli valitaan.

15
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Radio

Radio

Käyttö
Ohjauspainikkeet

Käyttö .....................................
Radio Data System ................

16
21

Tärkeimmät painikkeet radion ohjausta varten ovat seuraavat:
 BAND: radion aktivointi
 , : asemahaku
 AS: Automaattitallennuksen luettelot
 FAV: Suosikkiluettelot
 1 ..6: Esivalintapainikkeet
 TP: Radion liikennetiedotukset

Radion aktivointi

Paina BAND-painiketta avataksesi
radion päävalikon.
Viimeksi kuunneltua asemaa vastaanotetaan.

Aaltoalueen valinta

Paina BAND-painiketta vaihtaaksesi
AM- ja FM-aaltoalueiden välillä.
Valitun aaltoalueen viimeksi kuunneltua asemaa vastaanotetaan.

Aseman valinta
Automaattinen asemanhaku
Paina lyhyesti painiketta
tai .
Seuraava vastaanotettavissa oleva
asema haetaan ja sitä soitetaan automaattisesti.
Nykyisen aaltoalueen kaikki vastaanotettavissa olevat asemat voidaan
tällä tavalla hakea peräkkäin.
Jos radio ei löydä asemia, se vaihtaa
automaattisesti herkemmälle hakutasolle. Jos se ei edelleenkään löydä
asemia, viimeksi käytetty taajuus
aktivoidaan uudelleen.
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Radio
RDS-toiminnallisuuden ollessa aktivoituna haetaan vain RDS-asemia
3 21, liikennetiedotusten (TP) ollessa
aktivoituna vain liikennetiedotusasemia 3 20.
Tunnettaessa aseman taajuus:
Paina painiketta
tai
ja pidä painettuna. Vapauta painike, kun taajuusnäytössä näytetty taajuus on
melkein saavuttanut halutun taajuuden.
Seuraava vastaanotettavissa oleva
asema haetaan ja sitä soitetaan automaattisesti.

Manuaalinen asemanhaku
Käännä MENU-säädintä ja aseta
optimaalinen vastaanottotaajuus
näyttöön avautuvassa taajuusruudussa.

Automaattitallennuksen
luettelot (AS)
Kulloisellakin aaltoalueella parhaiten
kuuluvat asemat voidaan hakea ja
tallentaa automaattisesti automaattitallennusta käyttäen.

Kullakin aaltoalueella on kaksi automaattitallennuksen luetteloa (AS 1,
AS 2), joista kumpaankin voidaan tallentaa 6 asemaa.
Asemien automaattitallennus
Paina painiketta AS niin pitkään,
kunnes valikko Automaattinen tallennus avautuu. Kulloisenkin aaltoalueen 12 voimakkainta asemaa tallennetaan kahteen
automaattitallennuksen luetteloon.
Jos haluat keskeyttää automaattitallennuksen, paina MENU-säädintä.

17

Asemien manuaalinen tallennus
Asemia voidaan tallentaa myös käsin
automaattitallennuksen luetteloihin.
Aseta tallennettavat asemat.
Paina lyhyesti AS-painiketta avataksesi automaattitallennuksen luettelon
tai vaihtaaksesi toiseen luetteloon.
Aseman tallentamiseksi johonkin listakohtaan: paina vastaavaa asemapainiketta 1...6 muutaman sekunnin
ajan. Signaaliäänellä vahvistetaan,
että asema tallennettiin.
Manuaalisesti tallennetut asemat korvataan toisilla automaattisen asemantallennuksen yhteydessä.
Aseman haku muistista
Paina lyhyesti AS-painiketta avataksesi automaattitallennuksen luettelon
tai vaihtaaksesi toiseen luetteloon.
Paina jotain asemapainikkeista 1 ..6
kutsuaksesi vastaavassa listakohdassa olevan aseman kuultaviin.
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Radio

Suosikkiluettelot (FAV)
Asemia voidaan kaikilla aaltoalueilla
tallentaa käsin suosikkiluetteloihin.

Aseman tallentamiseksi johonkin listakohtaan: paina vastaavaa asemapainiketta 1 ..6 muutaman sekunnin
ajan. Signaaliäänellä vahvistetaan,
että asema tallennettiin.
Aseman haku muistista
Paina lyhyesti FAV-painiketta avataksesi suosikkiluettelot tai vaihtaaksesi toiseen suosikkiluetteloon.
Paina jotain asemapainikkeista 1 ..6
kutsuaksesi vastaavassa listakohdassa olevan aseman kuultaviin.

Käytettävissä olevien suosikkiluetteloiden määrä voidaan asettaa.
Paina painiketta CONFIG,
Valitse Radioasetukset ja sitten
Radiosuosikit.
Valitse haluamasi määrä suosikkiluetteloita.

Aaltoaluevalikot

Käytettävissä olevien
suosikkiluetteloiden määrän
määrittäminen
Jokaiseen suosikkiluetteloon voidaan
tallentaa 6 asemaa. Käytettävissä
olevien suosikkiluetteloiden määrä
voidaan määrittää 3 "Käytettävissä
olevien suosikkiluetteloiden määrän
määrittäminen".
Aseman tallennus
Aseta tallennettavat asemat.
Paina lyhyesti FAV-painiketta avataksesi suosikkiluettelot tai vaihtaaksesi toiseen suosikkiluetteloon.

Vaihtoehtoisia tapoja asemien valintaan on saatavilla aaltoaluekohtaisista valikoista.
Radion päävalikon ollessa aktivoitu
paina MENU-säädintä avataksesi
haluamasi aaltoaluevalikon.
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Radio
Suosikkiluettelo

Valitse Suosikkilista.
Kaikki suosikkiluetteloihin tallennetut
AM- ja FM-asemat näytetään.
Valitse haluttu asema.
Symbolilla näytetään sillä hetkellä
soitettava asema.

Asemaluettelot

Valitse AM tai FM-asemaluettelo.
Kaikki vastaanottoalueella kuuluvat
asemat näytetään.
Jos asemaluetteloita ei ole luotu etukäteen, infotainment-järjestelmä
tekee automaattisen asemahaun.
Valitse haluttu asema.
Symbolilla näytetään sillä hetkellä
soitettava asema.
Asemaluetteloiden päivitys
Jos aaltoaluekohtaisiin asemaluetteloihin tallennetut asemat eivät enää
kuulu:

19

Valitse komento Päivitä asemaluettelo.
Asemahaku aloitetaan. Haun päättymisen jälkeen soitetaan ennen asetettuna ollutta asemaa.
Jos haluat keskeyttää asemahaun:
paina MENU-säädintä.
FM-aaltoalueella myös vastaava
kategorialuettelo päivitetään.
Ohje asemaluetteloiden
päivitykseen
Infotainment-järjestelmän kaksoisviritin päivittää asemaluetteloita jatkuvasti taustalla. Tällä varmistetaan,
että esim. pitkän moottoritieajon
aikana asemaluettelot ovat aina vastaanotettavien asemien sen hetkisillä
vastaanottoalueilla Koska automaattinen päivitys kestää jonkin aikaa, niin
vastaanottoalueen nopean vaihdon
yhteydessä kaikki kuuluvat asemat
eivät mahdollisesti ole heti käytettävissä asemaluettelossa. Tällaisessa
tapauksessa voidaan asemaluetteloiden päivitys tehdä nopeammin
komennolla Päivitä asemaluettelo.

CD500.book Page 20 Friday, June 5, 2009 11:05 AM

20

Radio

Kategorialuettelot

Luettelo saatavana olevista ohjelmatyypeistä näytetään.

Radion liikennetiedotukset

(TP = liikenneradio)
Radion liikennetiedotusasemat ovat
liikennetiedotuksia lähettäviä RDSasemia 3 21.

Liikennetiedotuspalvelun
kytkeminen päälle/pois

Monet RDS-asemat lähettävät PTYkoodia, joka määrittelee lähetettävän
ohjelman tyypin (esim. uutiset).
Jotkut asemat myös muuttavat PTYkoodia lähetettävästä ohjelmasisällöstä riippuen.
Infotainment-järjestelmä tallentaa
nämä ohjelmatyypin mukaan lajitellut
asemat vastaavaan kategorialuetteloon.
Aseman määrittelemän ohjelmatyypin haku:
Valitse FM-luokat.

Valitse haluamasi ohjelmatyyppi.
Näyttöön tulee luettelo asemista,
jotka lähettävät valitun tyyppistä
ohjelmaa.
Valitse haluttu asema.
Kategorialuettelo päivitetään myös
asemaluettelon päivityksen yhteydessä.
Symbolilla näytetään sillä hetkellä
soitettava asema.

Infotainment-järjestelmän liikennetiedotusten (TA) vastaanottovalmiuden
kytkeminen päälle ja pois:
Paina painiketta TP.
 Liikennetiedotusten ollessa päällä
näytetään näytössä symboli [ ]
korostettuna mustana (liikennetiedotusten ollessa pois symboli on
harmaa).
 Vain liikennetiedotusasemia vastaanotetaan.
 Jos valitulla asemalla ei lähetetä liikennetiedotuksia, seuraavaa liikennetiedotusasemaa aletaan
hakea automaattisesti.
 Mikäli liikennetiedotuksia lähettävä
asema löydettiin, näytetään näytössä symboli [TP] korostettuna
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mustana. Jos liikennetiedotusasemaa ei löydetty, näytetään TP
harmaana.
 Liikennetiedotukset toistetaan
ennalta säädetyllä TA-voimakkuudella 3 13.
 Jos radion liikennetiedotuspalvelu
on käytössä, CD-/MP3-levyn toisto
keskeytetään liikennetiedotuksen
ajaksi.

EON (Enhanced Other
Networks, muiden verkkojen
tarkkailu)
EON-palvelun avulla voit kuunnella
radion liikennetiedotuksia, vaikka
valitsemallasi asemalla ei olisi liikennetiedotuspalvelua. Jos tällainen
asema on valittu, se näytetään näytöllä korostettuna mustana kuten
radion liikennetiedotusasemat TP.

21

Radio Data System

Radio Data System (RDS) on FMasemien palvelu, joka helpottaa huomattavasti halutun aseman löytämistä ja häiriötöntä kuuluvuutta.

Pelkkien liikennetiedotusten
kuuntelu
Kytke liikennetiedotuspalvelu päälle
ja säädä infotainment-järjestelmän
äänenvoimakkuus pois päältä.

Liikennetiedotusten estäminen
Liikennetiedotuksen estäminen
esim. CD-/MP3/WMA-levyn toistamisen aikana:
Paina painiketta TP tai monitoimisäädintä.
Liikennetiedotus keskeytetään, mutta
liikennetiedotuspalvelu pysyy käytössä.

RDS-aseman tunnistaa lähetystaajuuden sijasta näkyvästä ohjelmanimestä (RDS-toiminnon ollessa aktivoituna 3 22).
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RDS:n konfigurointi

 Infotainment-järjestelmä virittäytyy

aina valitun aseman parhaiten
kuuluvalle lähetystaajuudelle AFtoiminnon (vaihtoehtoinen taajuus)
avulla 3 "Aluetoiminto".
 Kuunneltavasta asemasta riippuen
infotainment-järjestelmä näyttää
radiotekstejä, jotka voivat sisältää
esimerkiksi tietoa kulloisestakin
ohjelmasta.

Aluetoiminnon kytkeminen
päälle/pois
Jos haluat kutsua RDS-konfiguraation valikon esiin:
Paina painiketta CONFIG,
Valitse Radioasetukset ja sitten
RDS-valinnat.

RDS-toiminnon kytkeminen
päälle/pois
Aseta RDS tilaan Päällä tai Pois.
RDS:n aktivoinnista on seuraavat
edut:
 Näytössä näkyy määritetyn
aseman ohjelman nimi sen taajuuden sijasta.

(RDS:n on oltava aktivoitu aluetoimintoa varten)
Tiettyinä aikoina jotkut RDS-asemat
lähettävät erilaisia alueellisia
ohjelmia eri taajuuksilla.
Aseta Alueohjelma tilaan Päällä tai
Pois.
Vain vaihtoehtoiset taajuudet (AF),
jotka lähettävät samoja alueellisia
ohjelmia, valitaan.
Jos aluetoiminto kytketään pois
päältä, asemien vaihtoehtoiset taajuudet valitaan huomioimatta alueellisia ohjelmia.

RDS-tekstin vieritys
Tietyt RDS-asemat käyttävät ohjelmanimen näyttöriviä tarvittaessa
lisäinformaatioiden näyttämiseen.
Tällöin ohjelmanimeä ei näy.
Lisätietojen näytön estäminen:
Aseta Pysäytä RDS-tekstin vieritys
tilaan Päällä.

Radioteksti
Jos RDS ja RDS-aseman vastaanotto on aktivoitu, kuunneltavan
ohjelman ja toistettavan musiikkikappaleen tiedot näytetään ohjelman
nimen alapuolella.
Tietojen näyttäminen tai piilottaminen:
Aseta Radioteksti tilaan Päällä tai
Pois.

TA-äänenvoimakkuus
Liikennetiedotusten (TA) äänenvoimakkuus voidaan määrittää ennalta
3 13.
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Audiosoittimet
CD-soitin .................................
Ulkoisten laitteiden liitäntä ......

CD-soitin

Infotainment-järjestelmän audiosoittimella voidaan toistaa CD-äänilevyjä
ja MP3/WMA-CD-levyjä.
23
26

Tärkeää tietoa
CD-äänilevyistä ja
MP3/WMA-CD-levyistä
Huomio
Älä missään tapauksessa laita
audiosoittimeen halkaisijaltaan
8 cm:n DVD-, single-CD-levyjä tai
muotoiltuja CD-levyjä (shape-CD).
CD-levyissä ei saa olla tarroja.
Nämä levyt voivat jäädä jumiin CDasemaan tai rikkoa aseman. Kalliiksi tuleva laitteen vaihto saattaa
tällöin olla tarpeen.
 Kopiointisuojauksella varustettuja

CD-äänilevyjä, jotka eivät ole CDäänilevystandardin mukaisia, ei
voida ehkä toistaa oikein tai ollenkaan.
 Itseäänitetyt CD-R- ja CD-RW-levyt
ovat alttiimpia vääränlaiselle käytölle kuin valmiina ostetut CD-levyt.

23

Oikea käsittely on varmistettava
etenkin tällaisten itse äänitettyjen
levyjen kohdalla, katso alla.
 Itse äänitettyjä CD-R- ja CD-RWlevyjä ei voida ehkä toistaa oikein
tai ollenkaan.
 Mixed-Mode-CD-levyillä (yhdistelmät äänitiedostoista ja datatiedostoista, esim. MP3) tunnistetaan
ja soitetaan vain audiokappaleet.
 CD-levyihin ei saa jäädä sormenjälkiä niitä vaihdettaessa.
 Laita CD-levyt takaisin koteloihinsa
heti poistettuasi ne audiosoittimesta, jotta niihin ei tule vaurioita
tai pääse likaa.
 CD-levyillä olevat nesteet ja lika
voivat tuhria audiosoittimen linssin
laitteen sisällä ja aiheuttaa vikoja.
 Suojaa CD-levyt kuumuudelta ja
suoralta auringonvalolta.
 Seuraavat rajoitukset koskevat
MP3/WMA-CD-levylle tallennettuja tietoja:
Yhden MP3/WMA-CD/DVD-levyn
maksimaalinen hakemistorakennesyvyys: 11 tasoa
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Yhdelle MP3/WMA-CD/DVDlevylle tallennettavien kappaleiden
maksimimäärä: 1000.
Internetin musiikkikaupoista hankittuja Digital Rights Management
(DRM) WMA-tiedostoja ei voida
toistaa.
WMA-tiedostoja voidaan toistaa
turvallisesti vain, jos ne on luotu
Windows Media Playerin versiolla 8
tai myöhäisemmällä.
Soveltuvat soittolistan päätteet:
.m3u, .pls
Soittolistamerkintöjen täytyy olla
asetettuina relatiivisina polkuina.
 Tässä luvussa käsitellään vain
MP3-tiedostojen toistamista, koska
MP3- ja WMA-tiedostojen toistaminen tapahtuu samalla tavalla.
Kun WMA-CD:tä ladataan, näkyvät
MP3-valikot.

Ohjauspainikkeet

Tärkeimmät painikkeet CD-soittimen
ohjausta varten ovat seuraavat:
 CD/AUX: audiosoittimen valinta

, : kappaleen valinta, kappaleen pikakelaus eteen-/taaksepäin

: tauko/toiston aloittaminen
uudelleen
 : CD-levyn poisto laitteesta


CD:n ja MP3:n toisto

Jos laitteessa on jo yksi CD-levy,
mutta valikko Audio-CD tai Audio
MP3 ei kuitenkaan ole näkyvissä:
Paina painiketta CD/AUX,
Valikko Audio-CD tai Audio MP3
kutsutaan esiin ja CD-toisto käynnistyy.
CD-äänilevylle tai MP3-CD-levylle
tallennetuista tiedoista riippuen näytössä näytetään CD-levyä ja toistettavaa musiikkikappaletta koskevaa
erilaista tietoa.
Mikäli valikko Audio-CD tai Audio
MP3 ei ilmaannu painikkeen CD/AUX
painamisen jälkeen, on CD-asemassa
vielä navigointi-CD. Poista navigointiCD painamalla painiketta .

Toiston keskeyttäminen
Työnnä CD-levyä kirjoitettu puoli
ylöspäin CD-aukkoon, kunnes se
vedetään sisään.
CD-levyn toisto alkaa automaattisesti
ja valikko Audio-CD tai Audio MP3
näytetään.

Paina
-painiketta.
Käynnistä toisto uudelleen painamalla uudelleen
-painiketta.
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CD-levyn kappaleen
suoravalinta

MP3-toiston aikana

25

Kappaleen haku eteenpäin tai
taaksepäin
Paina lyhyesti painiketta
tai
ja
sen jälkeen vielä kerran painiketta
tai
ja pidä painettuna, kunnes
haluttu kappale näytetään.

CD-toiston aikana

Kappaleiden toistaminen
satunnaisjärjestyksessä
Paina MENU-säädintä ja aseta sitten
Satunnaissoitto (RDM) -kohdan
asetukseksi Päällä.
RDM deaktivoidaan, jos valitaan
Hakemisto tai Kappaleluettelo.
 Käännä MENU-säädintä saadak Käännä MENU-säädintä tai
 Paina MENU-säädintä ja valitse

sitten Kappaleluettelo
saadaksesi näyttöön CD-levyn kaikkien musiikkikappaleiden luettelon.
Valitse haluttu kappale.

sesi näyttöön CD-levyn kaikkien
musiikkikappaleiden luettelon tai
 Paina MENU-säädintä ja sitten
Hakemisto tai Soittolistat (jos
käytettävissä) ja valitse haluamasi
kansio tai soittolista.
Valitse haluttu kappale.

Kappaleen ohitus eteen- tai
taaksepäin
Paina painiketta
tai
lyhyesti
yhteen tai useampaan kertaan.

Pikakelaus eteen- tai
taaksepäin
Siirry toistettavassa kappaleessa
eteen- tai taaksepäin pitämällä painiketta
tai
painettuna.

CD-levyn poistaminen

Paina painiketta .
CD-levy työnnetään ulos CDaukosta.
Jos ulos työnnettyä CD-levyä ei poisteta, se vedetään muutaman
sekunnin kuluttua automaattisesti
takaisin laitteeseen.
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Ulkoisten laitteiden
liitäntä

Äänilähteen käyttö

 Tuetaan ainoastaan MP3-soittimia

ja USB-asemia, joiden FAT-tiedostojärjestelmän sektorikoko on
512 tavua.
 Kiintolevyasemia (HDD) ei tueta.
 USB-asema saa olla pituudeltaan
enintään 70 mm. Pidempi laite vaurioituisi käännettäessä käsinoja
alas.

USB-tietolähteen käyttö

AUX-tuloon liitettyä äänilähdettä voidaan käyttää vain äänilähteen käyttösäätimillä.

Keskikonsolissa on suojuksen alla
AUX-pistorasia ja USB-pistorasia
ulkoisten audiolähteiden liitäntään.
Pistorasiat täytyy aina pitää puhtaina
ja kuivina.

USB-liitäntään 2 voidaan liittää
MP3-soitin tai USB-asema.

AUX-tulo

Ohjeet

AUX-tuloon 1 voidaan liittää esimerkiksi 3,5 mm-jakkipistokkeella varustettu kannettava CD-soitin.

USB-liitäntä

 Liitettyjen MP3-soittimien ja USB-

asemien täytyy vastata USB Mass
Storage Class -määrityksiä
(USB MSC).

USB-liitäntään liitetyn tietolähteen
käyttö tapahtuu Infotainment-järjestelmän kautta ja vastaa Audio-MP3
CD-levyn käyttöä 3 24.
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iPodin liittäminen ja
käyttäminen
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iPodin liittäminen

iPodin käyttäminen

iPodin USB-johto liitetään USBliitäntään 2.

USB-liitäntään liitetyn iPodin käyttö
tapahtuu Infotainment-järjestelmän
kautta ja vastaa pitkälti Audio-MP3
CD-levyn käyttöä 3 24.
Seuraavana kuvataan ainoastaan
iPodin poikkeavat/lisäkäyttömahdollisuudet.

Infotainment-järjestelmään voidaan
liittää iPod. Käyttäminen tapahtuu
tämän jälkeen infotainment-järjestelmän käyttöelementtien ja valikoiden kautta.

Tuetut iPod-mallit
 iPod nano

(1./2./3./4. Generation)

 iPod with video

(5./5.5. Generation)

 iPod classic

(6. Generation)
 iPod touch
(1./2. generation)
Seuraavissa tilanteissa voi käyttöön
ja toimintatapaan tulla häiriöitä:
 Liitettäessä iPod, johon on asennettu uudempi kuin infotainmentjärjestelmän tukema laiteohjelmistoversio.
 Liitettäessä iPod, johon on asennettu kolmannen tarjoajan (esim.
Rockbox) laiteohjelmistoversio.
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iPod-toiminnot

Tallennetuista tiedoista riippuen käytettävissä on erilaisia vaihtoehtoja
kappaleiden valintaa ja soittamista
varten.
Paina monitoimisäädintä ja valitse
sitten Haku näyttääksesi valittavissa
olevat vaihtoehdot.
Laitteen hakuprosessi voi kestää
useita minuutteja. Tänä aikana viimeksi toistettua radioasemaa vastaanotetaan.
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Navigointi
Johdanto .................................
Käyttö......................................
Symbolien yleiskatsaus...........

Johdanto

29
31
49

Navigointijärjestelmä ohjaa sinut
haluttuun kohteeseen luotettavasti ja
turvallisesti ilman rasittavaa kartanlukua, vaikka sinulle ei olisi minkäänlaista paikallistuntemusta.
Dynaamisella kohdeopastuksen
avulla huomioidaan reittilaskennan
yhteydessä sen hetkinen liikennetilanne. Tätä varten infotainmentjärjestelmä vastaanottaa RDSTMC:n kautta sen hetkisen vastaanottoalueen liikenneilmoituksia.
Navigointijärjestelmä ei kuitenkaan
voi huomioida tapahtuvia liikennetilanteita, lähiaikoina muuttuneita liikennesääntöjä ja äkillisesti ilmaantuvia vaaroja tai esteitä (esim.
työmaita).

29

Huomio
Navigointijärjestelmän käyttö ei
vapauta kuljettajaa omasta vastuustaan käyttäytyä oikein ja tarkkaavaisesti tieliikenteessä. Aina on
huomioitava voimassa olevat liikennesäännöt. Mikäli ohjaus kohteeseen on liikennesäännön vastainen,
niin liikennesääntö on aina voimassa.

Ohjeita
navigointijärjestelmän
toimintaan

Navigointijärjestelmä arvioi antureiden avulla ajoneuvon sijainnin ja
liikkeen. Ajettu matka määritetään
ajoneuvon nopeusmittarisignaalilla,
kääntöliikkeet kaarteissa gyroanturilla (hitauskompassi). Sijainnin määritys tapahtuu GPS-sateliittien
(Glopal Positioning System) kautta.
Vertaamalla anturisignaaleita navigointi-CD-levyllä olevan digitaalisen
kartan kanssa on mahdollista laskea
sijaintipaikka n. 10 metrin tarkkuudella.
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Järjestelmä on pääsääntöisesti toimintakykyinen myös GPS-vastaanoton ollessa heikkoa, tällöin kuitenkin
sijaintipaikan määritystarkkuus heikkenee, jonka seurauksena tulee virheellisiä sijainti-ilmoituksia.
Kohdeosoitteen tai erikoiskohteiden
(seuraava huoltoasema, hotelli, tms.)
syötön jälkeen lasketaan reitti sen
hetkisestä sijaintipaikasta valittuun
kohteeseen asti.
Ohjaus kohteeseen tapahtuu
puheella ja suuntanuolella, sekä
monivärisen karttakuvan avulla tai
molempien esitystapojen yhdistelmällä

TMC-liikennetiedotusjärjestelmä ja dynaaminen
kohdeohjaus
TMC-liikennetiedotusjärjestelmä vastaanottaa TMC-radioasemilta kaikki
sen hetkiset liikennetiedotukset.
Dynaamisen ohjauksen ollessa aktivoituna nämä tiedot otetaan mukaan
koko reitin laskentaan. Tällöin reitti
suunnitellaan siten, että liikennehaitta kierretään esiasetettujen kriteerien 3 46 mukaisesti.

Mikäli jokin liikennehaitta ilmaantuu
reitille kohdeohjauksen ollessa aktiivisena, ilmaantuu esiasetuksesta
riippuen ilmoitus kysymyksellä, halutaanko reitti muuttaa vai ei.
TMC-liikennetiedotukset näytetään
kohdeohjauskuvassa symboleina tai
valikossa TMC-tiedotukset yksityiskohtaisina teksteinä.
Edellytys TMC-liikennetiedotuksien
hyödyntämiseen on sen alueen TMCasemien vastaanotto.
Dynaaminen kohdeohjaus toimii vain
vastaanotettaessa liikennetiedotuksia TMC-liikennetiedotusjärjestelmän kautta
Dynaaminen kohdeopastustoiminto
voidaan deaktivoida 3 40.

Tärkeää tietoa CD-levyllä
olevasta karttamateriaalista
Täydellinen karttamateriaali on liian
laaja ladattavaksi järjestelmän muistiin.
Aseta kansainvälistä navigointia
varten navigointi-CD-levy sisään tai
lataa järjestelmän muistiin alueen
vastaavat tiedot. Euroopan

päätieverkko ladataan automaattisesti. Järjestelmän muistista täytyy
mahdollisesti poistaa muuta karttamateriaalia.
Kun tarvittava karttamateriaali on
ladattu, voidaan CD-levy poistaa,
jotta asemaa voidaan jälleen käyttää
musiikin kuunteluun.
Karttatietojen lisäys / poisto 3 47.

Ohjeita valikoiden käyttöön

Tärkeimmät säätimet, joilla valikkoja
ja navigointia käytetään, ovat MENUpainike, kahdeksantoiminen kytkin
ja painikkeet NAV, DEST, BACK.
 Käännä MENU-säädintä: valinnan
tekeminen valikossa. Merkitty
valinta korostetaan värillisenä.
Karttakuvan mittakaavan muuttaminen.
 Kaikki käytettävät valinnat korostetaan värillisinä, ei käytettävissä
olevat valinnat ohitetaan.
 Paina MENU-säädintä: merkityn
valinnan vahvistus, vaihto toiseen
valikkoon tai toiminnon aktivointi.
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 Paina painiketta NAV: navigoinnin

päävalikko, tästä valitaan kaikki
navigoinnin toiminnot.
 Paina painiketta DEST: kohdesyötön päävalikko Tästä valitaan
kohdesyötön kaikki mahdollisuudet.
 Paina painiketta BACK: valikkosivulta poistuminen tai siirtyminen
yksi valikkotaso taaksepäin.
 Paina kahdeksantoimista kytkintä: karttaosien siirtäminen.
Paina kohteen valitsemiseksi
kyseiseen suuntaan, kohdistaaksesi ristikon kartalla kohteelle.

Käyttö
Navigoinnin käynnistys

Kytke laite päälle painamalla
-säädintä.
Paina painiketta NAV,
Laitteen jokaisen käynnistyksen jälkeen ilmaantuu navigointijärjestelmän käyttöä koskeva turvallisuusohje. Vahvista ohje painamalla
MENU-säädintä.
Näytölle ilmaantuu sen hetkisen
sijaintipaikan kartta

Kohteen syöttö

31

Paina painiketta DEST, valikossa
Kohteen syöttö on valittavissa seuraavat mahdollisuudet:
 Osoitteen syöttö: suora kohdeosoitteen syöttö maan, paikkakunnan, katuosoitteen ja talonumeron kanssa 3 32.
 Osoitekirja: jo tallennetun osoitteen kutsunta esiin osoitekirjasta
3 32.
 Viim. kohteet: valinta viimeksi
valittujen kohteiden listasta 3 33.
 Erikoiskohteet: valinta nykyisen
sijaintipaikan, kohteen, muun paikkakunnan tai kartasta valitun
alueen ympärillä olevien erityisten
kohteiden (ravintolat, hotellit, huoltoasemat, tms.) listasta, sekä haku
nimen mukaan 3 34.
 Valitse kartalta: valinta ristikon
avulla suoraan kartasta 3 37.
 Leveysaste / Pituusaste: määränpään valinta maantieteellisten
koordinaattien avulla 3 37.
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Osoitteen syöttö
Paina painiketta DEST ja valitse
sitten Osoitteen syöttö.

Osoitteen suorasyöttö
kirjaintoiminnolla:
Valitse kategoria Maa:. Merkitse listasta haluttu maa ja vahvista.
Valitse kategoria Paikkakunta:. Merkitse MENU-säätimellä peräkkäin
halutun kaupungin kirjaimet ja vahvista. Tällöin järjestelmä täyttää automaattisesti yksiselitteiset kirjaimet.

Syöttöön voidaan alimmalta riviltä
valita seuraavia symboleita. Symbolit
tarkoittavat:
Z Erikoismerkkien listat ilmaantuvat alimmalle riville.
< > Edellinen / seuraava kirjain merkitään.
Viimeisen merkin poisto.
Aa Isot, pienet kirjaimet.
Listatoiminto - syötettäessä
kaksi kirjainta näytetään kaikki
käytettävissä olevat nimet, joissa
on ensimmäisinä nämä kirjaimet.
Mitä enemmän kirjaimia syötetään, sitä pienempi on valintamäärä.
OK Syötön lopettamien tai hakusanan vahvistus.
Painettaessa pitkään painiketta
BACK poistetaan kaikki vastaavan
rivin syötetyt kirjaimet ja merkit.

Toista tapahtuma kategorioille "Tie"
ja "Nro:" tai "Risteys:".
Täydellisen osoitteen syöttämisen
jälkeen Käynnistä navigointi 3 38
tai Tallenna.

Osoitekirja
Osoitteen syöttö osoitekirjaan ja
sen tallennus
Paina painiketta DEST ja valitse
sitten Osoitteen syöttö.
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Syötä osoite, kuten kohdassa Osoitteen suorasyöttö kuvattu.
Valittaessa Tallenna osoite tallennetaan osoitekirjaan. Järjestelmä
ehdottaa kohdeosoitteen nimenä.
Kohdassa Muokkaa nimeä voidaan
kohde tallentaa kirjaintoiminnolla
henkilökohtaisen nimen alle.
Osoitekirjaan voidaan tallentaa enintään 100 kohdetta.
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Osoitteen valinta osoitekirjasta

Aiemman kohteen valinta

Paina painiketta DEST ja valitse
sitten Osoitekirja.
Valitse haluttu osoitenimi listasta ja
vahvista, osoite otetaan kohdeohjaukseen.
Käynnistä navigointi 3 38 tai
Muokkaa nimeä tai Poista nimi
listasta.

Paina painiketta DEST ja valitse
sitten Viim. kohteet.
Viimeksi syötettyjen kohteiden lista
näytetään.
Valitse haluttu kohde listasta ja vahvista, osoite otetaan kohdeohjaukseen.
Käynnistä navigointi 3 38 tai
Tallenna.
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Erikoiskohteen valinta

Palaa painikkeella BACK takaisin
hakuikkunaan. Ravintoloiden lukumäärää voidaan rajoittaa merkitsemällä kriteereitä.
Vahvista Aloita haku, lista kaikista
kriteerit täyttävistä ravintoloista etäisyystietoineen tulee näyttöön.
Ravintolan valinnan jälkeen ilmaantuu
kohdeohjausmaski seuraavien valintojen kanssa:

 Tallenna: kohde tallennetaan osoi-

tekirjaan.

Paina painiketta DEST ja valitse
sitten Erikoiskohteet.
Ilmaantuu sivu seuraavien alavalikoiden kanssa, joissa erikoiskohteet
ovat listattu kategorioiden mukaan
(esim. autoilu, vapaa-aika, ravintolat).
Sijaintipaikan ympäristö
Nykyisen sijaintipaikan ympäristössä
olevien erikoiskohteiden näyttö. Haetaan esim. ravintolaa.
Valitse Ravintola-kategoria.
Hakuikkuna ravintolaa koskevien lisäkriteerien kanssa tulee näyttöön. Tee
valinta ja tarkenna hakukriteereitä.

 Käynnistä navigointi: valittu eri-

koiskohde otetaan navigointiin.

 Lisätoiminnot: jos valitun ravin-

tolan puhelinnumero ja osoite ovat
saatavana, ne näytetään näytössä.

Moottoritien varrella
Moottoritien yhteydessä reitin varrella
olevien erikoiskohteiden näyttäminen
(esim. huoltoasemat). Käytettävissä
vain moottoritiellä ajettaessa.
Valitse haluttu kategoria ja nimeä
etsittävät erikoiskohteet 3 esimerkiksi "Kohteen ympäristö".
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Kohteen ympäristö
Annetun kohteen ympäristössä olevien erikoiskohteiden näyttö. Haetaan esim. huoltoasemaa.

Valitse Autot & tankkaus -kategoria.
Hyväksy Autot & tankkaus ja sitten
Huoltoasema.
Valikko Huoltoasema näkyy näytössä huoltoasemahaun tarkennusta
varten.
Kun Ketju on valittu, näytössä näkyy
luettelo kaikista alueella olevista
huoltoasemaketjuista.

Huoltoasemien määrää voidaan
rajata merkitsemällä ainakin yksi
huoltoasemaketju. Palaa valinnan jälkeen huoltoasemahakuun BACKpainikkeella.
Polttoainetyypin valinnan jälkeen
näytössä näkyy luettelo alueen huoltoasemilla (bensiinin lisäksi) saatavissa olevista polttoainetyypeistä.
Huoltoasemien määrää voidaan
rajata merkitsemällä ainakin yksi
polttoainetyyppi. Palaa valinnan jälkeen huoltoasemahakuun BACKpainikkeella.
Valitse Aloita haku. Luettelo kaikista
valitut hakuehdot täyttävistä huoltoasemista näkyy näytössä yhdessä
etäisyys- ja ajo-ohjetietojen kanssa.

Valitse haluamasi huoltoasema.

35

CD500.book Page 36 Friday, June 5, 2009 11:05 AM

36

Navigointi

Huoltoaseman valinnan jälkeen
ilmaantuu kohdeohjausmaski seuraavien valintojen kanssa:
 Lisätoiminnot: jos valitun huoltoaseman puhelinnumero ja osoite
ovat saatavana, ne näytetään näytössä.
 Tallenna: kohde tallennetaan osoitekirjaan.
 Käynnistä navigointi: valittu erikoiskohde otetaan navigointiin.
Muiden paikkakuntien ympäristö
Halutun paikan erikoiskohteiden
näyttö. Haetaan esim. ostoskeskusta.

Valitse maalistasta haluttu maa.
Syötä paikka kirjaintoiminnolla 3 32.
Vahvista valinta.
Valitse Kaupat-kategoria.
Valitse vahvistuksen jälkeen Ostoskeskukset.
Vahvistettaessa kohta Aloita haku
ilmaantuu lista kaikista ostoskeskuksista, jotka ovat valitun paikan ympäristössä etäisyystiedon rajojen
sisällä.
Ostoskeskuksen valinnan jälkeen
ilmaantuu kohdeohjausmaski seuraavien valintojen kanssa:
 Lisätoiminnot: ostoskeskuksen
osoite näytetään.
 Tallenna: kohde tallennetaan
nimellä osoitekirjaan.
 Käynnistä navigointi: valittu erikoiskohde otetaan navigointiin.
Valitse kartalta
Aseta ristikko kahdeksantoimisella
kytkimellä erikoiskohteen päälle kartalla.

Kartan mittakaavaa voidaan muuttaa
kääntämällä MENU-säädintä.
Kohteen valinnan jälkeen; Käynnistä
navigointi 3 38 tai Tallenna 3 32.
Haku nimen mukaan
Valitse maa ja syötä kirjaintoiminnolla
erikoiskohteen nimi 3 32. Syötön
ollessa yksiselitteinen ilmaantuu
näyttöön valintalista. Vaihtoehtoisesti
voidaan syöttökentän listatoiminnon
valinnalla saada näyttöön kaikki
nimet. Hakuvalintaa voidaan rajata
kirjainten etukäteisellä syötöllä.
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Mitä enemmän kirjaimia syötetään,
sitä pienempi on listatoiminnon valintamäärä.

Kohteen valinnan jälkeen ilmaantuu
kohdeohjausmaski seuraavien valintojen kanssa:
 Lisätoiminnot: jos kohteen puhelinnumero ja osoite ovat saatavana,
ne näytetään näytössä.
 Tallenna: kohde tallennetaan osoitekirjaan, käytä tällöin ehdotettua
nimeä tai anna nimi kirjaintoiminnolla.
 Käynnistä navigointi: valittu erikoiskohde otetaan navigointiin.

Valitse kohde kartalta
Paina painiketta DEST ja valitse
sitten Valitse kartalta.
Aseta ristikko kahdeksantoimisella
kytkimellä kohteen päälle kartalla.

Muuta kartan mittakaavaa kääntämällä MENU-säädintä.
Kohteen valinnan jälkeen; Käynnistä
navigointi 3 38 tai Tallenna 3 32.
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Määränpään valinta
maantieteellisten
koordinaattien avulla

Paina DEST-painiketta ja valitse
sitten Leveysaste / Pituusaste.
Valitse Leveysaste.
Käännä MENU-nuppia valitaksesi P
tai E (pohjoiseen tai etelään päiväntasaajalta).
Paina MENU-säädintä vahvistaaksesi valinnan.
Käännä MENU-säädintä syöttääksesi halutun leveysasteen.
Paina MENU-säädintä vahvistaaksesi syötetyt tiedot.
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Syötä halutun leveysasteen arvot
minuutteina ja sekunteina.
Valitse Pituusaste.
Käännä MENU-säädintä valitaksesi L
tai I (länteen tai itään Greenwichin
nollapituuspiiristä).
Paina MENU-säädintä vahvistaaksesi syötetyt tiedot.
Syötä ja vahvista halutut pituusasteen arvot asteina, minuutteina ja
sekunteina.
Valitse Valmis.
Valitse Käynnistä navigointi 3 38 tai
Tallenna 3 32.

Alhaisen polttoainemäärän
varoitus
Kun auton polttoainesäiliön polttoainetaso on alhainen, näytössä näkyy
varoitusviesti.

Käynnistä auton nykyisen sijainnin
lähistöllä olevien huoltoasemien
etsintä: valitse Huoltoasemat.

Näytössä näkyy luettelo kaikista löydetyistä huoltoasemista.
Luettelon alapuolella näytetään valittuna olevan huoltoaseman osalta
seuraavat tiedot: etäisyys asemalle,
saatavilla olevat polttoainetyypit
(bensiinin lisäksi).
Polttoainetyypeistä käytettävät lyhenteet/symbolit:
 CNG: Paineistettu maakaasu
 LPG: Nestekaasu
 Polttoainepumppu (symboli):
Diesel
Valitse haluamasi huoltoasema ja
sitten Käynnistä navigointi 3 38.

Kohdeohjaus

Kohteen valinnan jälkeen valikossa
Osoitteen syöttö on käytettävissä
seuraavat valinnat:
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Toiminnot kohdeohjauksen
ollessa aktiivinen

39

Navigoinnin pysäyttäminen

Aktiivinen kohdeohjaus pysäytetään.
Valikko Navigointi ilmaantuu.

 Tallenna: annettu kohde tallenne-

taan nimisyötön avulla osoitekirjaan.
 Poista: Valittu kohde poistetaan
osoitekirjasta.
 Käynnistä navigointi: kohdeohjaus annettuun kohteeseen käynnistetään.

Paina painiketta NAV ja paina sitten
MENU-säädintä.
Kohdeohjauksen ollessa aktiivinen
MENU-säädintä painettaessa ovat
valittavissa seuraavat valinnat:
 Navi seis
 TMC-tiedotukset
 Navigointivaihtoehdot
 Reitin tiedot
 Reitin esto

TMC-ilmoitukset
(liikennetiedotukset)

Kuljettaja voi TMC-liikenneilmoitusten
vastaanotolla saada tietoa sen hetkisestä liikennetilanteesta, sekä ajettavan reitin että myös muiden teiden
osalta.
TMC-liikennetiedotukset näytetään
symboleina kohdeohjauskuvassa tai
valikossa TMC-tiedotukset yksityiskohtaisina teksti-ilmoituksina 3 40.
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Vastaanotetut liikennetiedotukset
otetaan perustaksi dynaamista kohdeohjausta varten 3 45. Reitti valitaan kiertäen liikennehaittoja esiasetettujen kriteerien mukaisesti 3 40.

Edellytys TMC-liikennetiedotuksien
hyödyntämiseen on sen alueen TMCasemien vastaanotto.
Dynaaminen kohdeohjaus toimii vain
vastaanotettaessa liikennetiedotuksia TMC-liikennetiedotusjärjestelmän kautta

Yksityiskohtaisten
liikennetiedotusten näyttö
teksti-ilmoituksina

Navigointivalinnat

Seuraavat valinnan lisäalavalikoiden
kanssa ovat valittavissa:

Reittikriteerit

Paina painiketta NAV ja valitse sitten
TMC-tiedotukset.
Kaikkien vastaanotettujen TMCliikenneilmoitusten lista näytetään.
Asetetuista suodatinkriteereistä riippuen 3 46 näytetään joko kaikki tai
valittua reittiä koskevat liikenneilmoitukset.
Yksityiskohtainen informaatio
ilmaantuu liikenneilmoituksen vahvistuksen jälkeen. Poistu painamalla
painiketta BACK.

Reitin suunnittelu voidaan määrittää
seuraavien kriteerien mukaan:
 Nopein
 Lyhin
 Taloudellisin
 Vältä moottoriteitä
 Vältä tietulleja
 Vältä tunneleita
 Vältä lauttoja
 Dynaaminen kohdeohjaus
Merkitse valinta ja vahvista. Painettaessa kohtaa Dynaaminen navigointi vielä kerran toiminto aktivoidaan (vahvistushaka ilmaantuu
valikkorivin eteen) tai deaktivoidaan.
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 Nuoli: kohdeohjaus näytetään vain

navigointinuolien kanssa.

Dynaamisen kohdeohjauksen ollessa
aktiivinen voidaan valita, lasketaanko
reitti liikennehaittojen yhteydessä
uudelleen automaattisesti vai vahvistetun kyselyn jälkeen.
Dynaaminen navigointi 3 45.

Kohdeohjauksen näyttö
Kohdeohjauksen näyttöön on valittavissa seuraavia valintoja:
 Kartta: kohdeohjaus näytetään
kartalla.
 Nuoli / kartta: kohdeohjaus näytetään kartalla, lisäksi ilmaantuu
navigointinuolet.

Kohdassa Ponnahdustiedot voidaan valita, näytetäänkö navigoinnin
kohdeohjaustiedot muissa käyttötavoissa (esim. radio) päälle ilmaantuvissa ikkunoissa. Tietyn ajan tai painikkeen BACK painamisen jälkeen
informaatiot katoavat.
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Karttavalinnat

Kartan suuntaus
Kartan kulkusuunnan esitystavan
valinta (pohjoiseen/ajosuuntaan
osoittava).
Merkitse valinta MENU-säätimellä ja
vahvista.
Erikoiskohteiden näyttö kartalla
Valinta, näytetäänkö kartalla erikoiskohteet ja mitkä niistä.
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Kohdassa Käyttäjäkohtainen voidaan määrittää niiden erikoiskohteiden tyyppi, jotka halutaan näytölle,
esim. ravintolat,
hotellit,
julkiset paikat
jne.
Merkitse valinta MENU-säätimellä ja
vahvista.

Reittiluettelo

Saapumisaika/ajoaika

Vaihtoehdon valinnan jälkeen
 Odotett. ajoajan näyttö
tai
 Odotett. saapumisajan näyttö
aika näytetään reittiopastusnäytön
ylärivillä.

Reittitiedot

Valikosta Reitin tiedot voidaan
kutsua esiin seuraavat informaatiot:
 Reittiluettelo
 Ajankohtaiset sijaintitiedot
 Kohteen tiedot
 Nyk. reitin yleistiedot

Lasketun reitin kaikki kadut vastaavien etäisyyksien kanssa näytetään.
Ajankohtaiset sijaintitiedot
Nykyisen sijaintipaikan seuraavat
informaatiot näytetään:
 Paikkakunta
 Kadunnimi
 Pituusaste
 Leveysaste
 Karttaosio

Valittaessa kohta Tallenna nykyinen
sijaintipaikka otetaan osoitteen osoitekirjaan. Syötä tätä varten nimi kirjaintoiminnolla 3 32.
Kohteen tiedot
Kohteen seuraavat informaatiot näytetään:
 Paikkakunta
 Kadunnimi
 Pituusaste
 Leveysaste
 Karttaosio
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Poikkeava esitystapa valittaessa
kohta Erikoiskohteet tai Kohde kartalta.
Valittaessa kohta Tallenna kohde otetaan osoitteen osoitekirjaan. Syötä
tätä varten nimi kirjaintoiminnolla 3 32.

Reitin esto

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä tiettyjen alueiden/reittiosuuksien poissulkemiseksi reittiopastuksesta:
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Reitin hyväksymisen jälkeen se lasketaan uudelleen huomioiden poissuljetut alueet/reittiosuudet.
Syötetyt reitin estot pysyvät aktiivisina uuteen reittilaskentaan saakka.

Toiminnot kohdeohjauksen
ollessa passiivinen

Nyk. reitin yleistiedot
Reitin seuraavat informaatiot esitetään:

Poiketen näytöistä kohdeohjauksen
ollessa aktiivinen ovat passiivisella
kohdeohjauksella käytettävissä seuraavat valinnat:

Navigoinnin käynnistys
Paina painiketta NAV ja valitse sitten
Käynnistä navigointi.
Valikko Osoitteen syöttö ilmaantuu,
kuvaus 3 32.
 Reittiluettelo: reitin katuluettelosta

 Sijaintipaikka
 Kohde
 Saapumisaika
 Etäisyys
 Karttaosio

voidaan merkitsemällä sulkea pois
katuja tai kohdeohjauksen alueita.
Nämä alueet näytetään yliviivattuina. Poistu valikosta painamalla
painiketta BACK.
 Etäisyys: asettamalla etäisyys
reittiosuudelle nykyisestä sijainnista voidaan asetettu etäisyys
sulkea pois kohdeohjauksesta.

Ajankohtaiset sijaintitiedot
Nykyisen sijaintipaikan seuraavat
informaatiot näytetään:
 Paikkakunta
 Kadunnimi
 Pituusaste
 Leveysaste
 Karttaosio
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Kohteen tiedot

Näyttöesitys
Näytöt näyttöruudussa
Ylimmällä rivillä näytetään:
Kellonaika / etäisyys kohteeseen /
saapumisaika tai ajoaika / ulkolämpötila

Kohteen seuraavat informaatiot näytetään:
 Paikkakunta
 Kadunnimi
 Pituusaste
 Leveysaste
 Karttaosio

Lähtöpiste näytetään punaisella kolmiolla, kohde kohdelipulla.
Reitillä olevat symbolit osoittavat liikenneinformaatioita tai yleisiä informaatioita tai erikoiskohteita.
Symbolien yleiskatsaus 3 49.
Valikko-ohjauksessa ylimmälle riville
ilmaantuu valikon rivi.
Karttaesityksessä reittiohjaus esitetään sinisenä korostettuna reittinä.
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Dynaaminen kohdeohjaus

Kartan mittakaava
Muuta kartan mittakaavaa navigointikuvassa kääntämällä MENUsäädintä.
Mittakaava näytetään näytön ylimmällä rivillä.
Karttaesitys vaihtuu automaattisesti
pohjoiseen osoittavaan esitystapaan,
kun mittakaava on asetettu suuremmaksi tai samaksi kuin 20 km.

Aktiivisella kohdeohjauksella koko
nykyinen liikennetilanne, jonka infotainment-järjestelmä vastaanottaa
TMC-liikenneilmoitusten kautta,
otetaan mukaan reitin laskentaan.
Ehdotetaan reitti ottaen huomioon
kaikki liikennehaitat tai rajoitukset esiasetettujen kriteerien mukaisesti
3 40.
Jos ajetulle reitille ilmaantuu liikennehaitta (esim. ruuhka, sulku), tulee
näyttöön ilmoitus ja esteen tyypistä
annetaan äänitiedotus. Kuljettaja
voi päättää, haluaako hän kiertää
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liikenne-esteen ehdotetun reittimuutoksen mukaisesti vai haluaako hän
ajaa ongelmaosuuden läpi.
Myös kohdeohjauksen ollessa passiivinen ilmoitetaan lähialueiden liikennehäiriöt.
Järjestelmä tarkastaa aktiivisen kohdeohjauksen aikana jatkuvasti liikennetiedotusten perusteella, onko sen
hetkinen liikennetilanne huomioon
ottaen järkevää laskea reitti uudelleen tai ehdottaa vaihtoehtoista
reittiä.
Kohdeohjauksen ollessa aktivoituna
voidaan valita reitin automaattisen
uudelleenlaskennan ja kysymyksen
vahvistamisen jälkeen tapahtuvan
uudelleenlaskennan välillä 3 40.
Dynaamisen kohdeohjauksen aktivointi tai deaktivointi sekä kriteerit
reitin laskentaan ja muut navigointia
koskevat asetukset tehdään valikossa Navigointivaihtoehdot.
Paina tätä varten painiketta NAV,
valitse sitten Navigointivaihtoehdot, Reittikriteerit, Dynaaminen navigointi 3 40.
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Dynaaminen kohdeohjaus toimii vain
vastaanotettaessa liikennetiedotuksia RDS-TMC-liikennetiedotusjärjestelmän kautta
Perusta infotainment-järjestelmän
laskemaan, mahdolliseen liikennehaitasta aiheutuvaan viiveeseen pohjautuu tietoihin, jotka järjestelmä vastaanottaa sillä hetkellä asetettuna
olevalta RDS-TMC-asemalta. Todellinen viive voi poiketa lasketusta.

Painike RPT NAV

Painamalla painiketta RPT NAV toistetaan viimeinen kohdeohjauskuulutus.

Navigointi-CD-levyn
syöttäminen
Vielä lataamattomien maan karttamateriaalien lataamiseksi navigointiCD-levy asetetaan etikettipuoli ylöspäin CD-aukkoon. Se vedetään automaattisesti sisään.

Tärkeää tietoa koskien navigointiCD-levyjä
 Käytä ainoastaan ajoneuvovalmistajan hyväksymiä navigointi-CDlevyjä. Infotainment-järjestelmä ei
lue muiden valmistajien navigointiCD-levyjä.
 On suositeltavaa käyttää aina
uusinta Infotainment-järjestelmälle
tarkoitettua navigointi-CD-levyä.

Navigointi-CD-levyjen
poistaminen

CD-levy työnnetään ulos painettaessa painiketta .
Jos CD-levyä ei poisteta aukosta
10 sekunnin sisällä, se vedetään ajoturvallisuuden vuoksi jälleen sisään.

Navigointikohtaiset
asetukset

Paina painiketta CONFIG ja valitse
sitten Navigointiasetukset.
Seuraavat valinnat ovat valittavissa:
 Navi äänenvoim.
 TMC-asetukset
 Poista listoja

 Karttatietojen lisäys / poisto
 Tyhjennä karttamuisti

Navi-äänenvoimakkuus
Navigointikielen (kuulutuksen) relatiivisen ja navigointikuulutuksen aikana
kuuluvan audiolähteen (taustan)
äänenvoimakkuuden säätö

TMC-asetukset
Infotyypit
Valinta, näytetäänkö aktiivisella kohdeohjauskartalla liikennetiedotusinfotyypit ja mitkä niistä.
Kohdassa Käyttäjäkohtainen näytetään vain valitut infotyypit.
Merkitse valinta MENU-säätimellä ja
vahvista.
Suodatus
Valitse, näytetäänkö Liikennetiedotukset reitin varrella tai Kaikki liikennetiedotukset kartalla vain symboleina ja valikossa TMC-tiedotukset
yksityiskohtaisena tekstinä.
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Listojen poistaminen

Merkitse valinta MENU-säätimellä ja
vahvista.
Lajittelukriteerit
Valinta, näytetäänkö liikenneilmoitukset kyseisessä etäisyysjärjestyksessä tai tien nimityksen mukaan.
Merkitse valinta MENU-säätimellä ja
vahvista.

Valitsemalla ja vahvistamalla kohdat
Osoitekirja 3 32
Viimeiset kohteet 3 33
poistetaan kyseiset merkinnät.

Karttatietojen
lisääminen/poistaminen
Syötä navigointi-CD-levy.

Valikossa Karttatietojen lisäys /
poisto voidaan karttatiedot ladata
CD-levyltä infotainment-järjestelmän
sisäiseen muistiin.
Tallennettavat kartat valitaan ja merkitään MENU-säätimellä. Muistista
poistettavien karttojen valinta täytyy
poistaa. Kartat poistetaan tai ladataan valikkokohdan Hyväksy kautta.
Kopiointitapahtuma kestää jonkun
aikaa, kopioitavasta tietomäärästä
riippuen.
Vapaa muistitila näytetään ylimmällä
rivillä.
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Lisäämisen tai poistamisen aikana ei
samanaikainen kohdeohjaus ole
mahdollista.
Kopiointitapahtuman annettu kestoaika on karkea arvio, eikä siinä huomioida muita aktiivisia toimintoja
kuten esim. MP3-tiedostojen soittamista.
Jos kopiointitapahtuma keskeytetään
järjestelmän sammutuksella, täytyy
se päällekytkennän jälkeen käynnistää manuaalisesti uudelleen.
Kopiointitapahtuman manuaalisella
katkaisulla muistista poistetaan jälleen vastaava, jo kopioitu karttamateriaali. Tämä tapahtuma kestää jonkun
aikaa.

Kaikkien navigointitietojen
poistaminen muistista
Jos navigointi ei ole mahdollista
sisäisen muistin tiedoilla tai karttamateriaalin kopioinnin yhteydessä on
annettu virheilmoitus, pitäisi suorittaa
tämä komento sisäisen muistin tyhjentämiseksi nopeasti ja täydellisesti.
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Symbolien yleiskatsaus
Yleiset symbolit

Holden-edustaja

Kaupunki

Opel-edustaja

Rahalaitos

Pontiac-edustaja

Raha-automaatti

Saab-edustaja

Linja-autoasema

Saturn-edustaja

Telttailualue

Vauxhall-edustaja

Hautausmaa

Lentoasema

Apteekki

Huvipuisto

Elokuvateatteri

Listojen avaaminen

Listojen sulkeminen

Buick-edustaja

Cadillac-edustaja

Chevrolet-edustaja

Daewoo-edustaja

GMC-edustaja
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Nykyinen sijaintipaikka

Kioski

Lepopaikka

Välikohde

Elintarvikekauppa

Ravintola

Seuraava välikohde

Hotelli / motelli

WC

Kohde

Moottoritieliittymä

Historiallinen monumentti

Liikenneilmoitus

Parkkipaikka

Sairaala

Autolautta

Liityntäliikennepysäköinti

Hätätila

Raja

Pysäköintihalli

Poliisi

Tunneli

Huoltoasema

Satama
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Navigointi
Liikennesymbolit
Vuorisola

Ostoskeskus

Museo

Maksullinen tie

Autonvuokraus

Turisti-info

Matkainformaatioita

Nähtävyys

Vapaa-ajan tarjonta

Urheilu & vapaa-aika

Palvelu

Yöelämä

Yleinen paikka

Korjaamo

Kaikkea autoiluun

Huomio / varoitus

Tie suljettu

Runsas liikennemäärä

Ruuhka

Kapea ajokaista

Sumu

Työmaa

Liukas tie
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Savusumu

Lumi

Myrsky
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J

L

Järjestelmäasetukset.................... 13

Liikenneradio (TP) ........................ 20
Liikennetiedotukset....................... 39
asetukset................................... 46
näyttö teksti-ilmoituksena.......... 40
äänenvoimakkuus ..................... 14
Liikennetiedotusjärjestelmä .......... 30
Liikennetiedotusten
äänenvoimakkuus................. 14, 22
Listojen poistaminen..................... 47

K
Kahdeksantoiminen kytkin............ 30
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M
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Radio Data System ......................
Radion liikennetiedotukset ...........
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RDS .............................................
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20
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