ESIPUHE
Tämä ohjekirja opastaa sinua uuden henkilöautosi käytössä ja ylläpidossa. Se sisältää myös
tärkeitä tietoja turvallisuudesta. Lukemalla ohjekirjan huolellisesti ja noudattamalla sen suosituksia varmistat auton miellyttävän, turvallisen ja ongelmattoman käytön.
Autosi huolletaan parhaiten valtuutetussa Chevrolet-huoltoliikkeessä, joka tuntee autosi
parhaiten ja tarjoaa ensiluokkaista huoltopalvelua.
Ajattele tätä ohjekirjaa pysyvänä osana uutta autoasi. Sitä tulee säilyttää aina autossa, myös
myytäessä auto edelleen.
Kiitämme sinua Chevrolet-auton valinnasta.
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Ole hyvä ja lue tämä ohjekirja huolellisesti ja
noudata sen ohjeita.

Z HUOMAUTUS

Z: Tämä on turvallisuutta koskeva varoi-

HUOMAUTUS kertoo mahdollisesta
vaaratilanteesta, josta saattaa aiheutua
lieviä henkilövahinkoja tai vaurioita autolle tai muulle omaisuudelle.

tusmerkki, jota käytetään varoittamaan
henkilö- tai omaisuusvahinkojen mahdollisuudesta. Noudata kaikkia tämän
merkin jälkeen olevia turvaohjeita.
Tässä ohjekirjassa käytetään seuraavia
erityismerkintöjä:
• Varoitus
• Huomautus

HUOM.
HUOM. ilmaisee tietoja, jotka auttavat
sinua auton ylläpidossa tai antaa muita
autoa koskevia ohjeita.

• Huom.
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erttoo mahdollisest
mahdollisesta
aaratilanteesta, josta saattaa aiheutua vakavia henkilövahinkoja tai hengenvaara.

* tai (lisävaruste):: Ohjekirjassa käytetyt asteriski ja (lisävaruste)-merkinnät viittaavat
varusteisiin, joita ei ole kaikissa
ajoneuvoissa. Tällaisia ovat esimerkiksi
moottorivaihtoehdot, maakohtaiset
mallivariaatiot ja lisävarusteet.
Kaikki tämän ohjekirjan tiedot, kuvat ja tekniset tiedot perustavat viimeisimpiin julkaisuhetkellä saatavana olleisiin tuotetietoihin.
Varaamme oikeuden tehdä muutoksia
erittelyihin tai suunnitteluun milloin tahansa
ilman ennakkoilmoitusta tai velvoitteita.

Tämä auto ei välttämättä ole muiden maiden standardien tai määräysten mukainen.
Ennen kuin yrität rekisteröidä tätä autoa
muussa maassa, tarkista kaikki asiaankuuluvat määräykset ja tee tarvittavat muutokset.
Tämä ohjekirja esittelee julkaisuhetkellä käytössä olleet vaihtoehdot ja varustetasot. Jotkin
käsitellyistä kohdista eivät välttämättä päde
sinun autoosi. Ota yhteyttä valtuutettuun
Chevrolet-myyjäliikkeeseen saadaksesi
lisätietoja vaihtoehtojen ja varusteiden saatavuudesta.
Yhtiömme ei ole tarkastanut eikä hyväksynyt
muita kuin alkuperäiset varaosat ja tarvikkeet.
Emme voi taata muiden kuin alkuperäisosien
ja -lisävarusteiden sopivuutta tai turvallisuutta, emmekä vastaa niiden käytön aiheuttamista vahingoista.
Tärkeää: Lue tämän ohjekirjan kappale 1
(“Istuimet ja turvallisuusvarusteet”) huolellisesti läpi ennen auton käyttöönottoa.

SIS
Ä L LLY
Y S LLUETTEL
UETTEL
O
SISÄ
UETTELO
1. ISTUIMET JA TUR
VALLISUUSV
AR
USTEET .......................................................................................
TURV
ALLISUUSVAR
ARUSTEET

11-11

(Tärkeitä tietoja turvavöistä, turvatyynyistä, lasten turvaistuimista ja muista turvavarusteista)

2. MITT
ARIST
O JA HALLINT
AL
AITTEET ..............................................................................................
MITTARIST
ARISTO
HALLINTAL
ALAITTEET

2-1

(Tietoja kojelaudasta, mittareista ja auton hallintalaitteista)

3. AJAMINEN .....................................................................................................................................

33-11

(Tietoja ajamisesta eri olosuhteissa)

4. ILMASTOINTI JA AUDIOJÄRJESTELMÄ ............................................................................................

44-11

(Tietoja lämmityksen, tuuletuksen, ilmastoinnin ja audiojärjestelmien käytöstä)

5. HÄ
TÄTIL
ANTEET ............................................................................................................................
HÄT
TILANTEET

55-11

(Tärkeitä tietoja ajon aikana ilmenevien ongelmien ratkaisuista)

6. HUOL
TO JA HOIT
O ..........................................................................................................................
HUOLT
HOITO

66-11

(Tietoja auton oikeasta hoidosta)

7. AUT
ON HUOL
TO .............................................................................................................................
UTON
HUOLT

7-1

(Tietoja auton huollosta)

8. TEKNISET TIEDOT ...........................................................................................................................

88-11

(Auton tekniset tiedot, voiteluainetyypit ja muita hyödyllisiä tietoja)

9. HAKEMISTO ...................................................................................................................................

99-11

ISTUIMET JA TURVALLISUUSVARUSTEET 1–1

1
•
•
•
•
•
•
•

ISTUIMET JA
TUR
VALLISUUSV
AR
USTEET
TURV
ALLISUUSVA
RUSTEET

K ÄY TÄ AINA TUR
VAVÖIT
Ä ! ................................ 1-2
TURV
ÖITÄ
ETUISTUIMIEN MA
TK
UST
AJA
T .......................... 1-6
MATK
TKUST
USTAJA
AJAT
TAK
AISTUIMIEN MA
TK
UST
AJA
T ........................ 1-6
AKAISTUIMIEN
MATK
TKUST
USTAJA
AJAT
TUR
VAV YÖN V
AR
OITUS
Ä ÄNI ............................ 1-6
TURV
VAR
AROITUS
OITUSÄ
KOLMIPISTETUR
VAV YÖT ................................... 1-6
OLMIPISTETURV
TUR
VAV YÖN ESIKIRISTIN ................................. 1-9
TURV
TUR
VAV YÖN K
ORKEUDEN S
Ä ÄTÄMINEN ......... 110
TURV
KORKEUDEN
SÄ
1-10

•
•
•
•
•
•
•

RASK
A ANA OLE
VAT NAISET JA TUR
VAV YÖT .... 111
ASKA
OLEV
TURV
1-11
TUR
VAISTUIN .................................................. 111
TURV
1-11
TUR
VAISTUIMEN AL
AKIINNIKKEET ................. 113
TURV
ALAKIINNIKKEET
1-13
PÄ ÄNTUET ....................................................... 115
1-15
ETUISTUIMET .................................................. 116
1-16
TAK
AISTUIMET ................................................ 118
AKAISTUIMET
1-18
TUR
VAT Y YNY ((AIRBA
AIRBA
G) .................................... 119
TURV
AIRBAG)
1-19

1–2 ISTUIMET JA TURVALLISUUSVARUSTEET

K ÄY TÄ A I N A T U R
VAV Ö I T
Ä!
RV
TÄ
Matkustajien turvallisuutta on tutkittu ja kehitetty
runsaasti sekä yksityisin että julkisin varoin jo
useita vuosia. Autossa on kaksi turvavarustetta,
jotka on tarkoitettu vain suojaamaan matkustajia liikenneonnettomuuden sattuessa. Nämä
ovat jokaiselle istumapaikalle asennetut turvavyöt sekä kuljettajan ja etumatkustajan
turvatyynyt. Turvavyöt voivat suojata sinua ja
matkustajia vain, jos niitä käytetään. Turvatyyny
on lisäturvavaruste, joka on tehokkaampi ja
turvallisempi, jos turvavöitä käytetään.
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Turvavyöt ovat hyödyllisiä useista eri syistä:
1) Turvavyöt pitävät matkustajat paikoillaan
autossa ja estävät putoamisen onnettomuustilanteessa.
2) Turvavyöt pitävät matkustajan paikallaan siten, että onnettomuustilanteessa matkustajan liike hidastuu hallitusti ennen osumista
auton osiin. Tämä on turvavyön jouston ja
auton törmäysenergiaa vaimentavan
rakenteen ansiota.
3) Turvavyöt pitävät kuljettajan istuimellaan,
jolloin kuljettajalla saattaa tietyissä
onnettomuustilanteissa olla mahdollisuus
saada auto takaisin hallintaansa.
4) Turvavyöt estävät matkustajia sinkoutumasta
kuljettajan tai muiden matkustajien päälle,
jolloin kuljettaja tai muut matkustajat voisivat
loukkaantua.
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urvv avöiden on ttodist
odistettu
olevv an
tehokkain yksittäinen suoja henkilövahinkoja tai hengenvaaraa vastaan
auto-onnettomuudessa!
• Auton omistajana ja kuljettajana
sinun on varmistettava, että
kaikki matkustajat
käyttävät
istumapaikoilla olevia turvavöitä
oikein.
• Raskaana olevien naisten, loukkaantuneiden ja fyysisiltä kyvyiltään
rajoittuneiden henkilöiden tulisi
myös käyttää turvavöitä. Kuten muillakin matkustajilla, henkilövahingon
tai hengenvaaran riski on suurempi,
jos turvavöitä ei käytetä.
• Paras tapa suojella sikiötä on suojella äitiä.
• Tässä kappaleessa esitellään turvavöiden toiminta, niiden oikea käyttö
ja istuimen asennon oikea säätö.
Lue kaikki annetut tiedot ja noudata
aina näitä ohjeita ja varoituksia, jotta
saisit täyden hyödyn näistä
turvajärjestelmistä.
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Turvavyöt eivät toimi, jos niitä ei käytetä
oikein.
Auton matkustajat loukkaantuvat, jos kehoon
kohdistuu liian suuria voimia. Jos henkilön
keho pysähtyy äkillisesti, kehoon kohdistuu
huomattavia voimia. Vastaavasti, jos keho
pysähtyy asteittain, voimat ovat paljon heikompia. Siispä kun matkustajia pyritään suojelemaan onnettomuudessa vammoilta, tarkoituksena on antaa henkilölle mahdollisimman paljon aikaa ja tilaa pysähtymiseen.
Kuvittele mielessäsi ihminen, joka juoksee
25 km/h pää edellä päin betoniseinää. Kuvittele toinen henkilö juoksemassa 25 km/h
nopeudella seinään, jota peittää 90 cm
paksuinen mukautuva suojatyyny. Ensimmäisen tapauksen henkilö saattaa vammautua
vakavasti tai jopa kuolla. Toisen tapauksen
juoksijan voi olettaa selviytyvän vammoitta.
Miksi? Ensimmäisessä tapauksessa keho osuu
joustamattomaan betonipintaan ja pysähtyy
välittömästi. Kaikki juoksijan liike-energia
kohdistuu kehoon, ei joustamattomaan
betonipintaan. Toisessa tapauksessa keholla
on sama määrä energiaa kuin ensimmäises-

sä tapauksessa, mutta koska keho jatkaa liikettä pehmusteeseen, sillä on enemmän
aikaa ja tilaa hidastumiseen ennen täydellistä pysähdystä, koska pehmuste imee
joustamalla itseensä juoksijan energiaa.
Jos auto törmää betoniseinään 50 km/h
nopeudella, auton etupuskuri pysähtyy välittömästi, mutta matkustamo pysähtyy asteittain auton etuosan painuessa kasaan.
Turvavyössä oleva matkustaja pysyy
istuimellaan ja hyötyy auton etuosan kokoon
painumisesta aiheutuvasta hidastumisesta
ja turvavöiden venymisestä. Turvavyötä
käyttävän matkustajan keho hidastuu
nopeudesta 50 km/h nollaan 90-120 cm:n
matkalla. Turvavöitä käyttävä matkustaja pysyy myös koko ajan oikeassa asennossa, jos
turvatyyny toimii edestä tapahtuvassa törmäyksessä. Tällöin matkustaja ei välttämättä
lainkaan osu mihinkään auton koviin pintoihin.
Matkustajat, jotka eivät käytä turvavöitä, eivät
ole näin onnekkaita. Matkustaja, joka ei käytä turvavyötä, ei ole kiinnitetty autoon, joten
hän jatkaa liikettä auton onnettomuutta edeltävällä nopeudella 50 km/h, kunnes osuu kovaan pintaan samalla nopeudella ja pysähtyy
äkillisesti. Jopa sellaisessa etutörmäyksessä,

jossa turvatyyny toimii, turvavyötä käyttämätön etuistuimen matkustaja on suuremmassa vaarassa loukkaantua vakavasti tai kuolla,
kuin turvavyötä asianmukaisesti käyttävä
etuistuimen matkustaja. (Katso hakemiston
kohta “TURVATYYNY”).
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Onnettomuustilastot osoittavat, että
turvavöitä oikein käyttävillä kuljettajilla
ja matkustajilla on pienempi
loukkaantumisriski ja suurempi mahdollisuus selviytyä onnettomuudesta.
Tästä syystä turvavöiden käyttö on
pakollista useimmissa maissa.
TUR
VAVY
ÖN KÄ
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Ö
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KÄY
TTÖ
Kaikki autosi etu- ja takaistuimet on
varustettu kolmesta kohdasta koriin
kiinnitetyllä kolmipisteturvavyöllä.
Sekä tuistuimien että takaistuimen
istuinpaikkojen turvavyöt kelautuvat
vyön lukitsevalle
kelalle.
Kun
kolmipisteturvavyö on normaalissa
käyttötilassaan (lukittuu hätätilanteessa), ei turvavyön pituutta tarvitse
säätää ja se antaa matkustajalle
liikkumavapauden auton liikkuessa
tasaisella nopeudella.

Kuitenkin yllättävässä tai nopeassa
pysäytyksessä tai nopean kiihdytyksen
tai hidastuksen aikana turvavyö
lukittuu automaattisesti kehon liikkeen
rajoittamiseksi.
Jotta saat turvavyöstä täyden hyödyn,
sinun tulee käyttää sitä oikein ja olla
oikeassa asennossa istuimella, seuraavien ohjeiden mukaan:
• Istuimen selkänoja pystyasennossa
(ei alas laskettuna, jotta et luiskahda
turvavyön alta ja loukkaannu törmäyksessä)
• Matkustaja istuu pystyasennossa
(jolloin turvavyön lantio- ja olkavyöt
ovat oikeissa kohdissa, millä varmistetaan paras mahdollinen tuki ja pienin mahdollinen loukkaantumisriski
törmäyksessä)
yön salpa on kiinnit
ett
ast
a• Tur
urvvav
avyön
kiinnitett
ettyy vvast
astakappaleeseen tiukasti siten, että kuuluu naksahdus (jos turvavyö ei ole
kunnolla kiinni, se ei suojaa matkustajaa; varmista vyön kiinnitys vetämällä siitä)

• Tu rrvv av
yön lantiov
yö on tiiviisti
avyön
lantiovyö
lantion päällä (ei vatsan kohdalla,
jossa kiristyvä turvavyö voi aiheuttaa vakavia vammoja onnettomuustilant
eessa - T
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tilanteessa
TÄMÄ
ERITYISEN
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yön olk
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on
• Tu rrvv av
avyön
olka
auto
ulkosivun puoleisen olkapään yli ja
tiiviisti rintaa vasten (ei kulje käsivarren alapuolelta, niskan ympäri,
auton sisäpuolen puoleisen olkapään
yli tai selän takaa, eikä ole löysällä,
jolloin väljä osuus mahdollistaisi liiallisen liikk
een et
eenpäin ja louk
liikkeen
eteenpäin
louk-kaantumisen törmäyksessä)
• Polvet suoraan eteenpäin (jolloin kuljettajan puolen polvituet auttavat
estämään “sukeltamasta” vyön alta
törmäyksessä)

(jatkuu)

(jatkuu)

(jatkuu)
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• Vain yk
si matkust
aja yhtä tur
yötä
yksi
matkustaja
turvvav
avyötä
kohden (älä anna useamman kuin
yhden henkilön käyttää samaa turvavyötä. Useammat ihmiset samassa
turvavyössä voivat ylittää turvavyön
kapasiteetin, ja samaa turvavyötä
käyttävät ihmiset voivat aiheuttaa
toisilleen vammoja törmäyksessä)
• Lapset turvallisesti kiinnitetyissä
lastenistuimissa (törmäyksessä
syntyvät voimat ovat liian suuret,
jotta aikuinen pystyisi pitämään kiinni lapsesta, ja aikuinen rusentaa
lapsen, jos he ovat samassa
turvavyössä)
• Ei turvavyötä käyttämättömiä
matkustajia (matkustajat, jotka eivät käytä turvavyötä, aiheuttavat
loukkaantumisriskin itselleen ja
muille auton matkustajille, koska
törmäyksessä tällaiset matkustajat
jatkavat liikettä auton sisällä osuen
muihin
edessään
oleviin
matkustajiin)

• Tur
yöt eivät saa olla kier
urvvav
avyöt
kierttyneinä
(kierteellä olevat turvavyöt eivät liiku vapaasti eivätkä pidä matkustajia
kunnolla paikallaan, ja saattavat
kohdistaa voiman matkustajiin sen
jakamisen sijasta, lisäten näin
loukkaantumis- tai hengenvaaraa)
• Lukitut ovet (lukitsemattomat ovet
lisäävät ulkoisten iskujen ja
autosta putoamisen aiheuttamaa
loukkaantumis- ja hengenvaaraa)
ast
a säännöllisesti ((ttark
ast
a ajon
• Tark
arkast
asta
arkast
asta
aikana ajoittain, että turvavyön alaosa on oikein lantion kohdalla eikä
kulje vatsan päältä, ja että vyön yläosa kulkee olkapään ja rinnan yli; oikein asetettu turvavyö johtaa
matkustajaan kohdistuvat voimat
vahvoihin kehon osiin (lantioon ja
olkapäihin), kun taas väärin asetettu turvavyö voi aiheuttaa niskavammoja tai vammoja vatsan alueen
herkille elimille).

• Ei kovia tai rikkoutuvia esineitä turvavöiden ja kehonosien välillä (esineet, kuten kuulakärkikynät, silmälasit jne. matkustajan taskussa tai
vaatteissa saattavat aiheuttaa vammoja törmäystilanteessa)

(jatkuu)

(jatkuu)
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Jos turvavyö kulkee käsinojan yli (jos
varusteena), turvavyön lantio-osa saattaa törmäyksessä puristaa matkustajan vatsaa lantion sijasta.
yö kulk
ee käsina, että tur
• Varmist
kulkee
turvvav
avyö
armista,
ojien alta.
Jos näitä ohjeita ei oteta huomioon, seurauksena voi törmäystilanteessa olla henkilövahinkoja tai jopa hengenvaara.
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Kumpikin etuistuin on varustettu istuimen
pituussuuntaisella säädöllä ja selkänojalla,
jossa on korkeudeltaan säädettävä pääntuki,
kolmipisteturvavyöllä sekä turvatyynyllä.
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Takaistuimella on kaksi reunaistuinpaikkaa
sekä keskimmäinen istuinpaikka, joissa kaikissa on kolmipisteturvavyöt.
Kumpikin reunaistuinpaikka on varustettu
turvaistuimen alakiinnikkeillä. (Katso lisätietoja hakemiston kohdasta “TURVAISTUIMEN
ALAKIINNIKKEET”).

TUR
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V
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Turvavyön varoitusääni soi noin 6 sekuntia
sytytysvirran ollessa kytkettynä, jos kuljettajan turvavyö ei ole kiinnitetty. Jos kuulet
tämän varoitusäänen, varmista ennen ajoon
lähtöä, että kuljettajan turvavyö on kiinnitetty.

KO L M I P I S T E T U R
VAV Y Ö T
RV
Autosi on varustettu kolmipisteturvavöillä,
jotka auttavat vähentämään henkilövahinkoja törmäyksissä ja äkillisissä ohjausliikkeissä.
Etuistuimet, takaistuimen ulommat istuinpaikat ja keskimmäinen istuinpaikka on varustettu kolmipisteturvavöillä. Nämä turvavyöt on kiinnitetty kolmeen kohtaan auton
koriin ja ne suojaavat matkustajia, jotka istuvat istuimellaan oikeassa asennossa ja käyttävät turvavöitä.
Kolmipisteturvavyö, joka on normaalissa
käyttötilassaan, ei vaadi pituuden säätöä ja
antaa matkustajille liikkumavapauden auton
liikkuessa tasaisella nopeudella.
Kuitenkin yllättävässä tai nopeassa
pysäytyksessä tai nopean kiihdytyksen tai
hidastuksen aikana turvavyö lukittuu automaattisesti kehon liikkeen rajoittamiseksi.
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Kiinnitä turvavyö aina oikein:

kylkiluista ja niskasta, auttaen täten
välttämään vakavia sisäisiä vammoja.

1. Sulje ja lukitse ovet.
2. Varmista, että istuimen selkänoja on
pystyasennossa.
3. Ota kiinni turvavyön kiinnikelevystä ja vedä
turvavyö kehon yli. Varmista, että turvavyö
ei ole kiertynyt. Jos turvavyö lukittuu sitä
vedettäessä, anna sen kelautua takaisin
kelauslaitteeseen. Vedä turvavyö uudelleen ulos mukavaan ja turvalliseen pituuteen.
4. Aseta olkavyö puoleen väliin olkapään ja
rinnan yli. Älä koskaan aseta olkavyötä
niskan yli. Siten varmistat, että
törmäystilanteessa vyö kohdistaa voiman
olkapään luihin ja ohjaa iskun pois
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5. Pidä lantiovyö tiiviisti lantion päällä, ei
vyötäröllä. Siten varmistat, että
törmäystilanteessa vyö kohdistaa voiman
lantion luihin eikä vatsaan, auttaen täten
välttämään vakavia vammoja.

Avaa turvavyö painamalla soljen
vapautuspainiketta. Vyö kelautuu automaattisesti. Ohjaa turvavyötä sen
kelautuessa, jotta kiinnikelevy ei vaurioita
ajoneuvon sisäpintoja tai vahingoita auton
matkustajia.

6. Paina kiinnikelevy tiukasti solkeen, kunnes
mekanismi naksahtaa. Tarkista, että käytät oikeaa solkea. Varmista, että soljen
vapautuspainike on sellaisessa asennossa,
että pystyt avaamaan turvavyön nopeasti
tarpeen vaatiessa.
7. Varmista kiinnikelevyn kiinnitys vetämällä
siitä.

S3W1062A
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Tur
o:
urvvavöiden hoit
hoito
1. Tarkista kaikki turvavyöt ja niiden osat
säännöllisin väliajoin. Vaihdata ne
korjaamossa, jos jotkin turvavyöt tai niiden
osat tai niihin liittyvät osat ovat vaurioituneet.
Suosittelemme valtuutettua Chevrolethuoltoliikettä.
2. Onnettomuudessa venynyt tai vaurioitunut
turvavyö tai sen osa on vaihdettava, vaikka venyminen tai vaurio ei olisikaan selkeä tai näkyvä. Venyneet vyöt ja
vaurioituneet osat eivät toimi tehokkaasti. Tilalle vaihdettavien turvavöiden pitää
olla uusia.

TAK
AISTUIMEN KESKITUR
VAV YÖ*
AKAISTUIMEN
KESKITURV
(Vain porrasperäinen)
Takaistuimen keskimmäinen turvavyö koostuu kelautuvasta turvavyöstä, soljesta jossa
on avaimenreikä ja vastakappaleesta, jossa
on punainen vapautuspainike. Takaistuimen
keskiturvavyön soljet on suunniteltu siten,
että väärän kiinnikelevyn kiinnittäminen ei ole
mahdollista.
Kun takaistuimen selkänoja on yläasennossa,
pidä kiinnikelevy kiinnitettynä solkeen, jossa
on avaimenreikä. Irrota kiinnikelevy vain, kun
taitat takaistuimen selkänojan alas.

3. Suosittelemme koko turvavyöasennelman
vaihtamista törmäyksen jälkeen. Jos koulutettu asiantuntija havaitsee, että turvavyöt eivät ole vaurioituneet ja että kaikki
toimii normaalisti, vaihtoa ei tarvitse suorittaa. Suosittelemme, että otat yhteyttä
valtuutettuun Chevrolet-huoltoliikkeeseen.

Ennen takaistuimen keskiturvavyön kiinnittämistä paina kiinnikelevy (1) turvavyön päässä
olevaan vastakappaleeseen, jossa on
avaimenreikä, ja varmista ettei vyö ole
kiertynyt. Vyötä kiinnitettäessä on istuttava
suorana selkä selkänojaa vasten, vedettävä
kiinnikelevy (A) kehon poikki ja painettava
sitä solkeen (B) kunnes kuuluu “naksahdus”.
Vyö irrotetaan painamalla punaista painiketta
soljessa (B) ja antamalla vyön kelautua itsekseen.

(A)

4. On vaarallista käyttää autoa, jonka
turvavyöt tai muut osat ovat vaurioituneet.
(B)
(1)

(B)
G7W1001A

G6W1002A
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TUR
VA V Y ÖN ESIKIRISTIN
RV
Kun takaistuin taitetaan alas, laita kapea työkalu vastakappaleen uraan(1) ja anna vyön
kelautua. Kun takaistuimen selkänoja on palautettu normaaliasentoon, paina kiinnikelevy
(1) turvavyön päässä avaimenreiällä varustettuun vastakappaleeseen ja varmista, että vyö
ei ole kiertynyt.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Vak
av
an loukk
aantumisen ttai
ai kuole
avan
loukkaantumisen
kuole-akav
man vaaran minimoimiseksi on turvavyötä aina käytettävä niin, että kumpikin kiinnike on kiinnitettynä.

G6W1003A

Autosi etuistuimet on varustettu turvavöiden
esikiristimillä. Käytä esikiristimillä varustettuja turvavöitä samalla tavalla kuin tavallisia
turvavöitä.
Turvavöiden esikiristinjärjestelmä aktivoituu
törmäyksen voimakkuudesta riippuen.
Törmäystunnistimet ja turvatyynyjärjestelmän
ohjausyksikkö ohjaavat myös turvavöiden
esikiristimiä.
Esikiristimet sijaitsevat kummankin etuturvavyön kelauslaitteessa. Esikiristin kiristää turvavyön siten, että se pitää matkustajan paremmin paikallaan etutörmäystilanteessa.
Kelauslaitteet pysyvät lukittuina kun
esikiristimet ovat aktivoituneet. Aktivoinnin
yhteydessä saattaa kuulua jonkin verran ääntä

L3W1081A

ja savua voi myös ilmetä. Nämä ovat normaaleja ilmiöitä eivätkä osoituksena tulipalosta.
Kuljettajan ja kaikkien matkustajien tulee
aina käyttää turvavöitä oikealla tavalla, riippumatta siitä onko turvavyössä esikiristin,
jotta minimoidaan vakavien vammojen tai
kuoleman riski törmäystilanteessa. Istu
istuimessa selkä selkänojaa vasten, selkä
suorassa, älä nojaa eteen tai sivulle. Säädä
turvavyö siten että lantiovyö kulkee alhaalla
lantion kohdalla, ei vatsan päällä.
Huomaa, että esikiristimet aktivoituvat
vain vakavissa etutörmäyksissä. Niitä ei
ole suunniteltu aktivoitumaan taka- tai
sivutörmäyksissä, auton kaatuessa tai lievissä
etutörmäyksissä. Esikiristimet aktivoituvat
vain kerran. Jos esikiristimet aktivoituvat,
huollata esikiristinjärjestelmä korjaamossa
ensi tilassa. Suosittelemme valtuutettua
Chevrolet-huoltoliikettä.
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Jos turvatyynyjen varoitusvalo mittaristossa ei
vilku tai syty hetkeksi kun sytytysvirta kytketään,
tai jos se palaa yli 10 sekuntia tai
syttyy ajon aikana, esikiristinjärjestelmä tai
turvatyynyjärjestelmä eivät ehkä toimi oikein.
Tarkastuta molemmat järjestelmät korjaamolla ensi tilassa. Suosittelemme valtuutettua
Chevrolet-huoltoliikettä.
Esikiristinjärjestelmän komponentteihin ja
johtimiin tai niiden lähelle kohdistuvia huoltotöitä saa tehdä vain erikoiskoulutuksen
omaava huoltoliike. Suosittelemme valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä. Väärin tehdyt
huoltotoimenpiteet saattavat johtaa järjestelmän tahattomaan aktivoitumiseen tai estää
järjestelmän toiminnan. Kumpikin vaihtoehto saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.

TUR
VA V Y Ö N K
ORKEUDEN
RV
KO
S Ä ÄTÄ M I N E N
Käytä ylemmän kiinnityskohdan säädöllä varustettuja turvavöitä seuraavasti:
1. Vedä turvavyöstä.
2. Paina turvavyön korkeudensäädintä kuvassa olevan nuolen osoittamasta kohdasta.
3. Säädä turvavyön korkeus ennen ajoon lähtöä siten, että olkapäävyö kulkee ovea lähempänä olevan olkapään puolen välin yli.

S3W1071A

Z VAR
OITUS
AROITUS
Tur
yön kkork
ork
euden väärä säätö voi
urvvav
avyön
orkeuden
vähentää turvavyön tehokkuutta
törmäystilanteessa.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Älä koskaan aja autolla turvavyön ollessa väärin asetettuna. Vältä loukkaantumisia noudattamalla seuraavia varotoimenpiteitä:
• Säädä turvavyön korkeus ennen
ajoon lähtöä.
• Aseta turvavyö kulkemaan olkapään
puolen välin yli.
• Lukitse turvavyön kiinnike paikalleen.
Jos näitä ohjeita ei oteta huomioon, seurauksena voi törmäystilanteessa olla
henkilövahinkoja tai jopa hengenvaara.

ISTUIMET JA TURVALLISUUSVARUSTEET 1–11

RASK
A A N A O L EEV
V AT N A I S E T
KA
JA TUR
VAV Y Ö T
RV
Turvavyöt toimivat kaikilla, myös raskaana
olevilla naisilla.
Kuten kaikilla matkustajilla, myös raskaana
olevilla naisilla on suurempi riski loukkaantua vakavasti, jos he eivät käytä turvavöitä.
Lisäksi turvavöiden oikea käyttö nostaa
syntymättömän lapsen mahdollisuuksia selvitä kolarista.
Parhaan mahdollisen turvan saavuttamiseksi
raskaana olevan naisen on käytettävä
kolmipisteturvavöitä. Raskaana olevan naisen
tulee sijoittaa turvavyön lantiovyö niin alas
kuin mahdollista.

TUR
VA I S T U I N
RV
Z VAR
OITUS
AROITUS
Lasten turvaistuimia on saatavana eri
kokoisina ja erilaisilla ominaisuuksilla.
Kaikki lasten turvaistuimet eivät sovellu autoosi sen sisäosan ja istuinten
muodosta ja mitoista johtuen.
On sinun vastuullasi varmistaa, että
turvaistuin jota olet asentamassa sopii autoosi ja että se voidaan kiinnittää
asianmukaisesti turvavöillä ja turvaistuimen kiinnikkeillä.
Autoon tai lapselle vääränkokoinen
turvaistuin, sekä väärin autoon
kiinnitetty
turvaistuin
voi
törmäystilanteessa aiheuttaa henkilövahinkoja lapselle ja muille auton matkustajille.

Kun olet valinnut sopivan lapselle tai vastasyntyneelle tarkoitetun turvaistuimen, lue
valmistajan antamat ohjeet järjestelmän
asennuksesta ja käytöstä ja noudata niitä
huolellisesti. Turvaistuimen tulee olla lapsen
ikään, pituuteen ja painoon sopiva ja sen tulee sopia asianmukaisesti ja tiukasti autoon.
Saatavana on erilaisia turvaistuimia kaiken
kokoisille lapsille, kunnes lapsi on tarpeeksi
pitkä ja painava käyttämään turvallisesti auton omia turvavöitä.
Onnettomuustilastot todistavat, että
onnettomuustilanteissa lapset ovat paremmassa turvassa takaistuimella, kuin auton
etuistuimella.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Autosi on suunniteltu niin, että vakiomallinen lasten turvaistuin voidaan
kiinnittää vain jompaankumpaan takaistuimen ulommista istuinpaikoista.
• Älä asenna vakiomallista lasten
turvaistuinta etuistuimelle ja/tai
takaistuimen keskimmäiselle istuinpaikalle.
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Lasten, jotka ovat kasvaneet ulos
turvaistuimista, tulisi istua takaistuimella
turvavöitä käyttäen. Turvavyön tulee olla asianmukaisesti kiinnitetty siten, että olkavyö
kulkee mahdollisimman kaukana niskasta ja
lantiovyö kulkee alhaalta lantion yli. Tarkista
vyö ajoittain varmistaaksesi, että se on turvallisessa asennossa.
Jos lapsen on pakko istua etuistuimella,
varmista, että turvavyö ei kulje lapsen kasvojen tai kaulan yli. Jos se kulkee lapsen kasvojen tai kaulan yli, siirrä lapsi lähemmäs auton keskilinjaa siten, että turvavyö on lapsen
olkapäällä.
Älä koskaan anna lapsen seistä tai polvistua
istuimella tai matkatavaratiloissa auton liikkuessa.
Kun turvaistuinta ei käytetä, kiinnitä istuin
auton turvavyöllä tai poista se autosta.

Z VAR
OITUS
AROITUS

Z VAR
OITUS
AROITUS

• Älä koskaan pidä vauvaa sylissä autossa matkustaessasi. Muista aina
kiinnittää vastasyntyneet ja pienet
lapset asianmukaisiin turvaistuimiin.
• Törmäyksessä vauvasta tulee niin
painava, ettet pysty pitämään hänestä kiinni. Esimerkiksi 40 km/h
nopeudessa sattuvassa törmäyksessä 5,5 kg:n vauvasta tulee 110 kg:n
voima käsivarsiasi vastaan.
• Jos vastasyntyneitä ja pieniä lapsia
ei kiinnitetä asianmukaisiin turvaistuimiin, henkilövahingon tai
hengenvaaran riski on suurempi
onnettomuustilanteessa.
• Onnettomuustilastojen mukaan lapset ovat paremmassa turvassa asianmukaisesti kiinnitettyinä takaistuimella kuin etuistuimella.
• Älä asenna turvaistuinta etuistuimelle, jos auto on varustettu
sivuturvatyynyllä.
Katso lisätietoja hakemiston
kohdast
a ““SIVUTUR
SIVUTUR
VATYYNY
ohdasta
SIVUTURV
YNYT
T ”.
(jatkuu)

(jatkuu)
• Hengenvaara! Älä käytä selkä menosuuntaan olevaa turvaistuinta
istuimella, jonk
a edessä on tur
atyyyny
yny..
jonka
turvvat
Kiinnitä aina selkä menosuuntaan
oleva turvaistuin takaistuimelle.

S3W1101A
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TUR
VA I S T U I M E N
RV
A LAKIINNIKKEET
Aikaisemmin turvaistuimet kiinnitettiin auton
istuimeen turvavöillä. Tästä johtuen turvaistuimet kiinnitettiin usein väärin tai liian
löysälle lapsen turvallisuuden takaamiseksi.
Autosi takaistuimen ulommat istuinpaikat on
varustettu turvaistuimen alakiinnikkeillä, joilla
turvaistuin voidaan kiinnittää suoraan auton
runkoon.

Kun haluat kiinnittää turvaistuimen, jossa on
alakiinnikevalmius, noudata turvaistuimen
mukana tulleita ohjeita, sekä tämän ohjekirjan seuraavilla sivuilla olevia “Turvaistuimen kiinnitys alakiinnikkeillä” toimenpiteitä.
Lue huolellisesti seuraavien sivujen ohjeet ja
turvaistuimen mukana tulleet ohjeet ja noudata niitä.
Lapsesi turvallisuus riippuu siitä!
Jos sinulla on kysymyksiä tai epäilyjä siitä,
oletko asentanut turvaistuimen oikein, ota
yhteyttä turvaistuimen valmistajaan. Jos sinulla on edelleen vaikeuksia turvaistuimen asentamisessa, ota yhteyttä korjaamoon.
Suosittelemme valtuutettua Chevrolethuoltoliikettä.

Alakiinnikkeet
N4W1101A

Z VAR
OITUS
AROITUS
Käytä
kaikkia
turvaistuimen
alakiinnikk
eitä vvain
ain siihen ttark
ark
oituk
alakiinnikkeitä
arkoituk
oituk-seen, johon ne on suunniteltu.
Tur
eet on suunurvvaistuimen alakiinnikk
alakiinnikkeet
niteltu käytettäväksi vain sellaisten
turvaistuinten kanssa, joissa on
alakiinnikevalmius.
• Älä käytä turvaistuinten alakiinnikkeitä
kiinnittämään aikuisten turvavöitä,
valjaita tai muita esineitä tai laitteita
autossasi.
ttämieiden käy
Tur
kiinnikkeiden
käyttämiurvvaistuimen kiinnikk
nen aikuisten turvavöiden, valjaiden tai
muiden esineiden tai laitteiden
kiinnittämiseen autossasi ei takaa riittävää suojaa törmäystilanteessa, jolloin
seurauksena saattaa olla henkilövahinkoja tai hengenvaara.
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Tur
ys alakiinnikk
eillä
urvvaistuimen kiinnit
kiinnitys
alakiinnikkeillä
Alakiinnikkeisiin kiinnitettäväksi tarkoitetun
turvaistuimen asentaminen:
1. Asenna turvaistuin takaistuimen ulompaan
istuinpaikkaan.

2. Paikanna kaksi turvaistuimen alakiinnikettä.
Alakiinnikkeiden sijainti ilmenee kummankin
takaistuimen selkänojan alaosassa olevasta
ympyrämerkistä.
3. Varmista,
että
turvaistuimen
alakiinnikkeissä ei ole vieraita esineitä,
mukaan lukien turvavyön soljet tai turvavyöt. Vieraat esineet voivat haitata turvaistuimen kiinnitystä kiinnikkeisiin.

5. Säädä ja kiristä turvaistuin turvaistuimen
mukana tulleiden ohjeiden mukaisesti.
6. Työnnä ja vedä turvaistuinta asennuksen
jälkeen turvaistuimen oikean kiinnityksen
varmistamiseksi.

4. Aseta turvaistuin istuimelle turvaistuimen
kahden alakiinnikkeen päälle ja kiinnitä
kiinnikkeet turvaistuimen mukana
tulleiden ohjeiden mukaisesti.

Oikeat kiinnitysasennot
N4W1111A

N4W1113A

N4W1112A
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PÄ Ä N T U E T
Pääntuet on suunniteltu vähentämään niskavammojen riskiä törmäystilanteissa.

Jos pääntuki pitää irrottaa jostakin syystä:

Etuistuimien pääntukien kallistamiseksi*:

1. Vedä pääntuki ylös ylimpään asentoonsa.

Parhaan mahdollisen suojan varmistamiseksi säädä pääntuen korkeus siten, että pääntuen yläreuna on samalla tasolla korviesi
yläreunojen kanssa.

2. Samalla kun painat vapautuspainiketta,
nosta pääntuki pois ohjausholkistaan.

1. Aseta pääntuki pystyasentoon työntämällä se kokonaan eteenpäin ja vapauta.

Z VAR
OITUS
AROITUS

Muista asentaa pääntuki takaisin paikoilleen ja säätää se oikein ennen ajoon
lähtöä.

Irrotettu tai väärin säädetty pääntuki
voi aiheuttaa vakavia pään ja niskan
vammoihin törmäystilanteessa.
Etu- ja takaistuimien pääntukia säädetään
nostamalla pääntukea tai työntämällä sitä
samalla vapautuspainiketta painaen.

Z VAR
OITUS
AROITUS

2. Työnnä pääntukea varovasti eteenpäin,
kunnes se on halutussa asennossa.

3. Aseta pääntuki takaisin ja säädä se
oikeaan asentoon ennen ajoon lähtöä.

N4W1121A

N4W1122B
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ETUISTUIMET
Kun haluat siirtää etuistuinta eteen- tai taaksepäin:

ETUISTUIMEN S
Ä ÄTÖ
SÄ
PITUUSSUUNNASSA

1. Vedä etuistuimen etuosan alapuolella sijaitsevaa vipua ylös ja pidä se ylhäällä.

Z VAR
OITUS
AROITUS
• Älä säädä kuljettajan istuinta auton
liikkuessa.
Kuljettaja saattaa menettää auton hallinnan ja seurauksena saattaa olla
omaisuus- tai henkilövahinkoja.

2. Säädä istuin haluttuun asentoon.
3. Vapauta vipu.

ETUISTUIMEN SELK
ÄNOJAN S
Ä ÄTÖ
SELKÄNOJAN
SÄ
Jos haluat kallistaa istuimen selkänojaa
eteen- tai taaksepäin, käännä selkänojan
ulkosivulla olevaa säätöpyörää kunnes
selkänoja on halutussa asennossa.

Z VAR
OITUS
AROITUS
• Älä säädä kuljettajan istuimen selkänojaa auton liikkuessa.
Kuljettaja saattaa menettää auton hallinnan ja seurauksena saattaa olla
omaisuus- tai henkilövahinkoja.

(alalokerolla varustettu matkustajan istuin*)

N4G1121B

N4W1132B

N4G1132B
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Z VAR
OITUS
AROITUS
Törmäystilanteessa makuuasentoon
kallistetuilla etuistuimilla selkänoja ja
turvavyöt eivät suojaa tarkoitetulla tavalla, vaan matkustaja voi liukua turvavyön alitse tai osua turvavyöhön
virheellisessä asennossa.
• Älä aseta kumpaakaan etuistuimen
selkänojaa makuuasentoon ajon
aikana.
Seurauksena saattaa olla henkilövahinkoja, hengenvaara tai autosta putoaminen.

KULJETT
AJAN ISTUIMEN K
ORKEUDEN
ULJETTAJAN
KORKEUDEN
SÄÄTÄMINEN
Säädä kuljettajan istuimen korkeus
kääntämällä istuimen ulkoreunassa olevaa
säätöpyörää, kunnes istuin on halutussa
asennossa.
Säädä istuimen etuosan korkeutta
kääntämällä etummaista säätöpyörää ja
istuimen takaosan korkeutta kääntämällä
taempaa säätöpyörää.

N4G1141B

ETUISTUIMEN RISTISELÄNTUKI*
Säädä etuistuimen ristiseläntukea vetämällä
selkänojan ulkosivulla olevaa vipua ylös tai
alas, kunnes tuki on halutussa asennossa.
Säädä selkänojan alaosan tukea painamalla
vipua alaspäin.
Palauta tuki alkuperäiseen asentoonsa
vetämällä vipua ylöspäin.

N4W1161B
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TA KA I S T U I M E T
TAK
AISTUIMEN SELK
ÄNOJAN
AKAISTUIMEN
SELKÄNOJAN
TAITT
AMINEN
AITTAMINEN

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

Jos haluat taittaa takaistuimen selkänojan
erikseen:

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

1. Vedä takaistuimen selkänojan päällä oleva vapautuspainike ylös.

Z VAR
OITUS
AROITUS

2. Taita takaistuimen selkänoja eteen ja alas.
Jos haluat palauttaa takaistuimen selkänojan
pystyasentoon:
1. Nosta takaistuimen selkänojaa ja paina,
kunnes se lukittuu pystyasentoon.
Varmista, että turvavyöt eivät jää selkänojan ja korin väliin.
2. Kiinnitä selkänoja takaisin paikalleen painamalla selkänojan päällä olevaa nuppia.

N5D1002A

• Varmist
a, että ttak
ak
aistuimen selkänarmista,
akaistuimen
ojat on käännetty kokonaan taakse
ja lukittu paikoilleen, ennen kuin otat
autoon matkustajia.
• Älä paina selkänojan päällä olevia
vapautuspainikkeita auton liikkuessa
liikkuessa..
Vapautuspainikk
eiden painaminen auapautuspainikkeiden
ton liikkuessa voi aiheuttaa henkilövahinkoja matkustajille.
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TUR
V A T Y Y N Y ((A
AIRBA
G)
RV
AG
Autosi on varustettu turvatyynyjärjestelmällä
(SRS), joka on suunniteltu suojaamaan etuistuimella oikeassa asennossa olevia ja
turvavöitä oikein käyttäviä matkustajia. Sekä
kuljettajan että etumatkustajan istuimet on
varustettu turvatyynyillä ja sivuturvatyynyillä
(jos varusteena), sekä kolmipisteturvavöillä ja
muilla turvavarusteilla. Kukin turvatyyny on
pakattu yksikköön, josta turvatyyny on suunniteltu täyttymään ja laajenemaan erittäin
suurella nopeudella ja voimalla. Laukeaminen
tapahtuu auton joutuessa tietyntyyppisiin
törmäystilanteisiin, joissa kuljettajalla ja
matkustajilla on suuri loukkaantumisen vaara.

KULJETT
AJAN JA ETUMA
TK
UST
AJAN
ULJETTAJAN
ETUMATK
TKUST
USTAJAN
VAT Y YNY
TURV
TUR
Kuljettajan turvatyyny
Kuljettajan turvatyyny-yksikkö sijaitsee ohjauspyörän keskellä.
Etumatkustajan turvatyyny
Matkustajan turvatyyny-yksikkö sijaitsee
kojelaudassa hansikaslokeron yläpuolella.

Kuljettajan
turvatyyny

Etumatkustajan
turvatyyny

N8W1001A

Z VAR
OITUS
AROITUS
Tur
at vvain
ain lisäsuoja ja ne
urvv at
atyy yny
ynytt ov
ovat
toimivat tehokkaimmin yhdessä turvavöiden kanssa.
Kaikkien matkustajien ja kuljettajan on
aina käytettävä turvavöitä riippumatta
siitä, onko istuinpaikalla myös
turvatyyny vai ei, vakavan vamman tai
jopa kuoleman vaaran minimoimiseksi
törmäyksen sattuessa.
• Etuturvatyynyt
eivät
täyty
sivulta tai takaa kohdistuvissa
törmäyk
sissä. T
ur
ttämät
törmäyksissä.
Tur
urvvavöitä käy
käyttämät
ttämät-tömiä matkustajia ei suojaa mikään
järjestelmä, jolloin tämän tyyppisen
törmäyksen seurauksena henkilövahinkojen ja hengenvaaran riski on
suurempi.
• Matkustajat, jotka eivät käytä
turvavöitä, voivat sinkoutua eteenpäin ennen törmäystä tapahtuvasta
jarrutuksesta johtuen, jolloin heidän
vartalonsa ovat turvatyyny-yksikköjen läheisyydessä tai niitä vasten.
Tämä saattaa aiheuttaa vakavia
vammoja turvatyynyn laukeamisen
voimakkuudesta johtuen.
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Miten turvatyyny toimii
Turvatyynyt on suunniteltu estämään pään,
niskan ja rinnan iskeytyminen kojelautaan,
ohjauspyörään tai tuulilasiin edestä päin tapahtuvassa törmäyksessä. Niitä ei ole suunniteltu täyttymään takaapäin tapahtuvissa
törmäyksissä tai auton pyörähtäessä ympäri,
eikä useimmissa sivusta tapahtuvissa
törmäyksissä. Turvatyynyt on suunniteltu
täyttymään törmäyksissä, joiden voimakkuus
vastaa tai ylittää voiman, joka syntyy kun
15-23 km/h nopeudella kulkeva auto törmää
kiinteään, liikkumattomaan seinään.
Turvatyynyjärjestelmä aktivoituu voimakkaassa törmäyksessä, jos törmäys tulee suoraan
edestä tai jos törmäyskulma on enintään 30°
suoraan edestä katsottuna.

N4W1182A

Tämä törmäysvoiman taso, joka saa
turvatyynyt laukeamaan, varmistaa että auton turvatyynyt toimivat sellaisessa etutörmäyksessä, jonka voimakkuus tilastollisesti
aiheuttaa hengenvaaran.
Todellisuudessa autot harvoin törmäävät suoraan kiinteään esteeseen. Turvatyynyt toimivat useimmiten tilanteissa, joissa auto törmää toiseen autoon. Todellinen nopeus, jolla
turvatyynyt täyttyvät, saattaa todellisuudessa
olla suurempi, koska törmäykset ovat yleensä monimutkaisempia autojen törmäyksiä,
kulmittaisia törmäyksiä ja osittaisia etutörmäyksiä (esim. sivutörmäykset) ja koska
törmäyksen osapuolet ovat yleensä joustavia.

HUOM.
Tu rrvv a ttyy yny saatt
aa täy
tt
yä myös
saattaa
täytt
ttyä
lievissä törmäyksissä (esim. auton pohjan tai muun kiinteän osan osuessa
suurella voimalla tiellä olevaan kuoppaan
tai korokkeeseen), jolloin törmäysanturit
lähettävät signaalin joka vastaa
törmäystä kiinteään, liikkumattomaan
esteeseen 15-23 km/h nopeudella.
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Turvatyynyt täyttyvät, kun anturi havaitsee
edestäpäin tapahtuvan törmäyksen, jonka
voimakkuus on riittävä turvatyynyn laukaisemiseen. Törmäysanturi lähettää sähköisen
signaalin, joka käynnistää turvatyynyjen
täytön. Tämä sytyttää ponnekaasun, joka
palaa nopeasti turvatyyny-yksikön sisällä tuottaen tarpeeksi typpikaasua turvatyynyn täyttämiseen. Tämä kemiallinen prosessi ja typpikaasu ovat vaarattomia auton matkustajille.
0,045 sekunnin kuluttua törmäyksen havaitsemisesta täyttyvän turvatyynyn paine halkaisee tyynyä peittävän, sisäpuolelta lovetun
suojakannen, joka avautuu hallitusti turvatyynyn voimasta.
Turvatyynyt täyttyvät kokonaan ja muodostavat pinnan, joka ottaa vastaan matkustajan
pään ja ylävartalon eteenpäin suuntautuvan
liikkeen. Matkustajan ja turvatyynyn
koskettaessa tyynyn kaasu tyhjenee sen pohjassa olevista rei’istä, jolloin tyyny vaimentaa
matkustajan eteenpäin suuntautuvan liikkeen
voiman.

HUOM.
Tur
ehdutt
aa sinua
urvvat
atyyyny
ynytt eivät voi tuk
tukehdutt
ehduttaa
eivätkä
ne
estä
liikkumista.
Tur
eiät
en ne
urvv at
atyy ynyissä on ilmar
ilmareiät
eiät,, jot
joten
alkavat tyhjentyä välittömästi toimimisen jälkeen.
Koko prosessi ensimmäisestä kosketuksesta
turvatyynyn täyttymiseen ja tyhjentymiseen
tapahtuu 0,2 sekunnissa eli alle silmänräpäyksessä. Koska törmäys tapahtuu sekunnin
murto-osassa ja onnettomuudessa osallisina
olevat autot päätyvät yleensä lopulliseen
pysähdyspaikkaansa jo sekunnin tai kahden
kuluttua ensimmäisestä kosketuksesta, pitää
turvatyynyjärjestelmän havaita törmäys ja laukaista turvatyynyt lähes samanaikaisesti matkustajien suojaamiseksi.

SIVUTUR
VAT Y YNY
T*
SIVUTURV
YNYT
Sivuturvatyyny-yksiköt sijaitsevat etuistuimien
selkänojissa auton ulkopuolen puolella.

Z VAROITUS
at vvain
ain lisäsuoja ja ne
ynytt ov
ovat
urvvat
atyy yny
Tur
toimivat tehokkaimmin yhdessä turvavöiden kanssa.
Kaikkien matkustajien ja kuljettajan on
aina käytettävä turvavöitä riippumatta
siitä, onko istuinpaikalla myös
turvatyyny vai ei, vakavan vamman tai
jopa kuoleman vaaran minimoimiseksi
törmäyksen sattuessa.
(jatkuu)
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Z VAR
OITUS
AROITUS
(jatkuu)
• Älä aseta esineitä sivuturvatyynyjen
päälle tai niiden lähelle etuistuimen
ja aut
on sivun väliin. T
ur
atyy ynyjen
auton
Tur
urvvat
täyttyminen saattaa singota tällaiset esineet hallitsemattomasti, josta voi seurata henkilövahinkoja.
• Älä asenna lisäistuinsuojia etuistuimiin. Sivuturvatyynyjen täyttyminen törmäystilanteessa saattaa
estyä, jolloin seurauksena voi olla
henkilövahinkoja.
• Älä nojaa oveen vartalolla tai päällä.
Sivuturvatyyny
voi
osua
matkustajaan huomattavalla voimalla lauetessaan törmäystilanteessa,
jolloin seurauksena saattaa olla henkilövahinkoja.
• Älä asenna turvaistuinta etuistuimelle, jos auto on varustettu
sivuturvatyynyllä.
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja tai hengenvaaran.

Miten sivuturvatyyny toimii
Sivuturvatyyny on suunniteltu estämään pään,
niskan, käsivarsien ja olkapäiden iskeytyminen
etuoviin ja ikkunoihin sivutörmäyksessä.
Sivuturvatyynyt täyttyvät, kun anturi havaitsee
sivulta tapahtuvan törmäyksen, jonka voimakkuus on riittävä sivuturvatyynyjen laukaisemiseen.
Sivuturvatyynysi on suunniteltu toimimaan
sivutörmäyksissä, joiden voimakkuus
vastaa tai ylittää voiman, joka syntyy
kun 15-25 km/h nopeudella kulkeva,
kokoonpainuva, liikkuva esine törmää autoon.
Se, että autosi on ollut onnettomuudessa ja
sivuturvatyynyt eivät täyttyneet, ei välttämättä
tarkoita, että sivuturvatyynyissä olisi vikaa.
Sivuturvatyynyt on suunniteltu täyttymään
sivutörmäystilanteissa, ei edestä- tai takaapäin tapahtuvissa törmäyksissä tai auton
pyörähtäessä ympäri, jos nämä eivät aiheuta
riittävää sivutörmäysvoimaa sivuturvatyynyjen
laukaisemiseen.

Z VAROITUS
Sivuturvatyynyn täyttyminen aiheuttaa loukkaantumis- tai hengenvaaran
lähellä istuvalle lapselle erityisesti silloin, jos lapsen pää, niska tai rintakehä
on lähellä turvatyynyä sen lauetessa.
• Älä koskaan anna lapsen nojata
oveen tai lähelle sivuturvatyynyyksikköä.
• Tur
ett
a käy
ttävän
urvvavöitä ja tur
turvvalait
alaitett
etta
käyttävän
lapsen turvallisin paikka autossa on
takaistuimella.
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KUN TUR
VAT Y YNY ON LLA
AUENNUT
TURV

TUR
VAT Y YNYJÄRJESTELMÄN HUOL
TO
TURV
HUOLT

Turvatyynyn tyhjennyttyä saatat havaita palaneen hajun, savua tai valkoista jauhetta auton sisätilassa. Tämä on normaalia. Palaneen
haju tulee turvatyynyn täyttämiseen käytetystä
ponnekaasusta. Valkoinen jauhe on
maissijauho-, talkki- tai natriumyhdistettä,
jota käytetään turvatyynyn voiteluun kitkan
vähentämiseksi turvatyynyn säilytyksessä ja
täyttämisessä. Nämä aineet eivät ole
myrkyllisiä, vaikka saattavatkin aiheuttaa ihotai silmä-ärsytystä.

Turvatyynyjärjestelmä (SRS) ei kaipaa käytännöllisesti katsoen lainkaan huoltoa.
Jos kuitenkin jokin seuraavista tapahtuu,
huollata SRS-järjestelmäsi välittömästi
korjaamossa. Suosittelemme valtuutettua
Chevrolet-huoltoliikettä.
• Jokin turvatyynyistä on täyttynyt.
• Turvatyynyn varoitusvalo kertoo virhetoiminnasta. Katso hakemiston kohta
“TURVATYYNYN VAROITUSVALO”.
HUOM.
Jos
autosi
on
varustettu
sivuturvatyynyillä, on koko etuistuin
vaihdettava sivuturvatyynyn lauettua.
Ota yhteyttä korjaamoon saadaksesi lisätietoja. Suosittelemme, että otat
yhteyttä valtuutettuun Chevrolethuoltoliikkeeseen.

Z VAR
OITUS
AROITUS
• Älä aja autolla sen jälkeen, kun yksi
tai useampia turvatyynyjä on
lauennut.
• Älä yritä korjata, muuttaa tai poistaa
turvatyynyjä itse.
ork
ean paineen
• Tur
orke
atyy ynyssä on kkork
urvv at
alainen täy
ttöjärjest
elmä. T
ur
täyttöjärjest
ttöjärjestelmä.
Tur
urvv atyynyn käsitteleminen ilman asiantuntemusta voi aiheuttaa henkilövahingon tai hengenvaaran.
• Ota yhteyttä korjaamoon välittömästi, jos autosi jompikumpi turvatyyny
on täyttynyt, jos autosi vaurioituu
turvatyyny-yksikön kohdalta tai
sen läheltä tai jos mistä tahansa
syystä epäilet, että jommankumman
turvatyynyn
toiminnassa
on
häiriö. Suosittelemme, että otat
yhteyttä valtuutettuun Chevrolethuoltoliikkeeseen.
Autolla ajaminen sen jälkeen, kun
turvatyyny on lauennut ja autoa ei ole
korjattu valtuutetussa huoltoliikkeessä,
voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai
hengenvaaran.
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MITEN TUR
VAT Y YNY
T SUOJA
AVAT
TURV
YNYT
SUOJAA
AJIA
UST
ETUISTUIMEN MA
TK
TKUST
USTAJIA
MATK
Auton matkustajat loukkaantuvat törmäyksessä yleensä sinkouduttuaan päin paikallaan
olevia kohteita. Tällaisia kohteita ovat auton
sisällä ohjauspyörä, kojelauta ja tuulilasi, tai
auton ulkopuolella, matkustajan pudotessa
autosta, tie tai puu. Matkustajille voi aiheutua vammoja myös törmäyksen aiheuttamista voimista johtuvista tärähdyksistä, ilman
kosketusta paikallaan oleviin kohteisiin tai
pintoihin.
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Kaikki nämä vammat aiheutuvat äkillisestä
pysähtymisestä törmäyksen vuoksi. Aika ja
etäisyys, joka autolla on hidastamiseen tai
pysähtymiseen, määrittelee suurelta osin törmäyksen vaikutukset auton matkustajiin. Jos
auto esimerkiksi jarruttaa pysähtyäkseen punaisiin liikennevaloihin, matkustajien kehot
liikkuvat eteenpäin. Tämä johtuu siitä, että
auto ja sen matkustajat liikkuvat samalla
nopeudella. Jarrutus hidastaa autoa, mutta
matkustajat pyrkivät jatkamaan eteenpäin
suuntautuvaa liikettä auton sisällä. Asianmukaisesti istuvat ja turvavöitä käyttävät matkustajat kuitenkin loukkaantuvat harvoin edes
auton
pysähtyessä
äkillisesti
tai
hätäjarrutuksessa. Tämä johtuu siitä, että jopa
hätäjarrutuksessa auton pysähtymisaika ja –
matka ovat suhteellisen pitkät. Turvavyöt ja
matkustajien voimat riittävät yleensä
jarrutuksen hidastuvuuden vastaanottamiseen.

Törmäyksessä auton nopeus saattaa hidastua
moottoritienopeudesta nollaan sekunnin murto-osassa ja alle 30 cm matkalla. Tällainen
erittäin lyhyt pysähtymisaika ja – matka aiheuttavat huomattavan suuret matkustajiin
kohdistuvat voimat. Ihmisen voimat ja reaktionopeus eivät riitä näiden voimien vastaanottamiseen. Jopa turvavöitä käyttävien ja oikeassa asennossa istuvien matkustajien pää,
ylävartalo, käsivarret ja lantio sinkoutuvat
eteenpäin nopeudella, jolla auto liikkui ennen
törmäystä. Riittävän voimakkaassa etutörmäyksessä jopa turvavöitä käyttävälle
matkustajalle saattaa aiheutua aivo- ja
sisäelinvammoja ilman, että matkustajan pää
tai vartalo osuu mihinkään.
Turvatyynyt antavat lisää aikaa ja matkaa
pään ja vartalon pysähtymiseen suoraan tai
vinosti edestäpäin tapahtuvissa törmäyksissä.
Tämä lisäaika ja – matka voivat pelastaa
hengen ja vähentää vammojen vakavuutta.
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AUT
A TUR
VATY YNYJÄSI SUOJELEMA
AN
UTA
TURV
SUOJELEMAAN
SINUA!
Henkiä pelastavista ominaisuuksistaan huolimatta turvatyynyjärjestelmä aiheuttaa myös
joitakin riskejä.
Koska turvatyyny laukeaa huomattavalla voimalla ja nopeudella, on turvatyynyjärjestelmä
turvallisempi ja tehokkaampi, jos matkustajat istuvat oikein auton sisällä.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Tärkeitä turvatyynyjä koskevia
turvallisuussääntöjä:
• Älä koskaan aseta etuistuimelle
turvaistuinta, jossa istutaan kasvot
taaksepäin.
• 12-vuotiaiden ja sitä nuorempien lasten pitäisi istua takaistuimella aina
kun se on mahdollista.
• Käytä aina turvavöitä, vaikka auto
olisikin varustettu turvatyynyllä.
• Siirrä istuimen selkänojaa niin pitkälle taaksepäin, että istuminen on
mukavaa ja turvallista ja kallista sitten selkänojaa lievästi ja nojaa selkänojaa vasten.
(jatkuu)

Z VAR
OITUS
AROITUS
(jatkuu)
• Älä aseta esineitä urvatyynymoduulien
päälle, eteen tai läheisyyteen.
tt
yminen saatt
aa
Tur
täytt
ttyminen
saattaa
urvv at
atyy ynyjen täy
singota tällaiset esineet hallitsemattomasti, josta voi seurata henkilövahinkoja.
• Älä nojaa eteenpäin tai lepuuta mitään kehon osaa turvatyynyn
verhouksen päällä.
• Älä aja ohjauspylvään ollessa täysin
yläasennossa.
Jos näitä turvatyynyjä koskevia
turvallisuusohjeita ei noudateta, seurauksena saattaa olla henkilövahinko
tai hengenvaara.

Kiinnitä turvaistuin, jossa istutaan kasvot
taaksepäin, aina takaistuimelle.
Turvaistuimia, joissa lapsi istuu kasvot istuimen takaosaa kohti, ei saa koskaan kiinnittää etuistuimelle. Turvatyynyn laukeaminen
aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran
lapselle, joka istuu sellaisessa etuistuimelle
kiinnitetyssä turvaistuimessa, jossa istutaan
kasvot taaksepäin.
Lapset kuuluvat takaistuimelle.
Onnettomuustilastojen mukaan 12-vuotiaat ja
sitä nuoremmat lapset ovat paremmassa turvassa istuessaan takaistuimella turvavöitä
käyttäen kuin etuistuimella. Lasten tulisi istua takaistuimella aina kun mahdollista. Lapset eivät ole paremmassa turvassa takaistuimella pelkästään turvatyynyistä aiheutuvista riskeistä johtuen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että lapset ovat paremmassa turvassa takaistuimella myös sellaisissa autoissa,
joissa ei ole turvatyynyjä.
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Aikuisten ja teini-ikäisten oikea asento.
Etuistuimella istuvat aikuiset ja teini-ikäiset
voivat parantaa turvallisuuttaan ja
turvatyynyjen tehokkuutta istumalla istuimilla
oikeissa asennoissa.
Aikuisten ja teini-ikäisten paras istumaasento:
• Käytä aina kolmipisteturvavöitä.
Kaikkien matkustajien ja kuljettajan on
aina käytettävä turvavöitä riippumatta siitä, onko istuinpaikalla myös turvatyyny vai
ei, vakavan vamman tai jopa kuoleman
vaaran minimoimiseksi törmäyksen
sattuessa.
Turvatyynyt eivät toimi peräänajossa tai
sivutörmäyksessä. Turvavöitä käyttämättömiä matkustajia ei suojaa mikään järjestelmä, jolloin tämän tyyppisen törmäyksen
seurauksena henkilövahinkojen ja hengenvaaran riski on suurempi.

Matkustajat, jotka eivät käytä turvavöitä,
voivat sinkoutua eteenpäin ennen
törmäystä tapahtuvasta jarrutuksesta johtuen, jolloin heidän vartalonsa ovat
turvatyyny-yksikköjen läheisyydessä tai
niitä vasten. Tämä saattaa aiheuttaa vakavia vammoja turvatyynyn purkautumisen
voimakkuudesta johtuen.
• Siirrä istuimen takaosaa taaksepäin niin
pitkälle, että istuminen on mukavaa ja
turvallista.
Istuimen siirtäminen kauemmas
turvatyyny-yksiköstä ei vähennä turvatyynyn tehokkuutta. Suurempi etäisyys
turvatyynystä tarkoittaa parempaa suojaa
turvatyynyn voimakkaalta ja äkilliseltä
laukeamiselta. Älä koskaan siirrä kuljettajan istuinta niin kauas taakse, että kuljettaja ei ylety käyttämään ohjauspyörää,
polkimia ja muita mittareita ja säätimiä.

• Kierrä turvavyötä hieman, äläkä nojaa
eteenpäin.
Kallista istuimen selkänojaa hieman ja nojaa selkänojaa vasten. Älä nojaa eteenpäin
tai muuten aseta kehoasi lähelle –
15 cm:n etäisyydelle – turvatyyny-yksikköä.
Älä lepuuta mitään ruumiinosaa turvatyynyyksikköä peittävän muoviverhoilun päällä tai
lähellä (ohjauspyörän keskus tai matkustajanpuoleinen kojetaulu hansikaslokeron yläpuolella). Pyri pitämään pääsi ja vartalosi yli
25-30 cm:n päässä turvatyynystä. Suurempi
etäisyys on turvallisempi.
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Z VAR
OITUS
AROITUS
Jotta turvatyyny toimisi hyvin, sen pitää lauet
a nope
asti. T
ur
laueta
nopeasti.
Tur
urvvat
atyy ynyn voima on suurin ensimmäisen 5-8 cm:n
matkalla siitä, kun turvatyyny laukeaa
suojastaan ja alkaa täyttyä. Nämä ensimmäiset 5-8 cm välittömästi sen jälkeen, kun turvatyyny on lauennut
suojakannen läpi ja alkaa täyttyä, ovat
riskivyöhyke.
• Jos matkustajan keho on riskivyöhykkeellä turvatyynyn lauetessa,
seurauksena saattaa olla loukkaantuminen tai hengenvaara.
• Tu rrvv a ttyy ynyn voima vähenee sen
täyttyessä kauemmas kuorestaan.
• Suurempi etäisyys turvatyynyyksiköstä tarkoittaa parempaa suojaa turvatyynyn lauetessa.

• Älä aseta esineitä, lapsia tai lemmikkieläimiä sinun ja turvatyyny-yksikön
väliin.
Auton turvatyyny-yksiköt sijaitsevat ohjauspyörässä ja kojelaudassa hansikaslokeron
yläpuolella. Esineiden asettaminen turvatyynyn verhouksen päälle, eteen tai läheisyyteen saattaa aiheuttaa näiden esineiden sinkoutumisen päin kasvoja tai vartaloa turvatyynyn täyttyessä, josta voi aiheutua henkilövahinkoja.
Lapsia tai lemmikkieläimiä ei saa koskaan
pitää sylissä auton liikkuessa. Älä aseta
matkustajien syliin esineitä, jotka turvatyynyn lauetessa saattavat aiheuttaa henkilövahinkoja.

• Säädä ohjauspyörän korkeus oikeaksi
(jos auto on varustettu ohjauspyörän
korkeussäädöllä), jolloin turvatyyny
osoittaa kohti rintakehää eikä päätä ja
niskaa.
Älä koskaan aja autolla ohjauspyörän
ollessa ylimmässä asennossaan. Tätä asentoa tulee käyttää vain helpottamaan kuljettajan istuimelle istumista ja siitä nousemista. Säädä ohjauspyörän korkeus ennen ajoon lähtöä. Tämä kohdistaa turvatyynyn kohti kuljettajan rintakehää helpommin loukkaantuvien pään ja niskan
sijasta.
HUOM.
Tilanne, jossa auto on vaurioitunut vakavasti ja turvatyynyt eivät lauenneet, tai
jossa auto on lähes vaurioitumaton ja
turvatyynyt laukesivat, ei välttämättä
merkitse vikaa turvatyynyjärjestelmässä.
Törmäysanturit havaitsevat törmäyksen
vakavuuden, eivät auton kärsimiä
vahinkoja.
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PIK
AK
AT S A U S - M I T T
ARIT JA HALLINT
A LLA
AITTEET (PORR
ASPER
ÄINEN)
KA
KA
TA
TA
RA
RÄ

N8W2001A

1. Kuljettajan turvatyyny

7. Ilmastointi*

13. Savukkeensytytin

2. Etuistuimen matkustajan turvatyyny

8. Hätävilkkujen painike

14. Tuhkakuppi

9. Hansikaslokero

15. Kaasupoljin

3. Audiojärjestelmä*
4. Keskituuletussuulake

10. Kolikkolokero

16. Jarrupoljin

5. Sivutuuletussuulake

11. Konepellin vapautuskahva

17. Kytkinpoljin

6. Kojelauta

12. Digitaalikello
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PIK
AK
A T S A U SS–
– MITT
ARIT JA HALLINT
A LLA
A I T T E E T ((V
VIIST
OPER
ÄINEN / W
AG O N )
KA
KA
TA
TA
TO
RÄ
WA

N8W2002A

1. Kuljettajan turvatyyny

7. Ilmastointi*

13. Savukkeensytytin

2. Etuistuimen matkustajan turvatyyny

8. Hätävilkkujen painike

14. Tuhkakuppi

9. Hansikaslokero

15. Kaasupoljin

3. Audiojärjestelmä*
4. Keskituuletussuulake

10. Kolikkolokero

16. Jarrupoljin

5. Sivutuuletussuulake

11. Konepellin vapautuskahva

17. Kytkinpoljin

6. Kojelauta

12. Digitaalikello
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N5W2006A

1. Käyntinopeusmittari

9. Hold-merkkivalo*

17. Polttoainemäärän varoitusvalo

2. Nopeusmittari

10. Ovi auki -varoitusvalo

18. Moottorinohjauksen häiriömerkkivalo

3. Lämpömittari

11. Turvavyömuistutin

19. Moottorin öljynpaineen varoitusvalo

4. Polttoainemittari

12. Latausjärjestelmän varoitusvalo

20. Turvatyynyjen varoitusvalo

5. Suuntavalo / hätävilkut

13. Jarrujärjestelmän varoitusvalo

21. Etusumuvalojen merkkivalo*

6. TCS-varoitusvalo*

14. Matkamittari

22. Kaukovalon merkkivalo

7. ABS-varoitusvalo

15. Valintavivun asennon merkkivalo*

23. Takasumuvalon merkkivalo

8. SSPS-varoitusvalo*

16. Matkamittarin tilavalintapainike

24. Tavaratilan kansi auki -varoitusvalo*
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N7W2006C

1. Käyntinopeusmittari

11. Turvavyömuistutin

21. Etusumuvalojen merkkivalo*

2. Nopeusmittari

12. Latausjärjestelmän varoitusvalo

22. Kaukovalon merkkivalo

3. Lämpömittari

13. Jarrujärjestelmän varoitusvalo

23. Takasumuvalon merkkivalo

4. Polttoainemittari

14. Matkamittari

24. Tavaratilan kansi auki -varoitusvalo*
25. Vaihda moottoriöljy -valo*
26. Hehkutulppien merkkivalo*
27. Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan
varoitusvalo*
28. Vettä polttoaineessa -varoitusvalo*
29. DPF-merkkivalo*
30. Tasanopeussäätimen merkkivalo*

5. Suuntavalo / hätävilkut

15. Valintavivun asennon merkkivalo*

6. TCS-varoitusvalo*

16. Matkamittarin tilavalintapainike

7. ABS-varoitusvalo

17. Polttoainemäärän varoitusvalo

8. SSPS-varoitusvalo*

18. Moottorinohjauksen häiriömerkkivalo

9. Talvitoiminnon merkkivalo*

19. Moottorin öljynpaineen varoitusvalo

10. Ovi auki -varoitusvalo

20. Turvatyynyjen varoitusvalo
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NOPEUSMITT
ARI
TA

K ÄY N T I N O P E U S M I T T
ARI
TA

Nopeusmittari näyttää auton nopeuden
kilometreinä tunnissa (km/h).

MA
TK
AMITT
ARI/
OS
AMA
TK
AMITT
ARI
MATK
TKAMITT
AMITTARI/
ARI/OS
OSAMA
AMATK
TKAMITT
AMITTARI
Matkamittari osoittaa auton ajomäärän
kilometreinä.

Käyntinopeusmittari osoittaa moottorin
käyntinopeuden kierroksina minuutissa
(r/min).
Älä koskaan käytä moottoria sellaisilla käyntinopeuksilla, että käyntinopeusmittarin neula
on punaisella alueella.

N4W2041A

Autossa on kaksi toisistaan riippumatonta
osamatkamittaria, jotka mittaavat autolla
ajettua matkaa viimeisestä nollauksesta alkaen.
Jos haluat nollata molemmat osamatkamittarit, paina tilavalintapainiketta ja pidä se
painettuna, kunnes lukema nollautuu.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Liian korkea käyntinopeus voi vahingoittaa moottoria.
• Älä anna moottorin saavuttaa liian
korkeita käyntinopeuksia, jolloin mittarin neula on punaisella alueella.
Tästä saattaa aiheutua kalliita korjauksia.

Näyttöä matkamittarin, osamatkamittarin A
ja osamatkamittarin B välillä voidaan vaihtaa
painamalla tilavalintapainiketta.

(Bensiini)
N4W2031A

N4W2051A
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P O LLT
TT
OAINEMITT
ARI
TO
TA

LÄMPÖMITT
ARI
TA

Osoittaa polttoainesäiliössä olevan polttoaineen määrän.

Osoittaa moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan sytytysvirran ollessa kytkettynä.

Kun polttoainetta on lisätty ja moottori on käynnistetty, polttoainemittarin neula nousee hitaasti näyttämään uuden polttoaineen määrän.

Z HUOMAUTUS

Polttoaineen liike polttoainesäiliössä aiheuttaa
polttoainemittarin neulan liikkeen jarrutettaessa,
kiihdytettäessä ja käännyttäessä.

• Älä jatka ajoa, jos lämpömittarin neula on mittarin punaisella alueella.
Tämä tarkoittaa sitä, että moottori
ylikuumenee.
Ylikuumenneella moottorilla ajaminen
voi vaurioittaa autoa. Katso hakemiston
koht
a ““YLIK
YLIK
UUMENEMINEN”
ohta
YLIKUUMENEMINEN”
UUMENEMINEN”..

(Diesel)
N7W2005B

N4W2061A

N4W2071A
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MERKKI- JA
VA R
OITUSV
A LLO
OT
RO
VA

ABS
OITUSV
AL
O
ABS--VAR
AROITUSV
OITUSVAL
ALO

POL
TT
OAINEMÄ
ÄR
ÄN V
AR
OITUSV
AL
O
POLTT
TTO
AINEMÄÄR
ÄRÄN
VAR
AROITUSV
OITUSVAL
ALO
Tämä valo syttyy myös, kun polttoainemäärä
säiliössä on vähäinen.

Z HUOMAUTUS
• Älä aja polttoainesäiliötä tyhjäksi.
Se saattaa vaurioittaa katalysaattoria.
Täytä polttoainesäiliö mahdollisimman pian
sen jälkeen, kun varoitusvalo on syttynyt.
Katso hakemiston kohta “POLTTOAINE”.

Z VAR
OITUS
AROITUS

ABS-varoitusvalo syttyy lyhyesti, kun kytket
sytytysvirran päälle. Tämä on merkki siitä,
että järjestelmä tekee itsetestausta ja merkkivalo toimii oikein. Valon tulee sammua noin
3 sekunnin kuluttua.
Ota yhteyttä korjaamoon, jos ABS-varoitusvalo
tekee jotakin seuraavista:
• Ei syty kytkettäessä sytytysvirta.
• Ei sammu.
• Syttyy ajettaessa.
Suosittelemme, että otat yhteyttä
valtuutettuun Chevrolet-huoltoliikkeeseen.

• Älä aja autolla ABS-varoitusvalon
palaessa.
• ABS-varoitusvalon palaminen saattaa tarkoittaa, että jarrut eivät toimi
oikein.
Jos auton jarrut eivät ole toimintakunnossa, saattaa aiheutua onnettomuus, jonka seurauksena saattaa olla
henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
Jos ABS-varoitusvalo syttyy ajettaessa, auton
ABS-järjestelmässä saattaa olla toimintahäiriö. Vaikka autosi jarrujärjestelmä toimii
normaalisti ilman ABS-toimintoa, anna korjaamon tarkistaa järjestelmä ja tehdä tarvittavat korjaukset ensi tilassa. Suosittelemme,
että otat yhteyttä valtuutettuun Chevrolethuoltoliikkeeseen.
Katso hakemiston kohta “LUKKIUTUMATON
JARRUJÄRJESTELMÄ”.

S3W2091A

S3W2101A
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TUR
VAT Y YNYJEN V
AR
OITUSV
AL
O
TURV
VAR
AROITUSV
OITUSVAL
ALO
Turvatyynyjen varoitusvalo vilkkuu useita kertoja, kun kytket sytytysvirran päälle. Tämä on
merkki siitä, että merkkivalo toimii oikein ja
turvatyynyjärjestelmä ovat kunnossa.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Tur
ar
oitusv
alo jää palamaan,
urvvat
atyyynyjen vvar
aroitusv
oitusvalo
jos turvatyynyjärjestelmässä on häiriö.
• Älä aja autolla, jos turvatyynyjen
varoitusvalo palaa. Pyydä korjaamoa
tarkastamaan järjestelmä niin pian kuin
mahdollista. Suosittelemme valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.
Ajaminen ilman oikein toimivaa
turvatyynyjärjestelmää saattaa aiheuttaa onnettomuustapauksessa henkilövahinkoja tai jopa hengenvaaran.

JARR
UJÄRJESTELMÄN V
AR
OITUSV
AL
O
JARRUJÄRJESTELMÄN
VAR
AROITUSV
OITUSVAL
ALO
Jarrujärjestelmän varoitusvalo syttyy
kytkettäessä sytytysvirta, ennen moottorin
käynnistämistä.
Tämä tarkoittaa, että merkkivalo toimii oikein. Valon tulisi sammua moottorin
käynnistämisen jälkeen.
Jarrujärjestelmän varoitusvalo palaa myös silloin, kun käsijarru on päällä. Valo sammuu,
kun käsijarru vapautetaan. Varmista ennen
ajoon lähtöä, että vapautit käsijarrun
kokonaan.

Turvatyynyjärjestelmän toimintahäiriö voidaan
ilmaista jollakin seuraavista varoitusvalon
toiminnoista:
• Ei vilku kytkettäessä sytytysvirta.
• Jää palamaan muutaman vilkahduksen
jälkeen.
• Vilkkuu ajettaessa.
• Palaa jatkuvasti ajettaessa.
Kuvauksen turvatyyny- ja muista
turvajärjestelmistä löydät kappaleesta 1.
S3W2111A

S5W2004A
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Z HUOMAUTUS
• Älä aja autolla jarrujärjestelmän
varoitusvalon palaessa.
• Tämä tarkoittaa, että jarrut eivät
toimi oikein.
• Ajaminen autolla, jonka jarruissa on
toimintahäiriö, saattaa aiheuttaa
onnettomuuden, jonka seurauksena
saattaa olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
Jos jarrujärjestelmän varoitusvalo palaa, vaikka käsijarru on kokonaan vapautettu, jarrunesteen määrä saattaa olla alhainen.
Tässä tapauksessa toimi seuraavasti:
1. Ohjaa auto varovasti tien sivuun ja pysäytä.
2. Tarkista jarrunesteen määrä.
3. Lisää suositeltua jarrunestettä MAXmerkintään asti. Katso hakemiston kohta
“JARRU-/KYTKINNESTEEN LISÄÄMINEN”.

4. Aja turvallisella nopeudella varovasti
korjaamolle ja tarkastuta jarrut, jos:
• Jarrut toimivat normaalisti.
• Arvioit auton jarrujärjestelmän olevan
turvallinen.
Suosittelemme, että otat yhteyttä
valtuutettuun Chevrolet-huoltoliikkeeseen.
5. Hinauta autosi korjaamoon tarkastusta ja
korjausta varten, jos:
• Huomaat vuotoja jarrujärjestelmässä.
• Jarrujärjestelmän varoitusvalo palaa.
• Jarrut eivät toimi oikein.
Suosittelemme, että otat yhteyttä
valtuutettuun Chevrolet-huoltoliikkeeseen.

Z HUOMAUTUS
• Älä aja autolla, jos jarrujärjestelmän
var
oitusv
alo ei sy
aroitusv
oitusvalo
sytty, kun käsijarru on
päällä
sytytysvirran
ollessa
kytkettynä.
alo ttoimii
oimii
a, että merkkiv
• Varmist
armista,
merkkivalo
alo ei sy
aikk
a
ein. Jos vvalo
oik
sytt y, vvaikk
aikka
oikein.
seisontajarru
on
päällä
ja
sytytysvirta kytkettynä ja vaikka
polttimo toimii normaalisti, toimita
auto korjaamoon jarrujärjestelmän
tarkastamista varten. Suosittelemme
valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.
Nämä oireet tarkoittavat, että auton
jarrujärjestelmässä saattaa olla vikaa.
Jos auton jarrut eivät ole toimintakunnossa, saattaa aiheutua onnettomuus, jonka seurauksena saattaa olla
henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
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L ATAUSJÄRJESTELMÄN V
AR
OITUSV
AL
O
VAR
AROITUSV
OITUSVAL
ALO
Kertoo akun varauksen purkautuvan. Valon
tulee syttyä, kun kytket sytytysvirran päälle ja
sammua, kun käynnistät moottorin.

Jos latausjärjestelmän varoitusvalo syttyy
ajettaessa:

MOO
TT
ORIN ÖLJYNP
AINEEN
MOOTT
TTORIN
ÖLJYNPAINEEN
VAR
OITUSV
AL
O
AROITUSV
OITUSVAL
ALO

1. Ohjaa auto varovaisesti tien sivuun.

Z HUOMAUTUS

3. Varmista, että käyttöhihna ei ole löysä tai
katkennut. Katso hakemiston kohta
“KÄYTTÖHIHNA”.

Syttyy hetkeksi kytkettäessä sytytysvirta, ennen moottorin käynnistymistä. Tämä tarkoittaa, että merkkivalo toimii oikein.

Latausjärjestelmän varoitusvalo ilmaisee latausjärjestelmässä häiriöt.
• Älä aja autolla, jos latausjärjestelmän varoitusvalo palaa.
Autolla ajaminen, kun latausjärjestelmässä on toimintahäiriö, saattaa aiheuttaa auton vaurioitumisen.

2. Pysäytä auto.

Z HUOMAUTUS
Löysällä oleva tai viallinen käyttöhihna voi
aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen.
• Älä aja autolla, jos käyttöhihna on
löysällä tai viallinen.
Moottorin ylikuumeneminen voi
vaurioittaa autoa ja aiheuttaa kalliin
korjauksen.

Valon tulee sammua moottorin käynnistyttyä.
Jos moottorin öljynpaineen varoitusvalo syttyy ajettaessa, moottorin öljynpaine saattaa
olla vaarallisen alhainen. Pysäytä moottori
välittömästi ja tarkasta öljyn määrä.
Katso “MOOTTORIÖLJYMÄÄRÄN TARKISTUS”
hakemistosta oikeaa tarkistustapaa varten.

4. Jos käyttöhihna on toimintakuntoinen mutta latausjärjestelmän varoitusvalo palaa silti, latausjärjestelmässä saattaa olla vikaa.
Vie autosi korjaamoon korjausta varten
mahdollisimman nopeasti. Suosittelemme
valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.

S3W2131A

S3W2141A
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Z HUOMAUTUS
Moottorin öljynpaine saattaa olla vaarallisen alhainen.
• Älä aja autolla öljynpaineen varoitusvalon palaessa.
Autolla ajaminen moottorin öljynpaineen ollessa alhainen saattaa aiheuttaa kalliita vaurioita.

TOIMINT
AHÄIRIÖN MERKKIV
AL
O
OIMINTAHÄIRIÖN
MERKKIVAL
ALO
Syttyy hetkeksi kytkettäessä sytytysvirta, ennen moottorin käynnistämistä.
Tämä tarkoittaa, että merkkivalo toimii oikein.
Valon tulee sammua, kun moottori käynnistetään.

Jos öljyn määrä on alhainen, lisää riittävä
määrä oikean laatuista moottoriöljyä. Katso
hakemiston kohta “MOOTTORIÖLJYN JA SUODATTIMEN VAIHTAMINEN”.
Jos öljytaso on normaali, tarkastuta autosi
voitelujärjestelmä korjaamolla. Suosittelemme
valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.

S5W2003A

Z HUOMAUTUS
• Älä aja autolla, kun toimintahäiriön
merkkivalo palaa.
Merkkivalo osoittaa autossa olevaa häiriötä, joka vaatii huomiotasi. Autolla
ajaminen toimintahäiriön merkkivalon
palaessa voi vaurioittaa päästöjen
hallintajärjestelmää ja vaikuttaa polttoaineen kulutukseen sekä ajettavuuteen.
Ota yhteyttä korjaamoon vian korjaamiseksi ensi tilassa. Suosittelemme
valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.
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Toimintahäiriön merkkivalo (MIL) syttyy, jos
päästöihin liittyvissä osissa tai niihin liittyvissä alajärjestelmissä on häiriö.

Jos MIL syttyy hetkeksi ja sammuu taas, se
on normaalia eikä ole osoituksena toimintahäiriöstä.

Merkkivalo palaa moottorin ohjainlaitteen
havaittua häiriön. Havaittaessa vakava
sytytyskatko MIL vilkkuu jatkuvasti. Vakava
sytytyskatko voi aiheuttaa katalysaattorin
vaurioitumisen.

Jos autosi on varustettu automaattivaihteistolla, katso hakemiston kohta
“AUTOMAATTIVAIHTEISTON HÄTÄVAIHTOMENETTELY”.

OVI A
UKI --V
VAR
OITUSV
AL
O
AUKI
AROITUSV
OITUSVAL
ALO
Syttyy, kun ovi on auki tai huonosti kiinni.

Toimintahäiriön merkkivalo (MIL) syttyy myös,
jos dieselhiukkassuodattimessa (PDF) on
toimintahäiriö. Jos näin tapahtuu, ota yhteys
korjaamoon, jotta vika voidaan korjata välittömästi. Suosittelemme valtuutettua
Chevrolet-huoltoliikettä. Katso hakemiston
kohta “DIESELHIUKKASSUODATIN (DPF)”
saadaksesi lisätietoja.
Moottorinohjausjärjestelmä siirtyy hätäkäyttöohjelmaan, jotta voit jatkaa ajamista. Sinun tulisi kuitenkin ottaa yhteyttä korjaamoon vian
korjaamiseksi ensi tilassa. Suosittelemme valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.

N5D2006A
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HOLD
AL
O
HOLD--MERKKIV
MERKKIVAL
ALO
(Vain bensiinimoottori)*

TAL
VIT
OIMINNON MERKKIV
AL
O
ALVIT
VITOIMINNON
MERKKIVAL
ALO
(Vain diesel)*

Syttyy painettaessa HOLD-painiketta.

Syttyy painettaessa talvitoiminnon painiketta.

Vaihteen lukitus pitää valitun vaihteen
kytkettynä, kunnes vaihdetta vaihdetaan
valintavipua siirtämällä.

Käytä tätä toimintoa ajaaksesi tasaisesti jäisillä ja liukkailla teillä.

Poista vaihteen lukitus painamalla HOLDpainiketta uudelleen.

VALINT
AVIVUN ASENNON
ALINTA
MERKKIV
AL
O
MERKKIVAL
ALO
(AUT
OMA
AIHTEIST
O)*
ATTIV
UTOMA
TTIVAIHTEIST
AIHTEISTO
OMAA
Osoittaa valintavivun asennon.

Poista talvitoiminto painamalla painiketta
uudelleen.
Katso hakemiston kohtaa “TALVITOIMINTO”.

Katso hakemiston kohta “KÄSIVALINTATOIMINTO”.
Jos hold-merkkivalo vilkkuu, tarkastuta ja
korjauta auto välittömästi korjaamossa.
Suosittelemme valtuutettua Chevrolethuoltoliikettä.

HOLD
S3W2171A

L7D2046A

N4W2171A
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LUISTONESTOJÄRJESTELMÄN (TCS)
VAR
OITUSV
AL
O*
AROITUSV
OITUSVAL
ALO*

HUOM.

Syttyy kytkettäessä sytytysvirta ja sammuu
noin 3 sekunnin kuluttua, kuten ABS-varoitusvalo.
TCS-varoitusvalo
vilkkuu
luistonestojärjestelmä toimii.

kun

Jos TCS-varoitusvalo syttyy ajon aikana,
tarkastuta
järjestelmän
toiminta
korjaamossa. Suosittelemme valtuutettua
Chevrolet-huoltoliikettä.
Katso lisätietoja hakemiston kohdasta
“LUISTONESTOJÄRJESTELMÄ”.

L5W2004A

Jos jarrut ovat ylikuumenneet, TCS ei
toimi jarrujärjestelmän suojaamiseksi.
TCS-varoitusvalo palaa, kunnes jarrut
ovat jäähtyneet.

SSPS
OITUSV
AL
O*
SSPS--VAR
AROITUSV
OITUSVAL
ALO*
Ajonopeuden mukaan säätyvän ohjaustehostimen (SSPS) varoitusvalo syttyy
kytkettäessä sytytysvirta. Valon tulee sammua
noin 3 sekunnin kuluttua.
Ota yhteyttä korjaamoon, jos SSPS-varoitusvalo tekee jotakin seuraavista:
• Ei syty kytkettäessä sytytysvirta.
• Ei sammu.
• Syttyy ajettaessa.
Suosittelemme valtuutettua Chevrolethuoltoliikettä.
Katso hakemiston kohta “AJONOPEUDEN
MUKAAN SÄÄTYVÄ OHJAUSTEHOSTIN”.

L5W2005A
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ETUSUMUV
AL
OJEN MERKKIV
AL
O*
ETUSUMUVAL
ALOJEN
MERKKIVAL
ALO*

TAK
ASUMUV
AL
OJEN MERKKIV
AL
O
AKASUMUV
ASUMUVAL
ALOJEN
MERKKIVAL
ALO

TUR
VAV YÖMUISTUTIN
TURV

Syttyy, kun etusumuvalot ovat päällä.

Syttyy, kun takasumuvalot ovat päällä.

Katso hakemiston kohta “ETUSUMUVALO”.

Katso hakemiston kohta “TAKASUMUVALO”.

Kuljettajan turvavyön on oltava kiinnitettynä
kytkettäessä sytytysvirta, tai:
• Turvavyömuistuttimen varoitusvalo syttyy.
• Turvavyömuistuttimen varoitusääni kuuluu
noin 6 sekunnin ajan.

S3W2181A

S3W2191A

S3W2201A
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SUUNT
AVAL
OJEN/HÄ
TÄVILKK
UJEN
SUUNTA
ALOJEN/HÄ
OJEN/HÄT
VILKKUJEN
MERKKIV
AL
OT
ALO
MERKKIVAL
Suuntavalojen/hätävilkkujen merkkivalot
osoittavat ulkoisten suuntavalojen ja
hätävilkkujen toimivan oikein.
Jos vihreät nuolet eivät vilku, kun käytät
suuntavilkkuja tai painat hätävilkun
painiketta, tarkasta sulake ja lamput ja vaihda
vialliset uusiin.

Z HUOMAUTUS
Nämä merkkivalot ovet tarpeen turvallista ajoa varten.
• Vaihda välittömästi kkaikki
aikki suunt
asuuntavalojen ja hätävilkkujen palaneet
polttimot.
Jos näitä merkkivaloja ei pidetä
toimintakunnossa, seurauksena voi olla
onnettomuus, josta saattaa aiheutua
henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

K AUK
OVAL
ON MERKKIV
AL
O
UKO
ALON
MERKKIVAL
ALO
Kaukovalojen merkkivalo syttyy kaukovalojen
tai valomerkin ollessa käytössä.

HUOM.
Normaalia tiheämpi vilkkuminen tarkoittaa, että suuntavalon polttimo on
palanut ja että se on vaihdettava.

S3W2211A

S3W2221A
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VAKIONOPEUSS
Ä ÄTIMEN MERKKIV
AL
O
AKIONOPEUSSÄ
MERKKIVAL
ALO
(Vain diesel
)*
diesel)*
Syttyy kun tasanopeussäädin on päällä. Sammuu kun tasanopeussäädin kytketään pois.
Katso hakemiston kohta “TASANOPEUSSÄÄDIN”.

L5W2006A

MOOTTORIN JÄÄHDYTYSNESTEEN
L ÄMPÖ
TIL
AN V
AR
OITUSV
AL
O
TILAN
VAR
AROITUSV
OITUSVAL
ALO
ÄMPÖTIL
(Vain diesel)*
Syttyy kun sytytysvirta kytketään ja sammuu
muutaman sekunnin kuluttua.
Tämä valo osoittaa, että moottorin
jäähdytysneste on ylikuumentunut.
Jos olet käyttänyt autoa normaaleissa ajo-olosuhteissa, aja tien sivuun, pysäytä auto ja
anna moottorin käydä joutokäynnillä muutaman minuutin ajan.
Jos valo ei sammu, sammuta moottori ja ota
yhteyttä korjaamoon ensi tilassa. Suosittelemme
valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.
Katso hakemiston kohta “YLIKUUMENENINEN”.

K5W2022A

VAIHD
A MOO
TT
ORIÖLJY --V
VAL
O
AIHDA
MOOTT
TTORIÖLJY
ALO
(Vain diesel)*
Autossasi voi olla moottoriöljyn kestoiän
osoitusjärjestelmä, joka ilmoittaa sinulle,
koska moottoriöljy on vaihdettava.
Kun vaihda moottoriöljy -valo syttyy, se merkitsee että moottoriöljy on vaihdettava.
Kun moottoriöljy on vaihdettu, moottoriöljyn
kestoiän osoitusjärjestelmä on nollattava.
Nollauksen jälkeen vaihda moottoriöljy -valo
sammuu.

L7W2001D
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Katso hakemiston kohta “MOOTTORIÖLJYN KESTOIÄN OSOITUSJÄRJESTELMÄ”
saadaksesi
lisätietoja
järjestelmän
nollauksesta.

Z HUOMAUTUS
Kun vaihda moottoriöljy -valo syttyy
dieselautossa, moottorin teho voi laskea
osoitukseksi siitä, että moottoriöljy on
vaihdettava.
oriöljy välittömästi, jos
Vaihda moott
moottoriöljy
moottoriöljyn vaihtovalo palaa dieselautossa.

HEHK
UTULPPIEN MERKKIV
AL
O*
HEHKUTULPPIEN
MERKKIVAL
ALO*
(Vain diesel)
Syttyy sytytystä kytkettäessä ja palaa hetken
aikaa tai voi sammua heti. Odotusaika vaihtelee riippuen moottorin jäähdytysnesteen
lämpötilasta.
Kun hehkutulpat ovat kuumenneet riittävästi
kylmäkäynnistystä varten, valo sammuu. Tällöin moottorin tulisi käynnistyä.
Katso hakemiston kohta “DIESELMOOTTORIN
KÄYNNISTYS” saadaksesi lisätietoja.

C7E2103A

Z HUOMAUTUS
Jos hehkutulppien merkkivalo syttyy ajon
aikana tai moottori ei käynnisty oikein, ota
yhteyttä korjaamoon vian korjaamiseksi
ensi tilassa. Suosittelemme valtuutettua
Chevrolet-huoltoliikettä.
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DIESELHIUKK
ASSUOD
ATT
MEN (DPF
DIESELHIUKKASSUOD
ASSUODA
TTMEN
(DPF))
AL
O* ((V
Vain diesel)
ALO*
MERKKIVAL
MERKKIV

VETT
Ä POL
TT
OAINEESS
A VETTÄ
POLTT
TTO
AINEESSA
VAR
OITUSV
AL
O* ((V
Vain diesel)
AROITUSV
OITUSVAL
ALO*

Tämä merkkivalo syttyy, kun DPFsuodattimeen on kertynyt tietty määrä nokihiukkasia.

Tämä valo syttyy, kun polttoainesuodattimessa
olevan veden määrä ylittää tietyn tason. Kun
näin tapahtuu, tyhjennä vesi suodattimesta
välittömästi.

Nokihiukkaset tulee polttaa pois menetelmällä, jota kutsutaan nimellä regenerointi, jotta
suodatin ei tukkeudu. Kun tämä merkkivalo
syttyy, aja mahdollisimman pian tie- ja
liikennetilanteen salliessa yli 50 km/h nopeudella noin 15 minuutin ajan. Merkkivalo
sammuu, kun nokihiukkasten määrä on laskenut tietyn rajan alapuolelle.
Katso hakemiston kohta “DIESELHIUKKASSUODATIN (DPF)” saadaksesi lisätietoja.

C7E2102A

Z HUOMAUTUS

Katso tyhjennysmenettelyä kohdasta “DIESEL
POLTTOAINESUODATIN” hakemistosta.
Varoitusvalo sammuu, kun tyhjennys on suoritettu.
Ennen kuin moottori käynnistetään
tyhjennyksen jälkeen, on annettava
moottorille ryyppy. Katso “Veden tyhjennys
polttoainesuodattimesta” hakemistosta
saadaksesi lisätietoja.

C7E2101A

• Moottorin polttoainejärjestelmä voi
vaurioitua vakavasti, jos ajoa jatketaan varoitusvalon palaessa. Korjaus
on suoritettava välittömästi.
• Huonolaatuisen polttoaineen käyttö
voi aiheuttaa vakavia vaurioita
moottorille polttonesteessä olevan
veden tai epäpuhtauksien johdosta.
Älä käytä koskaan huonolaatuista
polttoainetta.
• Ennen moottorin käynnistystä sille on
annett
av
a rryyyppy
annettav
ava
yppy..
• Jos varoitusvalo palaa edelleen veden
tyhjennyksen jälkeen, ota yhteyttä
korjaamoon vian korjaamiseksi ensi
tilassa. Suosittelemme valtuutettua
Chevrolet-huoltoliikettä.
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KY
T K I M E T J A SSÄ
Ä ÄT I M E T
YT
AVOIMEN T
AVAR
ATIL
AN K
ANNEN
TA
ARA
TILAN
KANNEN
VAR
OITUSV
AL
O* ((V
Vain porr
asperäinen)
AROITUSV
OITUSVAL
ALO*
porrasperäinen)
Syttyy, kun tavaratilan kansi on auki tai huonosti kiinni.

VAL
OKY
TKIN
ALOKY
OKYTKIN
Kytke ajo- ja seisontavalot päälle tai pois
yhdistelmäkytkimen päätä kääntämällä.

Ajovalot sammuvat automaattisesti, kun virtalukko käännetään LOCK-asennosta ACCasentoon.

Valokytkimessä on kolme asentoa, jotka
sytyttävät valot seuraavasti:

ÄÄST
Ö
AK
UN LLA
ATAUKSEN S
ÄSTÖ
AKUN
SÄ

• OFF
OFF: Kaikki valot ovat pois päältä.

Akun säästäjä estää akun purkautumisen.

• k: Seisontavalot, takavalot, rekisterikilven valot ja kojelaudan valot syttyvät.

Kun jätät valokytkimen “k ” tai “M ”
-asentoon, poistat avaimen ja avaat kuljettajan oven, valot sammuvat automaattisesti.

• L: Lähivalot ja kaikki yllä mainitut valot syttyvät.

HUOM.
Jos poistat avaimen ja avaat kuljettajan
oven kattovalon ollessa ON-asennossa,
kattovalo ei sammu automaattisesti.

L4W2251A

N5D2008A
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SUUNT
AVAL
OJEN VIPU
SUUNTA
ALOJEN
Käännös OIKEALLE:

K AUK
OVAL
OKY
TKIN
UKO
ALOKY
OKYTKIN
Käännä
suuntavalojen
vipua ylös.

Käännös VASEMMALLE: Käännä
suuntavalojen
vipua alas.
Ohjauspyörän palautuessa suoraanajoasentoon
suuntavalo sammuu automaattisesti ja vipu
palaa lepoasentoon.

Z HUOMAUTUS

Kun haluat kääntää kaukovalot:
• Varmista, että lähivalot ovat kytkettynä.
• Paina suuntavalon kytkinvipua kohti kojelautaa.
Kaukovalojen merkkivalo syttyy, kun kaukovalot on kytketty.
Vaihtaminen kaukovaloilta lähivaloille: vedä
suuntavalon kytkinvipua ohjauspyörää kohti.

Kaistaa vaihdettaessa käännä suuntavalojen
vipua ensimmäiseen vasteeseen ja pidä se
käännettynä. Kun vapautat vivun, se palaa
lepoasentoon.

N5D2011A

N4W2291A

• Vaihda kkauk
auk
ov
alot aina lähiv
aloik
si,
aukov
ovalot
lähivaloik
aloiksi,
kun lähestyt vastaantulevaa tai edessä olevaa ajoneuvoa.
Kaukovalot voivat sokaista muut kuljettajat, josta saattaa aiheutua onnettomuus.
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K AUK
OVAL
OVILKK
U
UKO
ALO
VILKKU

ETUSUMUV
AL
OKY
TKIN*
ETUSUMUVAL
ALOKY
OKYTKIN*

TAK
ASUMUV
AL
ON KY
TKIN
AKASUMUV
ASUMUVAL
ALON
KYTKIN

Jos haluat vilkauttaa kaukovaloja, vedä
suuntavalon kytkinvipua ohjauspyörää kohti ja
vapauta. Kun vapautat vivun, se palaa lepoasentoon.

Sumuvalot mahdollistavat:
• Lisävalaistuksen edessä olevan tien reunoille.

Sytytä takasumuvalo kääntämällä pyyhkimien
kytkinvivun päätä, kun lähivalot ovat
kytkettynä.

• Paremman näkyvyyden sumussa tai lumessa.

Takasumuvalon merkkivalo mittaristossa syttyy, kun takasumuvalot on kytketty.

Sumuvalojen sytyttäminen:

Sammuta takasumuvalo kääntämällä
pyyhkimien kytkinvivun päätä uudelleen.

Kaukovalot pysyvät päällä niin kauan kuin
suuntavalon kytkinvipua vedetään ohjauspyörää kohti.

• Varmista, että valokytkin on asennossa
k tai M.
• Käännä suuntavalon kytkinvivun keskellä
oleva rengas asentoon ON.
Sumuvalojen merkkivalo kojelaudassa syttyy,
kun sumuvalot on kytketty.
Sammuta sumuvalot kääntämällä kytkinvivun
rengas asentoon OFF.

N5D2010A

N4W2311A

N4W2321A
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TUULILASINPYYHKIMET

Z HUOMAUTUS
• Esteistä kuljettajan näkökentässä
saattaa aiheutua onnettomuus, josta saattaa seurata henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.
• Älä käytä tuulilasinpyyhkimiä, kun
tuulilasi on kuiva tai esimerkiksi
lumen
tai
jään
peitossa.
Tuulilasinpy
yhkimien käy
ttäminen
uulilasinpyyhkimien
käyttäminen
tuulilasin ollessa tukkeutunut voi
vaurioittaa tuulilasinpyyhkimien sulkia, pyyhkimien moottoria tai tuulilasia.
a ennen kylmällä ilmalla käy
• Tarkist
arkista
käytttöä, että sulat eivät ole jäätyneet kiinni ikkunaan. Pyyhkimien käyttäminen
niiden ollessa jäätyneinä lasiin kiinni
voi vaurioittaa pyyhinmoottoria.

Tuulilasinpyyhkimien käyttö: kytke sytytysvirta
ja nosta pyyhkimien/pesulaitteen kytkinvipua
ylöspäin.
Tuulilasinpyyhkimillä on neljä asentoa:
• OFF
OFF: Järjestelmä pois päältä. Lepoasento.
• INT
INT: Jaksottainen toiminta (valitse
haluamasi nopeus kiertämällä vivun päätä ylös- tai alaspäin). Nosta vipua ylöspäin
ensimmäiseen vasteeseen.
• LO
LO: Jatkuva pyyhintä, hidas nopeus. Vipu
ylös kaksi askelta.
• HI
HI: Jatkuva pyyhintä, nopea nopeus. Vipu
ylös kolme askelta.

N4W2331A

HUOM.
Kuluneet pyyhkimien sulat eivät enää
pyyhi kunnolla, jolloin näkyvyys eteenpäin huononee.
yhkimien sulat
• Vaihda kuluneet py
pyyhkimien
sulat..
Kertapyyhkäisy
Kertapyyhkäisy tuulilasin kuivaamiseksi: siirrä
pyyhkimien/pesimen kytkinvipua kevyesti
kohti INT-asentoa ja vapauta vipu.
Kun vapautat vivun, se palaa automaattisesti
lepoasentoon.
Pyyhkimet pyyhkäisevät yhden kerran.
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Sadetunnistimen ohjaama
pyyhintäautomatiikka*

Kytke järjestelmä pois käytöstä siirtämällä
pyyhkimien kytkinvipu asentoon OFF.

Z HUOMAUTUS

Sadetunnistin havaitsee tuulilasilla olevan
veden määrän ja tuulilasinpyyhkimien nopeus säätyy automaattisesti.

Tuulilasinpyyhkimet pyyhkäisevät kerran seuraavissa olosuhteissa:

Kytke
tuulilasinpyyhkimet
ja
sadetunnistimen ohjaama automatiikka
pois käytöstä autopesussa.

Käytä tuulilasin pyyhkimiä automaattisesti
asettamalla pyyhkimien kytkinvipu asentoon
AUTO.
Järjestelmän herkkyyttä voidaan säätää
säätimellä.
• Pienempi herkkyys: käännä säätöpyörää
alaspäin.
• Suurempi herkkyys: käännä säätöpyörää
ylöspäin.

• Kytkettäessä sytytysvirta pyyhkimien/pesulaitteen kytkinvivun ollessa asennossa
AUTO
• Siirrettäessä pyyhkimien/pesulaitteen
kytkinvipu asentoon AUTO sytytysvirran
ollessa kytkettynä.

Tunnistimen alueen on oltava puhdas ja tuulilasin pesujärjestelmää on käytettävä säännöllisesti, jotta sadetunnistin toimii oikein.
Sadetunnistimella varustetut autot tunnistaa
lähellä tuulilasin yläreunaa olevasta tunnistinkentästä.

HUOM.
Tuulilasinpy
yhkimien ky
tkimen ollessa
kytkimen
uulilasinpyyhkimien
AUTO-asennossa pyyhkimet toimivat
5 minuutin ajan sateen päätyttyä, mutta eivät enää 5 minuutin kuluttua.

HUOM.
yhkimet ttoimiv
oimiv
at kkerr
err
an,
Tuulilasinpy
uulilasinpyyhkimet
oimivat
erran,
kun herkkyyssäädintä säädetään
herkempään asentoon sateella, ne eivät
toimi jos ei sada.
N4W2341A

Sadetunnistin

N4W2342A
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Kun haluat suihkuttaa pesunestettä tuulilasille:

TUULILASINPESIN

Z HUOMAUTUS

• Käännä käynnistys ON (päällä) -asentoon.

• Esteistä kuljettajan näkökentässä
saattaa aiheutua onnettomuus, josta saattaa seurata henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.
• Älä suihkuta pesunestettä tuulilasille
pakkassäällä.
• Lämmitä tuulilasi ennen pesunesteen
käyttöä.
Pesuneste voi muodostaa jäätä jäätyneeseen tuulilasiin ja siten haitata
näkyvyyttä.

• Vedä tuulilasin pyyhkimien/pesimen
kytkinvipua itseäsi kohti.
Kun vipua vedetään alle 0,6 sekunnin ajan:
• Pesunestettä suihkuaa tuulilasille
(tuulilasinpyyhkimet eivät toimi)
Kun vipua vedetään yli 0,6 sekunnin ajan:
• Pesunestettä suihkuaa tuulilasille.
• Tuulilasinpyyhkimet pyyhkäisevät kolme
kertaa tai kunnes vipu vapautetaan.

Z HUOMAUTUS
• Älä käytä tuulilasin pesulaitetta yhtäjaksoisesti 10 sekuntia kauempaa
tai tuulilasin pesunestesäiliön ollessa
on tyhjä.
Muuten pesulaitteen moottori voi
ylikuumentua ja vaurioitua.

N4W2351A

Pesunesteen täyttäminen
Ohje
pesunesteen
lisäämiseksi
pesunestesäiliöön, katso hakemiston kohta
“TUULILASIN PESUNESTE”.
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TAK
AIKK
UNAN P
Y YHIN JA PESUL
AITE*
AKAIKK
AIKKUNAN
PY
PESULAITE*

Käytä takalasinpyyhintä ja pesulaitetta painamalla vipua kohti kojelautaa.

Z HUOMAUTUS

Z HUOMAUTUS

Ensimmäisessä asennossa pyyhkimet toimivat jatkuvasti hitaalla nopeudella. Joissakin
malleissa pyyhin toimii jaksottaisesti.

• Älä suihkuta pesunestettä takaikkunalle pakkassäällä.
• Anna takaikkunan lämmetä ennen
pesulaitteen käyttöä.
Pesuneste voi muodostaa jäätä jäätyneeseen takaikkunaan ja siten haitata
näkyvyyttä.

• Esteistä kuljettajan näkökentässä
saattaa aiheutua onnettomuus, josta saattaa seurata henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.
• Älä käytä takaikkunan pyyhintä, kun
ikkuna on kuiva tai esimerkiksi lumen
tai jään peitossa.
Pyyhkimien käyttäminen tukkeutuneessa
takaikkunassa voi vaurioittaa
pyyhkimien sulkia, pyyhkimien moottoria tai ikkunalasia.
• Tarkist
a ennen kylmällä ilmalla käy
arkista
käytttöä, että sulka ei ole jäätynyt kiinni
ikkunaan. Pyyhkimien käyttäminen
niiden ollessa jäätyneinä lasiin kiinni
voi vaurioittaa pyyhinmoottoria.

Jos haluat ruiskuttaa pesunestettä, paina vipu
toiseen asentoon.

Z HUOMAUTUS
• Älä käytä takaikkunan pesulaitetta
yhtäjaksoisesti 10 sekuntia kauempaa
tai silloin, kun pesunestesäiliö on
tyhjä.
Muuten pesulaitteen moottori voi ylikuumentua ja vaurioitua.
Pesunesteen täyttäminen
Ohje
pesunesteen
lisäämiseksi
pesunestesäiliöön, katso hakemiston kohta
“TUULILASIN PESUNESTE”.
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HÄ
TÄVILKK
UJEN P
AINIKE
HÄT
VILKKUJEN
PAINIKE
Käytä hätävilkkuja seuraavissa tilanteissa:
• Varoittamaan muita hätätilanteesta.
• Kun autosi on vaarana liikenteelle.
Voit käyttää hätävilkkuja riippumatta virtaavaimen asennosta.
Kytke hätävilkut painamalla hätävilkkujen
painiketta.
Sammuta hätävilkut painamalla painiketta
uudestaan.

Kytke takaikkunan ja ulkopeilin lämmitin
kytkemällä sytytysvirta ja painamalla takaikkunan lämmityksen kytkintä. Painikkeen
merkkivalo syttyy.

TAK
AIKK
UNAN JA ULK
OPEILIN
AKAIKK
AIKKUNAN
ULKOPEILIN
LÄMMITYKSEN KYTKIN

Z HUOMAUTUS
Älä käytä takaikkunan lämmitintä seuraavissa tilanteissa:
• Moottori ei ole käynnissä.
• Käynnistäessäsi autoa.
ai jään
• Tak
aikkuna on lumen ttai
akaikkuna
peitossa.
Jos käytät takaikkunan lämmitintä näissä tilanteissa, auton akku voi purkautua.
Tämä saattaa vaurioittaa autoa ja vaatia
joidenkin osien vaihtamisen.

(Porrasperäinen)

(Viistoperäinen/
Wagon)

N4W2381A

Takaikkunan ja ulkopeilin lämmitin kytkeytyy
pois automaattisesti noin 10 minuutin
kuluttua.
Kytke takaikkunan ja ulkopeilin lämmitin pois
painamalla painiketta uudestaan.
Kytke takaikkunan ja ulkopeilin lämmitin pois,
kun näkyvyys on hyvä.

Z HUOMAUTUS
Oikean hoidon puute saattaa vaurioittaa
takaikkunan lämmittimen lankoja tai
naarmuttaa lasia.
• Älä käytä teräviä esineitä tai
hankaavia ikkunanpuhdistusaineita
auton takaikkunaan.
• Älä naarmuta tai vaurioita takaikkunan lämmittimen lankoja
puhdistaessasi takaikkunaa tai
työskennellessäsi sen lähistöllä.
Esteistä kuljettajan näkökentässä saattaa
aiheutua onnettomuus, josta saattaa
seurata henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
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Tuulilasin lämmit
ys*
lämmitys*

MITT
ARIV
AL
AISTUKSEN S
Ä ÄTÖKY
TKIN
MITTARIV
ARIVAL
ALAISTUKSEN
SÄ
ÖKYTKIN

AJO
VAL
OJEN K
ANT
AMANS
Ä ÄTÖKYKIN
AJOV
ALOJEN
KANT
ANTAMANS
AMANSÄ

Autossasi on lämmitettävä tuulilasi huurteen
poistamiseksi. Tämä toiminto on käytössä vain
virtalukon ollessa ON-asennossa.

Säätökytkin ohjaa kojelaudan valojen
kirkkautta.

Säädä lähivalojen ollessa päällä ajovalojen
kantama auton kuormitusta vastaavaksi.

Säädä mittariston valaistusta kirkkaammaksi kääntämällä säätökytkintä ylöspäin.

0 = Yksi henkilö kuljettajan istuimella
Kaksi henkilöä etuistuimilla (kuljettaja
ja matkustaja)

Tuulilasin alareunassa on lämmityselementti.
Paina
takalasin
ja
ulkopeilien
huurteenpoistopainiketta
tuulilasin
lämmittämiseksi. Painikkeen merkkivalo syttyy toiminnon aktivoinnin merkiksi.

Himmennä valaistusta
säätökytkintä alaspäin

kääntämällä

1 = Kaikki istuimet käytössä. (5 henkilöä
matkustamossa)
2 = 5 henkilöä matkustamossa ja kuormaa
tavaratilassa

Tuulilasin lämmitys kytkeytyy pois päältä
noin 10 minuutin kuluttua painikkeen
painamisesta. Sen voi kytkeä pois toiminnasta
myös painamalla painiketta uudelleen tai
sammuttamalla moottorin.

3 = Yksi henkilö kuljettajan istuimella ja
kuormaa (NB, wagon maks.: 300 kg,
HB maks.: 310 kg) tavaratilassa

N4W2391A

N4W2401A
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AJO
V A LLO
OAU T
OMA
TIIKK
A*
OV
TO
AT
KA

AVA I M E T

Jos auto on varustettu päiväkäyttövaloilla, ne
syttyvät automaattisesti, kun moottori käynnistetään.

Uuden autosi mukana toimitetaan kaksi
avainta.

Päiväkäyttövalot sammuvat seuraavissa tilanteissa:
• Moottori sammutetaan.
• Seisontavalot kytketään.
• Kaukovalot kytketään.
• Lähivalot kytketään.

Pidä toinen avaimista vara-avaimena. Avaimen
numero on merkitty avainnumerolaattaan.
Auton turvallisuuden vuoksi säilytä avainnumerolaatta turvallisessa paikassa, ei autossa. Merkitse avaimen numero muistiin myös
turvalliseen paikkaan, ei autoon.
Tämä estää luvattomia henkilöitä saamasta
kopiota avaimesta.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Älä jätä avainta autoon.
• Lukitse auto.
• Ota avain mukaasi.

Avainnumerolaatta

N4W2421B

HUOM.
Jos kadotat avaimen, voit tilata uuden
avaimen valtuutetulta Chevrolethuoltoliikkeeltä avainnumeron ja auton
valmistenumeron (VIN) perusteella.
emist
on
enumer
on sijainti: kkatso
atso ak
Valmist
akemist
emiston
almistenumer
enumeron
a ““TUNNIS
TUNNIS
TENUMER
OT”.
kohdast
TUNNISTENUMER
TENUMERO
ohdasta
Autosi suojaamiseksi varkaudelta se on
varustettu elektronisella ajonestojärjestelmällä. Auto voidaan käynnistää vain oikean elektronisen koodin sisältävällä
av
aimella. V
aikk
a av
aimella olisi sama
Vaikk
aikka
avaimella
avaimella.
profiili, autoa ei voi käynnistää sillä, jos
elektroninen koodi on väärä. Hanki aina
uudet avaimet valtuutetusta Chevrolethuoltoliikkeestä.
a ““AJONE
AJONE
STIN”
Katso hak
emist
on kkoht
oht
AJONES
TIN”..
hakemist
emiston
ohta
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O VIEN A
V A AMINEN A
V AIMEN
AV
AV
KAU K
O - O H J A I M E L L A*
KO
Ovet voidaan lukita ja avata lukituksesta
kauko-ohjaimella noin 6 metrin etäisyydeltä.

• PYSÄKÖINTI-painike (Viistoperäinen/
Wagon): Hätävilkut vilkkuvat noin 28 sekunnin ajan. Sammuta hätävilkut painamalla tätä painiketta uudelleen.

Lähettimen LED-merkkivalo vilkkuu osoittaen sen olevan toimintakunnossa.
• LUKITUS-painike: lukitsee kaikki ovet.
Varoitusvilkut vilkkuvat kerran.
• AVAUS -painike: avaa kaikki ovet
lukituksesta. Varoitusvilkut vilkkuvat
kahdesti.
• TAKALUUKKU-painike: Vapauttaa
tavaratilan kannen kun sitä painetaan
noin 1 sekunnin ajan.

HUOM.
Lähettimen toiminta-alue vaihtelee
ympäristöolosuhteiden mukaan.

HUOM.
Kaikki kauko-ohjaimen painikkeet ovat
poissa käytöstä, kun avain on virtalukossa.

(Viistoperäinen/Wagon)
PYSÄKÖINTI
AVAUS

(Porrasperäinen)
TAKALUUKKU
AVAUS

LED-merkkivalo LUKITUS

1. Sulje kaikki ikkunat.
2. Käännä virta-avain asentoon LOCK
(lukitus) ja poista avain.
3. Pyydä kaikkia matkustajia poistumaan
autosta.
4. Sulje kaikki ovet, konepelti ja takaluukku.
5. Paina lähettimen lukituspainiketta ja vapauta se.
Lähettimen LED-merkkivalo vilkahtaa kerran.
• Kaikki ovet lukittuvat.
• Hätävilkut vilkahtavat kerran.
Jos avain on virtalukossa, lähetin ei käytä
ovien lukitusjärjestelmää.
HUOM.
Järjest
elmä voidaan aktivoida vvaikk
aikk
a ik
Järjestelmä
aikka
ik-kunat olisivat auki. Sulje kaikki ikkunat
ja ovet ennen autosta poistumista.

LED-merkkivalo LUKITUS
N6G2001A

OVIEN LUKITSEMINEN

N6G2002A
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Z VAR
OITUS
AROITUS
• Älä käytä lähetintä auton
lukitsemiseen, jos joku on vielä
auton sisällä.
• Älä koskaan jätä lapsia tai lemmikkieläimiä autoon ilman valvontaa.
Lämpötila auton sisällä voi nousta
nopeasti ja paljon korkeammalle
tasolle kuin ulkoilman lämpötila.
Tämä voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai hengenvaaran.

OVIEN A
VA AMINEN LLUKITUKSEST
UKITUKSEST
A
AV
UKITUKSESTA

LÄHETIN

1. Avaa kuljettajan ovi avaimella.

Jokainen lähetin on koodattu elektronisesti,
jolloin toinen lähetin ei avaa sinun autoasi.

2. Paina lähettimen avauspainiketta ja vapauta se.
• Lähettimen LED-merkkivalo vilkahtaa
kerran.
• Kaikki ovet avautuvat.
• Hätävilkut vilkahtavat kaksi kertaa.
Automaattinen ovien lukitseminen
Jos ovea ei avata tai moottoria ei käynnistetä
30 sekunnin kuluessa kauko-ohjaimen
avauspainikkeen painamisesta, kaikki ovat
lukkiutuvat automaattisesti.

Jos lähetin katoaa tai varastetaan, voit tilata
uuden valtuutetusta Chevrolet-huoltoliikkeestä.
Jos tarvitset uuden lähettimen tai
lisälähettimiä, tuo jäljellä olevat lähettimet
mukanasi valtuutettuun Chevrolethuoltoliikkeeseen. Kun valtuutettu Chevrolethuoltoliike sovittaa uuden lähettimen autoosi,
myös jäljellä oleva lähetin on sovitettava uuteen koodiin.
Kun uusi lähetin on elektronisesti koodattu,
kadonnut lähetin ei enää avaa autoasi.
Autolle voidaan asettaa korkeintaan
4 lähetintä samaan aikaan.
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Pariston vaihtaminen
Vaikka lähettimen LED-merkkivalo ei
syttyisikään, lähetintä voi silti käyttää vielä
jonkin aikaa. Tämä on kuitenkin merkki siitä,
että uusi paristo on tarpeen.
HUOM.
Käytä CR1616 paristoa (tai vastaavaa).

3. Vedä lähetinyksikkö ulos kotelosta ja avaa
kotelo.
4. Poista käytetty paristo. Vältä koskemasta
piirilevyllä muihin osiin.
5. Asenna uusi paristo. Varmista, että positiivinen puoli (+) on ylöspäin.
6. Sulje lähetinyksikön kotelo ja asenna yksikkö lähettimen koteloon.
7. Kokoa lähettimen kuori.

1. Irrota ruuvi kuoren takaosasta.

8. Tarkista lähettimen toiminta.

2. Avaa lähettimen kuori.

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

N5D2047A

HUOM.
Käytetyt litiumparistot ovat vaarallisia
ympäristölle.
• Noudata pariston hävityksessä paikallisia kierrätyssäädöksiä.
• Älä hävitä talousjätteen seassa.

HUOM.
Pidä lähetin käyttökunnossa noudattamalla näitä ohjeita:
• Vältä lähettimen pudottamista.
• Älä aseta painavia esineitä lähettimen päälle.
• Älä altista lähetintä vedelle tai
suoralle auringonvalolle. Jos lähetin
kastuu, pyyhi se pehmeällä liinalla.
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O V I E N LLU
UK
OT
KO
Z VAR
OITUS
AROITUS
Lämpötila auton sisällä voi nousta nopeasti ja paljon korkeammalle tasolle
kuin ulkoilman lämpötila.
• Älä jätä lapsia tai lemmikkieläimiä
autoon ilman valvontaa.
Seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja tai hengenvaara.
Lapset voivat käyttää sähkötoimisia
ikkunannostimia, muita säätimiä tai liikuttaa autoa.
• Älä jätä avainta autoon lasten ulottuville.
Näistä toimista voi aiheutua henkilövahinkoja tai hengenvaara.

Z HUOMAUTUS

Voit lukita ovet ulkopuolelta avaimella asettamalla avaimen lukkoon ja kääntämällä
myötäpäivään.
Avaa ovet kääntämällä avainta vastapäivään.

Jos haluat lukita oven sisäpuolelta, paina oven
lukituspainike alas.
Jos haluat avata oven sisäpuolelta, vedä oven
lukituspainike ylös.
HUOM.
Kuljettajan oven lukituspainiketta ei voi
painaa alas oven ollessa auki. Tämä estää kuljettajan oven lukitsemisen, kun
olet vahingossa jättänyt avaimen auton
sisään.

AVAUS

LUKITUS

• Lukitse kaikki ovet ja ota avain
mukaasi, kun jätät auton ilman valvontaa.
Lukitsemattomat autot houkuttelevat
varkaita.

AVAUS

LUKITUS

N5W2001A

N4W2442A
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Voit lukita tai avata ovet lukituksesta myös
kuljettajan oven verhoilussa olevalla oven
lukituskytkimellä*.
Ovet lukittuvat painamalla kytkimen vasemmanpuoleista päätä.
Ovet avautuvat painamalla kytkimen oikeanpuoleista päätä.

N4G2443A

Avaa ovi vetämällä kahvasta.

KESK
USL
UKITUSJÄRJESTELMÄ
*
KESKUSL
USLUKITUSJÄRJESTELMÄ
UKITUSJÄRJESTELMÄ*

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

N5W2005A

Voit aktivoida keskuslukitusjärjestelmän kuljettajan ovesta. Tällä järjestelmällä voit lukita tai
avata kaikki ovat kuljettajan ovesta, joko avainta, kauko-ohjainta (ulkopuolelta) tai oven
lukituspainiketta (sisäpuolelta) käyttämällä.
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LAPSILUKKO

Lapsilukon aktivoiminen:

Auton molemmissa takaovissa on lapsilukko.
Nämä lukot estävät matkustajia, erityisesti
lapsia, avaamasta takaovia vahingossa sisäpuolelta kahvasta vetämällä.

1. Avaa se takaovi, jonka haluat lukita.

Z HUOMAUTUS

2. Paikanna lapsilukon vipu oven reunassa
lähellä keskustaa.
3. Siirrä vipu LUKITUS-asentoon.
HUOM.

• Älä vedä takaoven sisäkahvasta, kun
lapsilukko on asetettu LUKITUSasentoon.
Oven sisäkahva saattaa vaurioitua.

Molemmissa takaovissa on erillinen
lapsilukko.
Molempien ovien lapsilukko pitää aktivoida erikseen, sekä oikealla että
vasemmalla.

LUKITUS

Älä vedä
AVAUS

N4W2461A

N4W2462A

Avaa takaovi, jonka lapsilukko on aktivoitu,
avaamalla lukitus sisäpuolelta ja ovi ulkopuolelta.
Poista oven lapsilukitus kääntämällä vipu
AVAUS-asentoon.
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SÄHK
ÖK
ÄY T T
ÖISET
KÖ
KÄ
TÖ
IKK
UNA
T*
KU
AT
Virtalukon ollessa ON -asennossa voit käyttää sähkökäyttöisiä ikkunoita painamalla
kunkin ovipaneelin sähköikkunapainikkeita.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Lapset voivat käyttää sähkökäyttöisiä
ikkunoita ja jäädä puristuksiin.
• Älä jätä avaimia tai lapsia autoon
ilman valvontaa.
Sähkökäyttöisten ikkunoiden väärästä
käytöstä voi seurata henkilövahinkoja
tai hengenvaara.

Sulje ikkuna nostamalla kytkintä ylöspäin.

AUT
OMA
ATTINEN A
VAUS
UTOMA
OMAA
AV

Avaa ikkuna painamalla kytkintä alaspäin.

Kuljettajan ikkunassa on automaattinen
avaustoiminto.

Vapauta kytkin, kun ikkuna on halutussa kohdassa.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Auton ulkopuolella olevat kehon osat
voivat osua ohimeneviin kohteisiin.
• Pidä kaikki kehon osat auton sisällä.

Ikkunan avaaminen täysin: paina kytkintä alaspäin ja vapauta se sitten. Ikkuna avautuu automaattisesti täysin auki. Pysäytä ikkuna sen
avautuessa painamalla kytkintä uudelleen.
Sulje ikkuna pitämällä kytkintä ylöspäin vedettynä. Pysäytä ikkuna vapauttamalla kytkin.

HUOM.
Tak
aikkunat eivät av
audu kkok
ok
onaan.
avaudu
okonaan.
akaikkunat

N4G2471A

N4G2481A
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KÄSIK
ÄY T T
ÖISET
KÄ
TÖ

IKK
UNA
T
KU
AT

SÄHK
ÖK
ÄY TT
ÖISTEN IKK
UNOIDEN
ÄHKÖK
ÖKÄ
TTÖISTEN
IKKUNOIDEN
LUKITUSP
AINIKE
UKITUSPAINIKE

Ikkunat avataan ja suljetaan kiertämällä
oviverhouksessa olevaa ikkunakahvaa.

Z VAR
OITUS
AROITUS

Sähkökäyttöisten ikkunoiden lukituspainikkeella
voit lukita takaovien ja matkustajan oven ikkunoiden painikkeet. Kun lukitus on päällä,
takaovien ja matkustajan oven ikkunat toimivat vain kuljettajan oven painikkeilla.

Esineet voivat jäädä puristuksiin ikkunoiden
väliin. Varmista ennen ikkunoiden sulkemista,
että ikkuna-aukko on tyhjä.

Ilman vvalvont
alvont
aa jät
alvontaa
jätett
ettyy aut
auto
jonka
ik-ett
o, jonk
a ik
kunat ovat auki, houkuttelee
autovarkaita.
• Sulje kaikki ikkunat, kun poistut
autosta.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Lapset voivat käyttää sähkökäyttöisiä
ikkunoita ja jäädä puristuksiin. Seurauksena voi olla henkilövahinkoja tai
hengenvaara.
• Käytä sähkökäyttöisten ikkunoiden
lukitusta, kun takaistuimella matkustaa lapsia.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Auton ulkopuolella olevat kehon osat
voivat osua ohimeneviin kohteisiin.
• Pidä kaikki kehon osat auton sisällä.

KIINNI
AUKI
N4G2491A

N5W2007A

HUOM.
Tak
aikkunat eivät av
audu kkok
ok
onaan.
akaikkunat
avaudu
okonaan.

2-40 MITTARISTO JA HALLINTALAITTEET

TA V A R
A T I LLA
AN K
ANSI
RA
KA
(Porrasperäinen
n))
Tavaratilan kansi avataan asettamalla avain
lukkoon ja kääntämällä myötäpäivään. Avaa
tavaratilan kansi.
Tavaratilan kansi suljetaan painamalla sitä
alas, kunnes se lukittuu. Takakansi lukittuu
automaattisesti.
Varmista, että takakantta sulkiessasi et jätä
omia tai muiden henkilöiden käsiä tai muita
kehon osia kannen väliin.

Z HUOMAUTUS
Avattaessa tai suljettaessa takaluukkua
on varmistettava, ettei sen tiellä ole
esteitä.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Jos autolla ajetaan tavaratilan kannen
ollessa auki, pakokaasua saattaa päästää matkustajatilaan.
• Älä aja tavaratilan kannen ollessa auki.
Jos sinun on pakko ajaa tavaratilan
kansi auki, sulje ikkunat ja käytä
puhallinta suurella nopeudella RAITISILMA
TIL
ASS
A (k
atso hak
emist
on
ILMATIL
TILASS
ASSA
(katso
hakemist
emiston
kohta TUULETUS).
Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat
aiheuttaa henkilövahinkoja tai hengenvaaran.

TAVAR
ATIL
AN K
ANNEN
ARA
TILAN
KANNEN
VAP
AUTUSP
AINIKE
APA
UTUSPAINIKE
Voit avata tavaratilan kannen myös painamalla tavaratilan kannen vapautuspainiketta, joka
sijaitsee kuljettajan oviverhouksessa.

Z VAR
OITUS
AROITUS
• Älä käytä tavaratilan kannen
avausvipua auton liikkuessa.
• Älä aja autolla tavaratilan kannen
ollessa auki.
Avoin tavaratilan kansi peittää näkyvyyden taaksepäin. Autolla ajaminen
takanäkyvyyden ollessa rajoitettu saattaa aiheuttaa onnettomuuden, jonka
seurauksena saattaa olla henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.

AVAUS

N5W2008A

N4W2521A
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T A K A LLU
UUKK
U
KU
( V i i s t o p e r ä i n e n //W
Wagon)
Takaluukun lukitus avataan asettamalla avain
avaimenreikään ja kääntämällä sitä vastapäivään.
Voit lukita takaluukun avaimella kääntämällä
avainta myötäpäivään.

Avaa takaluukku vetämällä rekisterikilven yläpuolella olevasta kahvasta ja nostamalla
takaluukkua.
Takaluukku suljetaan painamalla sitä alas,
kunnes se on kunnolla kiinni.

Jos autolla ajetaan takaluukun ollessa
auki, pakokaasua saattaa päästää
matkustajatilaan.
• Älä aja autolla takaluukun ollessa
auki. Jos sinun on pakko ajaa tavaratilan kansi auki, sulje ikkunat ja
käytä puhallinta suurella nopeudella
R AITISILMA
TIL
ASS
A
(k
atso
AITISILMATIL
TILASS
ASSA
(katso
hakemiston kohta TUULETUS).
Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat
aiheuttaa henkilövahinkoja tai hengenvaaran.

LUKITUS

N5W2009A

Avattaessa tai suljettaessa takaluukkua
on varmistettava, ettei sen tiellä ole
esteitä.

Z VAR
OITUS
AROITUS

Takaluukku voidaan lukita ja avata myös
keskuslukitusjärjestelmällä*. Katso hakemiston
kohta “Keskuslukitusjärjestelmä”.

AVAUS

Z HUOMAUTUS

N4W2523A
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K O N E P E LLT
TI
Konepellin avaaminen:
1. Vedä konepellin vapautuskahvasta, joka
sijaitsee kojelaudan alla vasemmalla.

N4W2531A

2. Kurkota konepellin reunan alle ja vapauta
konepelti nostamalla tuulihakaa.

3. Vapauta
konepellin
kiinnikkeestään.

tukitanko

Käännä tankoa ylös ja aseta sen vapaa pää
tiukasti konepellissä olevaan loveen.

N5W2002A

N6A2021P
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S I SSÄ
Ä T I L A V A LLO
OT
Konepellin sulkeminen:
1. Pidä konepellistä kiinni, jotta se ei pääse
putoamaan, irrota tukitanko reiästään ja
kiinnitä
se
tiukasti
takaisin
kiinnikkeeseensä.
2. Varmista, että omat tai muiden henkilöiden kädet tai muut kehon osat eivät ole
moottoritilan alueella.
3. Laske konepelti ja anna sen pudota alas
noin 30 cm:n korkeudesta.
4. Varmista, että konepelti on lukittunut
paikoilleen.

N6A2010P

Z VAR
OITUS
AROITUS

Z VAR
OITUS
AROITUS

Noudata aina seuraavia varotoimenpiteitä:
• Varmist
a ennen ajoon lähtöä, että
armista
konepelti on lukittunut kunnolla nostamalla konepellin etureunasta.
• Älä vedä konepellin vapautuskahvasta
auton liikkuessa.
• Älä siirrä autoa konepellin ollessa
auki. Avoin konepelti peittää kuljettajan näkyvyyden.
Ajaminen konepellin ollessa auki saattaa aiheuttaa onnettomuuden, jonka
seurauksena voi olla henkilö- tai
omaisuusvahinkoja tai jopa kuolema.

• Vältä kattovalon ja karttavalon käyttämistä pimeässä ajettaessa.
Valaistu matkust
amo heik
entää näkymatkustamo
heikentää
vyyttä pimeässä ja saattaa aiheuttaa
törmäyksen.
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K ATT
OVAL
O
TTO
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O
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*
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Keskikattovalo toimii kolmessa asennossa:

Sytytä etukarttavalo painamalla tätä
painiketta.

Voit käyttää sähkökäyttöistä kattoikkunaa
sytytysvirran ollessa kytkettynä.

Sammuta valo painamalla painiketta uudelleen.

Z HUOMAUTUS

• ON
ON: Valo syttyy ja palaa, kunnes se
sammutetaan käsin.
• KESKIASENT
O : Valo syttyy, kun ovi
KESKIASENTO
avataan. Kun kaikki ovet on suljettu, valo
palaa noin 7 sekuntia ja sammuu sitten.
(tietyt mallit)
Valo syttyy, kun ovi avataan ja sammuu,
kun ovet suljetaan.

Noudata aina seuraavia varotoimenpiteitä:
• Älä työnnä kehon osia tai esineitä
kattoikkunan aukkoon.
a ennen kkatt
• Varmist
att
oikkunan av
aaarmista
attoikkunan
avaamista tai sulkemista, että sen aukko
on vapaa sekä sisältä että ulkoa.
• Älä aset
a painavia esineitä kkatt
att
oik
aseta
attoik
oik-kunan päälle tai ympärille.
• Pidä kattoikkunan ulkopuoli vapaana
roskista.
kattoluukku
kokonaan
• Sulje
poistuessasi auton luota.
Kuten muutenkin, kaikkien matkustajien on käytettävä turvavöitä siitä riippumatta, onko kattoikkuna auki vai kiinni.
Jos näitä varotoimenpiteitä ei noudateta, seurauksena saattaa olla henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.

• OFF
OFF: Valo ei syty edes silloin, kun ovet
avataan.

N4W2551A

N4W2561A
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DIGIT
A A L I K E L LLO
O
TA
K ATT
OIKK
UNAN A
VA AMINEN
TTOIKK
OIKKUNAN
AV

KATT
OIKK
UNAN K
ALLIST
AMINEN
TTOIKK
OIKKUNAN
KALLIST
ALLISTAMINEN

• Avaa kattoluukku painamalla kytkimen
takaosaa. Kattoluukku avautuu automaattisesti, kunnes painat kytkimen etuosaa tai
takaosaa uudelleen.

• Kallista kattoluukku ylös painamalla
kytkimen etuosaa.

• Sulje kattoikkuna pitämällä kytkimen etuosaa painettuna.
Vapauta kytkin, kun kattoikkuna on
halutussa kohdassa.

• Palauta kattoikkuna alkuperäiseen
asentoonsa painamalla kytkimen takaosaa
ja pitämällä se painettuna.
Vapauta kytkin, kun kattoikkuna on
halutussa kohdassa.

Virta-avaimen ollessa asennossa ACC tai ON
(päällä), digitaalikello näyttää aikaa.
Digitaalikellossa on kolme säätöpainiketta.
H: T
untipainik
e.
Tuntipainik
untipainike.
• Siirrä kellonaikaa eteenpäin tunnilla painamalla H-painiketta.
• Jos haluat siirtää kellonaikaa eteenpäin
enemmän kuin yhden tunnin, paina
H-painiketta ja pidä se painettuna kunnes
oikea tuntimäärä on saavutettu.
M: Minuuttipainike.
• Siirrä kellonaikaa eteenpäin minuutilla
painamalla M-painiketta.
• Jos haluat siirtää kellonaikaa eteenpäin
enemmän kuin yhden minuutin, paina
M-painiketta ja pidä se painettuna kunnes
oikea minuuttimäärä on saavutettu.

OPEN (auki)
CLOSE (kiinni)
N4W2571A

UP (ylös)

DOWN
(alas)
N4W2581A

N4W2591A
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S : Asetuspainike.
Asettaaksesi ajan lähimpään tuntiin paina
S-painiketta.
• Jos painat tätä painiketta ajan ollessa esimerkiksi välillä 8:00 ja 8:29, näyttö asettuu aikaan 8:00.
• Jos painat tätä painiketta esimerkiksi kellon näyttäessä aikaa kello 08:30 ja 08:59
väliltä, näyttöön tulee ajaksi 09:00.
HUOM.

S AV U K K E E N S Y
TYTIN
YT
L I SSÄ
ÄVA R
USTELIITIN
RU

JA
Savukkeensytyttimen käyttö:
• Käännä virta-avain asentoon ACC tai ON
(päällä).

Z HUOMAUTUS
Käytössä olevan savukkeensytyttimen
kehys voi olla erittäin kuuma.
• Älä koske savukkeensytyttimen
kehykseen, äläkä anna lasten käyttää
savukkeensytytintä tai leikkiä sillä.
Tämä kuuma metalli voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

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

• Paina sytytin kokonaan sisään.
Savukkeensytytin ponnahtaa automaattisesti ulos, kun se on valmis käytettäväksi.

Z HUOMAUTUS
Savukkeensytyttimen
liiallinen
kuumentaminen voi vaurioittaa
kuumennuselementtiä ja sytytintä.
• Älä pidä kiinni sytyttimestä sen
kuumentuessa.
Tämä voi johtaa sytyttimen ylikuumenemiseen.

Z HUOMAUTUS
Viallisen savukkeensytyttimen käyttö
voi olla vaarallista.
• Jos kuumentunut savukkeensytytin
ei ponnahda ulos 30 sekunnin kuluessa, vedä se ulos ja pyydä korjaamoa
korjaamaan se. Suosittelemme valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.
Viallinen savukkeensytytin voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita autolle.
N4W2601A
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LIS
ÄVAR
USTELIITIN
LISÄ
ARUSTELIITIN
Lisävarusteliittimiin voidaan kytkeä sähkölaitteita kuten matkapuhelin, sähköparranajokone jne.
Lisävarusteliitin on keskikonsolissa etutuhkakupin alla. Toinen pistorasia sijaitsee tavaratilassa vasemmalla puolella, vain Wagonmalleissa.

Z HUOMAUTUS

HUOM.

Akun varaus voi purkautua
• Sammuta sähkölaitteet, jos niitä ei
käytetä pitkään aikaan.
Tämä estää akun vaurioitumisen.

Lisävarusteliittimen suurin sallittu kuormitus on 12V
tät lait
ett
a,
12V--10A
10A.. Jos käy
käytät
laitett
etta,
jok
a ylittää 12V
een syöttö
joka
12V--10A
10A,, jännitt
jännitteen
katkeaa automaattisesti. Käytä vain
ohjearvon mukaisia laitteita.
Automaattinen katkaisu nollautuu
10 minuutin kuluttua.

Käyttääksesi lisävarusteliitintä poista ensin
suojakansi. Kun lisävarusteliitintä ei käytetä,
aseta suojakansi takaisin. Lisävarusteliitintä
voi käyttää virta-avaimen ollessa ACC tai ON
(päällä).

(vain Wagon)

N5W2010A

N5W2011A

2-48 MITTARISTO JA HALLINTALAITTEET

TUHKAKUPIT
Z HUOMAUTUS
Savukkeet ja muut tupakointivälineet
voivat aiheuttaa tulipalon.
• Älä laita paperia tai muuta tulenarkaa
materiaalia tuhkakuppiin.
Tulipalo tuhk
akupissa voi aiheutt
aa
tuhkakupissa
aiheuttaa
henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

TUHKAKUPPI EDESSÄ

TUHK
AK
UPPI T
AK
ANA
*
TUHKAK
AKUPPI
TAK
AKANA
ANA*

Avaa etummainen tuhkakuppi vetämällä sitä
itseäsi kohti.

Sijaitsee keskikonsolin takaosassa.

Sulje etummainen tuhkakuppi työntämällä
sitä takaisin kunnes se sulkeutuu.

Sulje tuhkakuppi käytön jälkeen kokonaan.

Etummainen tuhkakuppi voidaan tyhjentää
seuraavasti:

1. Avaa tuhkakuppi kokonaan.

Avaa kääntämällä kannen yläreunaa alaspäin.
Tuhkakupin tyhjentäminen:

1. Vedä tuhkakuppi kokonaan itseäsi kohti.

2. Paina pidinjousi sisään.

2. Nosta sisäsäiliö ylös ja vedä ulos.

3. Kallista tuhkakuppia ja vedä se ulos.
Tuhkakupin asentaminen:
1. Kiinnitä tuhkakuppi pohjastaan.
2. Työnnä tuhkakuppi takaisin paikalleen.

N4W2621A

N4W2631A
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ÄÄNIMERKKI

MUKIPIDIKKEET

HANSIKASLOKERO

Käytä äänimerkkiä painamalla ohjauspyörän
keskiössä olevaa torven kuvaa.

Juomanpitimet sijaitsevat keskikonsolissa ja
takaistuimen keskikäsinojassa.

Äänimerkki soi riippumatta virta-avaimen
asennosta.

Voit käyttää keskikonsolin juomanpidintä
kääntämällä sisätuen eteenpäin tai taaksepäin.

Avaa hansikaslokero vetämällä ylöspäin
hansikaslokeron kannen kahvan alaosasta.
Sulje hansikaslokero painamalla kansi lujasti
kiinni, hansikaslokeron valo sammuu.

Kun haluat käyttää takaistuimen juomanpidintä*,
käännä takaistuimen keskikäsinoja alas.

N4W2641B

N8W2010A

Lukitse hansikaslokero asettamalla virtaavain lukkoon ja kääntämällä myötäpäivään.
Lukitus avataan kääntämällä avainta vastapäivään.

N7DW007A
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Z HUOMAUTUS
Törmäyksessä
tai
äkillisessä
pysähdyksessä avoin hansikaslokero on
vaaratekijä.
• Älä aja hansikaslokeron ollessa auki.
Avoin hansikaslokero voi onnettomuudessa aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

HANSIKASLOKERON JÄÄHDYTYS*
Hansikaslokeroon virtaa jäähdytettyä ilmaa
aukon kautta, kun ilmastointi (A/C) on toiminnassa.

Väliseinän voi poistaa, jos haluat säilyttää
hansikaslokerossa suurempia esineitä.
Säilytä irrotettua väliseinää hansikaslokeron
vasemman sivun urassa.

Tarvittaessa hansikaslokeron jäähdytystä
käännä säädintä myötäpäivään.

Auki

Kiinni
Jäähdytetyn ilman
aukko
N4W2671A

N4W2672A
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HUOM.
Kylmää ilmaa virtaa kylmällä säällä matkustamoon aukon läpi, kun ilman otto
ulkoa on valittu.
Käännä säädintä myötäpäivään.

KO L I K K
O LLO
OKER
O
KO
RO

KESKIK
ONSOLIN
KO

Avaa kolikkolokero vetämällä kannen kahvaa
itseesi päin.

Avaa keskikonsolin lokero vetämällä vipua
ylös ja nostamalla kantta.

Sulje kolikkolokero työntämällä kansi kiinni.

Sulje keskikonsolin lokero painamalla kantta,
kunnes se lukkiutuu.

N4W2691A

LLO
OKER
O
RO

N4W2701A
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SELKÄNOJAN
OST
OSK
O U K KU
TO
KO

ETUMA
TK
UST
AJAN
AT
KU
TA
I S T U I M E N A LLA
A LLO
OKER
O*
RO

Auto on varustettu molemmissa selkänojissa
olevilla ostoskoukuilla.

Kun haluat käyttää etumatkustajan istuimien
alla olevaa lokeroa, vedä lokeroa eteenpäin.

AURINK
O LLA
ASIEN PIDIN*
KO
Avaa kuljettajan oven yläpuolella oleva
aurinkolasien pidin vetämällä kannen yläosaa
alaspäin ja pitämällä sitä alhaalla.
Aurinkolasien pidin kääntyy automaattisesti
takaisin ylös, kun se vapautetaan.

Voit ripustaa koukkuun ostoskassin tai muita
vastaavia esineitä.

N4W2731A

N4W2741A
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HÄIKÄISYSUOJUS
Autossa on pehmustetut häikäisysuojukset
kuljettajan ja matkustajien suojaamiseksi
häikäisyltä.
Voit kääntää häikäisysuojat ylös, alas tai
sivulle.
Ehostuspeilit ja korttipidikkeet sijaitsevat
häikäisysuojien takana.

APUK
AHV
A
KA
VA
TA K K I K
OUK
U L LA
KO
KU
Autossa on apukahvat etumatkustajan oven
ja takaovien yläpuolella. Takaovien
yläpuolisissa kahvoissa on vaatekoukut.
Kun haluat käyttää apukahvaa, tartu kahvaan
ja vedä alaspäin. Kahvat kääntyvät automaattisesti ylös, kun ne vapautetaan.
Matkustajat voivat käyttää kahvoja apuna
noustessaan autoon/autosta, sekä kiinnipitämiseen vauhdikkaan ajon aikana.

N4W2751A

N4W2761A

Z HUOMAUTUS
Esineiden ripustaminen apukahvoihin
saattaa haitata kuljettajan näkyvyyttä.
• Älä ripusta mitään apukahvoihin, jollei
niissä ole takkikoukkua.
Esteet kuljettajan näkökentässä saattavat aiheuttaa onnettomuuden, josta
saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
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TUR
VAV E R K K
O
RV
KO
(Va i n W
n))
Waa g o n
Autossasi oleva turvaverkko pitää suuremmat
kuormat paikallaan estäen niiden kaatumisen.
Turvaverkko voidaan asentaa kahteen kohtaan, etummaiseen ja takimmaiseen.

Alemmat sivukiinnityskohdat edessä ja
takana

ASENNUSK
OHD
AT
ASENNUSKOHD
OHDA
Ylemmät sivukiinnityskohdat
Katon reunassa on kummallakin puolella
kaksi koukkupidikettä.

Z HUOMAUTUS
• Älä anna matkustajien matkustaa
verkon takana olevalla alueella.
• Älä aseta kuormaa verkon yläreunaa
korkeammalle.
• Onnettomuuksien välttämiseksi älä
aseta raskaita tavaroita selkänojaa
korkeammalle, vaikka verkko on
asennettuna.
• Älä aseta tavaratilaan teräväreunaisia
tavaroita, jotka voisivat tulle verkon
läpi.
• Älä kohdista verkkoon liikaa kuormitusta ripustamalla siihen raskaita
tavaroita.

Ulompien istuimien alla ja tavaratilan lattiassa istuimien takana on myös kaksi
koukkupidikettä.

(Alemmat sivukiinnityskohdat edessä)

N5W2014A

(Alemmat sivukiinnityskohdat takana)
(etu)

(taka)

N5W2012A

N5W2013A
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4. Vedä hihnoista poistaaksesi löysyyden.

ETUMMAINEN ASENNUS

TAKIMMAINEN ASENNUS

Asenna verkko etummaiseen kohtaan
lisätäksesi tavaratilaa seuraavasti:
1. Taita takaistuimen selkänojat alas. Katso
aikaisemmin tässä osassa olevaa kohtaa
“TAKAISTUIMEN SELKÄNOJAN TAITTAMINEN”.
2. Irrota takaistuimen pääntuet. Katso aikaisemmin tässä osassa olevaa kohtaa
“PÄÄNTUET”.
3. Aseta verkon tanko apukahvojen vieressä
oleviin suuriin reikiin ja kiinnitä
liu’uttamalla pieniin reikiin.
4. Aseta hihnakoukut ulompien istuimien alla
oleviin kahteen koukkupidikkeeseen.
5. Vedä hihnoista poistaaksesi löysyyden.

Verkon takimmainen asennus tehdään seuraavasti:

N5W2015A

1. Irrota suojapeitteen tanko vetämällä sen
kahdesta kahvasta taittamatta takaistuimen selkänojia alas.
2. Aseta verkon tanko isoihin reikiin ja kiinnitä liu’uttamalla pieniin reikiin.
3. Aseta hihnakoukut tavaratilan lattian kahteen koukkupidikkeeseen.

N5W2018A

N5W2022A
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TA VA R
A T I LLA
A (Va i n W
RA
Waa g o n )
Z HUOMAUTUS
Varmist
a verkk
oa asent
aessasi, että siiarmista
verkkoa
asentaessasi,
hen ei jää löysyyttä, vetämällä hihnat
kireälle. Hihnan tulee olla kireällä, kun
koukku
on
asetettu
hyvin
koukkupidikkeeseen.

N5W2021A

IRROTUSMENETELMÄ

L ATTIA
VERKK
O*
TTIAVERKK
VERKKO*

1. Löysää hihnoja vetämällä hihnansäätimistä
ja irrota hihnojen koukut koukkupidikkeistä.

Lattiaverkko estää pienten tavaroiden siirtymisen jyrkissä käännöksissä sekä nopeissa
lähdöissä ja pysähdyksissä.

2. Irrota verkon tanko vetämällä se isoihin
reikiin.

N5W2016A

Ripusta verkon neljä koukkua lattian kaikissa kulmissa oleviin metallirenkaisiin.

N5W2019A
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SIVUS
ÄIL
Y T YSL
OKER
OT
SIVUSÄIL
ÄILY
SLOKER
OKERO

SÄIL
Y T YSTIL
A LLA
ATTIAN ALL
A
ÄILY
STILA
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TAVAR
ATIL
AN PEITE
ARA
TILAN

Tavaratilan oikealla ja vasemmalla puolella
on sivusäilytyslokerot.

Tavaratilan lattian alla on useita lokeroita.
Niihin pääsee käsiksi vetämällä lattiamaton
kahvasta ylöspäin.

Tavaratilassa olevat tavarat voidaan peittää
näkyvistä tavaratilan peitteellä.

Sivusäilytyslokero avataan vetämällä sen
kannessa olevasta kahvasta.
Se suljetaan työntämällä kansi lujasti kiinni.

N5W2023A

Z HUOMAUTUS

Käyttäessäsi peitettä vedä sen kahvaa itseesi päin ja aseta pitimet tavaratilan luukun
molemmilla puolilla oleviin koloihin.

Älä anna lokerossa olevien tavaroiden ulottua yli lokeron yläreunan. Muuten lokero
tai tavaratilan lattia voi vaurioitua.

Poista peite vapauttamalla kahva sen jälkeen
kun olet vetänyt sitä hieman itseesi päin.
Peite kelautuu automaattisesti.

N5W2020A

N5W2017A
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K AT T
OTELINE
TO
( Va i n W
*
Waa g o n ))*
Kattotelineellä voidaan kuljettaa mukavasti
lisäkuormaa tai suuria tavaroita, jotka on
parempi kuljettaa ulko- kuin sisäpuolella,
kuten esimerkiksi polkupyöriä.

Z HUOMAUTUS
Kuormattu kattoteline muuttaa auton
painopistettä. Älä aja suurilla nopeuksilla. Aja varovasti sivutuulella. Näiden
huomautusten huomiotta jättämisestä
voi aiheutua vaurioita autolle sekä henkilövahinkoja.

ANTENNI
Porrasperämalleissa antenni on integroitu
takaikkunan lämmittimen kanssa ja se sijaitsee takaikkunassa, viistoperä- ja wagon-malleissa se sijaitsee tuulilasissa. Varo
naarmuttamasta takaikkunan ja tuulilasin
sisäpintaa ja vaurioittamasta lasissa olevia
lämmitinlankoja. Jos sisäpinta vaurioituu, se
voi häiritä radion vastaanottoa.
Koska tämä antenni on sisäänrakennettu takalasiin tai tuulilasiin, antennin vaurioitumisen
vaara automaattipesussa on pienempi.

Z HUOMAUTUS
Partaterän tai muun terävän esineen käyttäminen takalasin tai tuulilasin sisäpinnan
puhdistamisessa voi vaurioittaa antennia
at
a täs
akuu ei kkat
ja/
täs-Takuu
ata
ja/ttai lasinlämmitintä. T
tä aiheutuvia korjauksia. Älä käytä lasin
sisäpinnan puhdistukseen teräviä esineitä.

Z HUOMAUTUS
Älä tummenna laseja jälkeenpäin metallisella tummennuskalvolla. Joidenkin
tummennusmateriaalien metallikalvo
voi häiritä tai vääristää radion vastaanak
alasin
akuu ei kkat
at
a mitään ttak
ott
oa. T
ata
akalasin
ottoa.
Takuu
antennin vaurioita, jotka ovat aiheutuneet metallisen tummennusmateriaalin
käytöstä.
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I S T U I N LÄ M M I T T I M E N
K YT K I N *

T A SSA
A N O P E U S SSÄ
ÄÄDIN*

Istuinlämmittimien kytkimet sijaitsevat
keskikonsolissa.
Istuimen lämmittäminen:
1. Kytke sytytysvirta.
2. Paina vasenta puolta kuljettajan tai oikeaa puolta matkustajan istuinlämmittimen
kytkimestä sen mukaan mitä istuinta haluat lämmittää.
Painikkeen merkkivalo syttyy.

Voit saada palov
ammoja.
palovammoja.
• Älä jätä istuimen lämmitintä päälle
pitkäksi aikaa, jos sinulla on ohut
paita tai ohuet housut.

Jos autossa on vakionopeussäädin, voit ajaa
tasaista noin 39 km/h tai suurempaa nopeutta pitämättä jalkaa kaasupolkimella.
Tästä on paljon apua pitkillä matkoilla.
Vakionopeussäädin ei toimi alle 39 km/h
nopeuksilla.

Z HUOMAUTUS

Kun käytät jarruja, tai kytkintä käsivalintaisen
vaihteiston yhteydessä, vakionopeus kytkeytyy pois päältä.

Z VAR
OITUS
AROITUS

Lämmitysjohtimet voivat vaurioitua.
• Älä altista etuistuimia koville iskuille.

3. Kytke istuinlämmitin pois päältä painamalla lämmitysasennon vastakkaista
puolta.

RE

SU
AC ME
C

CR

UIS

E

ON

-OF

F

CO SET
AS
T

J200M235

N7W2001B
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Z HUOMAUTUS
Vakionopeussäädin saatt
aa olla vvaar
aar
ak
si, jos
saattaa
aarak
aksi,
ajo tasaisella nopeudella ei ole mahdollista. Älä siksi käytä vakionopeussäädintä
mutkaisilla teillä tai ruuhkassa.
ak
si
Tasanopeussäädin saatt
aa olla vvaar
aar
saattaa
aarak
aksi
liukkailla teillä. Tällaisilla teillä nopeat
muutokset renkaiden pitokyvyssä saattaisivat aiheuttaa pyörien luisumista ja
voisit menettää auton hallinnan. Älä
sik
si käy
tä vvakionopeussäädintä
akionopeussäädintä liuk
siksi
käytä
liuk-kailla teillä.

Vakionopeussäätimen ottaminen
käyttöön

Z HUOMAUTUS
Jos jätät vakionopeussäätimen päälle kun
et käytä sitä, saatat vahingossa painaa
painiketta ja kytkeä vakionopeussäätimen
päälle.
Tämä
saattaa
häiritä
keskittymistäsi ja johtaa auton hallinnan
menetykseen. Pidä vakionopeussäätimen
katkaisin poissa päältä, kun et käytä
vakionopeussäädintä.
Vakionopeussäädin sijaitsee ohjauspyörän oikealla puolella.
1. Paina ON/OFF-painiketta vakionopeuden
kytkemiseksi toimintaan.
2. Kiihdytä haluamaasi nopeuteen.
3. Paina SET-painiketta ja vapauta se. Merkkivalo mittaristossa syttyy osoituksena
tasanopeussäätimen käytöstä.
4. Ota jalka pois kaasupolkimelta.

Asetettuun nopeuteen palaaminen
Oletetaan että asetat halutun vakionopeuden
ja käytät sitten jarruja, tai kytkintä
käsivalintaisen vaihteiston yhteydessä. Tämä
luonnollisesti kytkee tasanopeussäätimen
pois. Vakionopeussäädintä ei tarvitse kuitenkaan asettaa uudelleen. Kun ajat yli 39 km/h
nopeutta, voit painaa RESUME-painiketta.
Auto kiihdyttää takaisin aiemmin valittuun
nopeuteen ja jatkaa sillä etenemistä.
Jos painat RESUME-painiketta pidempään,
auton nopeus nousee kunnes vapautat
painikkeen tai painat jarrupoljinta.
Jos et siis halua ajaa suuremmalla nopeudella, älä pidä RESUME-painiketta painettuna.
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Nopeuden kiihdyttäminen
vakionopeussäädintä käytettäessä

Nopeuden vähentäminen
vakionopeussäädintä käytettäessä

Vakionopeussäätimen käyttäminen
mäissä

Voit kiihdyttää kahdella eri tavalla:

Voit vähentää nopeutta kahdella eri tavalla
tasanopeussäädintä käyttäessäsi:

Tasanopeussäätimen toimintaan mäissä vaikuttaa auton nopeus, kuorma ja mäen jyrkkyys. Jos
edessä on jyrkkä ylämäki, nopeuden ylläpitäminen voi edellyttää kaasupolkimen painamista.
Jotta auton nopeus ei kiihtyisi alamäessä, sinun
on ehkä painettava jarrua tai vaihdettava pienemmälle vaihteelle. Tasano-peussäädin kytkeytyy pois, kun käytät jarruja. Monien kuljettajien
mielestä tämä on liian vaivalloista, joten he eivät käytä vakionopeussäädintä jyrkissä mäissä.

• Kiihdytä painamalla kaasupoljinta. Paina
SET-painiketta ja vapauta sitten painike ja
kaasupoljin. Auto kulkee nyt suuremmalla
nopeudella.
• Paina RESUME-painiketta. Pidä vipua tässä asennossa kunnes nopeus on
haluamasi, ja vapauta sitten painike. Jos
haluat lisätä nopeutta vain hyvin vähän,
paina hetkellisesti RESUME-painiketta ja
vapauta se. Tällöin auton nopeus lisääntyy joka kerta 2 km/h. Kiihdytystoiminto
toimii vain kun olet asettanut vakionopeuden painamalla SET-painiketta.

• Paina SET-painiketta kunnes nopeus laskee halutulle tasolle ja vapauta sitten
painike.
• Alentaaksesi nopeutta vain vähän hiukan
paina nopeasti SET-painiketta. Tällöin auton nopeus laskee joka kerta 2 km/h.
Toisen ajoneu
von ohittaminen
ajoneuv
vakionopeussäädintä käytettäessä
Kiihdytä painamalla kaasupoljinta. Kun nostat
jalan pois kaasupolkimelta, auton vauhti hidastuu aiemmin asetettuun vakionopeuteen.
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PYSÄ K
ÖINTITUTK
A*
KÖ
KA
Vakionopeussäätimen poiskytkeminen
Vakionopeussäädin voidaan kytkeä pois kahdella eri tavalla:
• Paina kevyesti jarrupoljinta, tai paina
kytkintä käsivalintaisen vaihteiston
yhteydessä.
• Paina vakionopeussäätimen ON/OFFpainiketta.

Pysäköintitutka auttaa kuljettajaa
peruutettaessa ilmoittamalla äänimerkillä
auton takana havaituista esteistä.
Järjestelmän voi kytkeä automaattisesti
toimintaan kun virtalukko on ON-asennossa
ja automaattivaihteiston valitsinvipu “R”asennossa.
Tämä järjestelmä kytkeytyy pois toiminnasta
kun auton nopeus ylittää noin 5 km/h.

Nopeusmuistin pyyhkiminen
Kun kytket vakionopeussäätimen tai sytytysvirran
pois päältä, vakionopeussäätimen muisti
tyhjenee.

On normaalia, jos hälytysääni kuuluu
vaihdettaessa “R”-asentoon.
Tällöin voit määrittää etäisyyden auton ja
esteen välillä hälytysäänen avulla.

Z HUOMAUTUS
Jos seuraavaa ilmenee, on se osoitus
pysäköintitutkassa olevasta viasta. Ota
ensi tilassa yhteyttä korjaamoon.
Suosittelemme valtuutettua Chevrolethuoltoliikettä.
• Hälytin soi 3 kertaa peräkkäin, vaikka
takapuskurin lähellä ei ole esteitä.
Ei pidä kuitenkaan hämmentyä siitä, että
äänet jatkuvat esteiden ollessa 25 cm:ä
lähempänä.

N9D2001A
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Hälytys

Tunnistusetäisyys

Hälytysääni

Z HUOMAUTUS

1. hälytys

noin 0,81~1,5 m
takapuskurista

piip--- piip--- piip

2. hälytys

noin. 51~80 cm
takapuskurista

piip- piip- piip

• Pysäköintitutkaa tulee käyttää
auttavana lisätoimintona. Kuljettajan
tulee aina itse tarkistaa tilanne auton
takana.
een
oitusääni vvaiht
aiht
elee est
• Var
aroitusääni
aihtelee
esteen
mukaan.
• Var
oitusääni ei ehkä aktivoidu, jos
aroitusääni
tunnistimessa on jäätä, likaa tai
mutaa.
• Pysäköintitutka ei ehkä toimi
normaalisti ajettaessa epätasaisilla
pinnoilla kuten metsässä, soratiellä,
huonopintaisella tiellä tai mäessä.
• Älä työnnä tai naarmuta anturin
pintaa. Se voi vaurioittaa koteloa.
• Pysäköintitutka ei ehkä tunnista
teräviä esineitä, paksut talvivaatteet
tai muut paksut ja pehmeät
materiaalit saattavat häiritä
toimintaa.

3. hälytys

noin 50 cm takapuskurista

Hälytys on jatkuva
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Z HUOMAUTUS

Z HUOMAUTUS

• Vast
aanot
ett
aessa
muit
a
astaanot
aanotett
ettaessa
muita
ultraäänisignaaleja (metalliääni tai
ilmajarrujen
ääni
raskaista
ajoneuvoista) pysäköintitutka ei ehkä
toimi kunnolla.
• Puhdista likaiset anturit pehmeällä
sienellä ja puhtaalla vedellä.
• Järjestelmä ei ehkä havaitse tällaisia
esineitä hyvin pienen etäisyyden
päästä (noin 14 cm) ja etäisyys noin
1 m.
• Sinun tulee katsoa peileistä tai
kääntyä katsomaan taaksepäin.
Normaalit varotoimet peruutettaessa
ovat edelleen tarpeen.
• Älä paina antureita tai kohdista niihin
painepesurin
suihkua
autoa
pestessäsi, jotta ne eivät vaurioituisi.

• Este voi osua auton yläosaan ennen
pysäköintitutkan varoitusta, tarkista
ulkopeileistä ja katsomalla taakse
pysäköinnin aikana.
• Pysäköintitutka toimii oikealla tavalla
tasaisilla alueilla.
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3-2 AJAMINEN

SISÄÄNAJO

AJON

V
AR
OTOIMENPITEET
VA
RO

Noudata seuraavia varotoimenpiteitä ensimmäisten satojen kilometrien aikana
parantaaksesi autosi suorituskykyä ja taloudellisuutta ja pidentääksesi sen kestoikää:

ENNEN A
UT
OON ISTUMIST
A
AUT
UTOON
ISTUMISTA

ENNEN AJAMIST
A
AJAMISTA

Z VAR
OITUS
AROITUS

Z VAR
OITUS
AROITUS

• Vältä äkillisiä pysähdyksiä muissa kuin
hätätilanteissa. Näin jarrut mukautuvat
asianmukaisesti.

• Varmist
a, että kkaikki
aikki ulk
opuolen vvaaarmista,
ulkopuolen
lot, lamput, vilkkujärjestelmät ja
varoitusmerkkivalot ovat puhtaat ja
toimivat oikein.
Nämä varotoimenpiteet auttavat välttämään onnettomuuksia, joiden seurauksena saattaa olla henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.

• Vältä moottorin vaurioituminen ja säästä
polttoainetta välttämällä äkillisiä liikkeelle lähtöjä ja kiihdytyksiä, sekä pitkällistä
ajoa suurella nopeudella.

• Varmista, että kaikki ikkunat, sisä- ja
ulkopuolen taustapeilit, valot ja lamput ovat
puhtaita ja toimivat oikein.

Irtonaiset esineet kojelaudalla tai hattuhyllyllä voivat peittää näkyvyyden.
• Poista kaikki irtonaiset esineet kojetaululta ja hattuhyllyltä.
Tällaiset esineet voivat myös
äkkijarrutuksessa tai onnettomuustilanteessa sinkoutua hallitsemattomasti auton sisällä ja osua
matkustajiin, mistä saattaa aiheutua
henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

• Vältä pienellä vaihteella ajettaessa kiihdytystä täydellä kaasulla.

• Tarkista auto alta mahdollisten vuotojen
varalta.

• Älä hinaa muita autoja.

• Tarkista moottoriöljyn ja muiden nesteiden
määrä moottoritilassa.

• Vältä liikkeellelähtöä täydellä kaasulla.
• Anna moottorin lämmetä ennen ajoa.
• Älä käytä moottoria täydellä kaasulla.

• Tarkista, etteivät renkaat ole vaurioituneet,
että niiden ilmanpaine on oikea ja että
niiden pintaan ei ole jäänyt vieraita
esineitä.
• Korjaa ongelmat tarpeen vaatiessa.

• Varmista, että ymmärrät auton ja sen varusteiden toiminnan ja turvallisen käytön.
• Säädä istuimesi mukavaan asentoon.
• Säädä sisä- ja ulkopuolen taustapeilit.
• Varmista, että kaikki auton matkustajat
ovat kiinnittäneet turvavyönsä.
• Tarkista varoitusvalojen toiminta, kun
kytket sytytysvirran.
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• Tarkista kaikki mittarit.

AJETT
AESS
A
AJETTAESS
AESSA

• Vapauta käsijarru ja varmista, että
varoitusvalo sammuu.

Autosi kuljettajana sinä olet vastuussa itsesi,
matkustajiesi ja muiden tiellä liikkujien turvallisuudesta. Tämän vastuun täyttämiseksi
sinun tulee kiinnittää koko huomiosi auton
käyttöön. Useimmat liikenneonnettomuudet
johtuvat kuljettajan huomion herpaantumisesta
tai kiinnittymisestä muualle. Kuljettajan huomion tulisi koko ajan olla tiessä, lähistöllä
olevissa autoissa ja muissa kohteissa.

Z VAR
OITUS
AROITUS
• Varmist
a ennen liikk
eelle lähtöä, että
armista
liikkeelle
kaikki matkustajat ovat kiinnittäneet
turvavyönsä.
aikki ikkunat
aust
aa, että kkaikki
• Varmist
austaarmista,
ikkunat,, ttaust
peilit, valot ja lamput ovat puhtaita
ja toimintakuntoisia.

Yksi huomattava häiriötekijä nykypäivän liikenteessä on matkapuhelinten käyttö autolla ajettaessa. Tutkimukset ovat osoittaneet,
että matkapuhelinten käyttö autolla
ajettaessa nostaa onnettomuusriskiä. Ainakin
yksi tieteellinen tutkimus on osoittanut, että
matkapuhelimen käyttö — sekä kädessä pitäen että hands-free-laitetta käyttäen — lisää
törmäysriskiä 400 %:lla.
Puhelinten, kaksisuuntaisten radioiden tai
muiden elektroniikkalaitteiden kuten tietokoneiden, sähköisten kalentereiden, videopelien
sekä GPS:n tai muiden suunnistuslaitteiden
käyttö nostaa samoin onnettomuusriskiä.
Emme suosittele varusteiden käyttöä
ajettaessa.

Joissakin maissa on säädetty tai otettu harkintaan lakeja, jotka kieltävät matkapuhelimen käytön kädessä pitäen ajon
aikana.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Tu rrvv allinen ajaminen vvaatii
aatii kkok
ok
o
oko
huomiokykysi, sekä hyvän arviointikyvyn ja maalaisjärjen käyttöä. Vältä tai
minimoi häiriöt autolla ajon aikana.
Häiriöihin voi kuulua esimerkiksi:
• matka- tai autopuhelimeen vastaaminen;
• matka- tai autopuhelimella soittaminen,
• istuimen, ohjauspyörän tai peilien
säätäminen,
• muiden elektroniikkalaitteiden
käyttäminen,
• karttojen tai muun kirjallisen
materiaalin tutkiminen,
(jatkuu)
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P O LLT
TT
OAINE
TO
Z VAR
OITUS
AROITUS
(jatkuu)
• turvavyön irrottaminen tai
kiinnittäminen,
• kolikoiden hakeminen maksuautomaattia lähestyttäessä sek
ä
sekä
• muut toiminnot, jotka vievät
huomiosi pois auton turvallisesta käytöstä.
Tällaisten toimintojen suorittaminen
nostaa huomattavasti onnettomuusriskiä, jonka seurauksena saattaa olla
henkilövahinkoja tai hengenvaara.
Ennakoi tällaisten toimintojen tarve ja
suorita ne ennen matkaa, jos mahdollista, tai auton ollessa pysähtyneenä.

TIET
OA K
ORIS
ARJOIST
A*
TIETO
KORIS
ORISARJOIST
ARJOISTA

POL
TT
OAINESUOSITUKSET
POLTT
TTO

Jos autosi on varustettu korisarjalla, on noudatettava erityistä varovaisuutta, koska sen
komponentit sijaitsevat auton korin alareunoissa.

Käytä ainoastaan lyijytöntä polttoainetta,
jonka oktaaniluku on RON95 tai korkeampi.

Lue ennen ajoa seuraavat varotoimenpiteet.

Polttoaineen laadulla ja sen sisältämillä lisäaineilla on merkittävä vaikutus moottorin tehoon, ajettavuuteen ja käyttöikään.

• Hinausvarusteiden käytössä on noudatettava erityistä varovaisuutta korisarjan
vaurioitumisen estämiseksi.

Liian alhaisen oktaaniluvun omaava polttoaine voi aiheuttaa moottorin nakutusta.

• Jos autoa hinataan etupyörät nostettuina,
maavara on aina tarkistettava.

Z HUOMAUTUS

• Ajossa on huomioitava matala maavara,
erityisesti ajohidasteiden, reunakivien,
pysäköintiramppien ym. kohdalla.
• Nostettaessa autoa huoltoa varten autonnostolaitteella saatetaan tarvita lisävarustusta korisarjan vaurioitumisen estämiseksi.
• Hinausalustan käyttö on paras tapa korisarjalla varustetun auton hinaamiseen vaurioiden välttämiseksi.

• Oktaaniluvultaan RON95:tä alhaisemman polttoaineen käyttö voi
vaurioittaa moottoria.
ttö
• Lyijyä sisältävän poltt
oaineen käy
polttoaineen
käyttö
vaurioittaa pakokaasujärjestelmää ja
mitätöi takuun.

HUOM.
Vahing
ossa ttapahtuv
apahtuv
an lyijyä sisältävän
ahingossa
apahtuvan
polttoaineen käytön estämiseksi lyijyä
sisältävän polttoaineen täyttöpistoolit
ovat suurempia, eivätkä ne sovi autosi
polttoainesäiliön täyttöaukkoon.
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Älä käytä metanolia

DIESELMOO
TT
ORIN POL
TT
OAINE
DIESELMOOTT
TTORIN
POLTT
TTO

Autossasi ei tule käyttää metanolia sisältäviä polttoaineita.

Dieselmoottorissa tulee käyttää vain
huoltoasemilta saatavaa DIN EN 590 -normin
täyttävää dieselpolttoainetta. Älä käytä
meridieseliä, lämmitysöljyä tai osittain tai
kokonaan kasvipohjaista dieselpolttoainetta
kuten rypsiöljyä tai biodieseliä, Aquazolea tai
vastaavia diesel-vesiemulsioita.

Tämän tyyppinen polttoaine voi heikentää
auton suorituskykyä ja vaurioittaa polttoainejärjestelmän osia.

Z HUOMAUTUS
Metanolin käyttö voi vaurioittaa
polttoainejärjestelmää. Auton takuu ei
kata tällaista väärinkäyttöä.
Käyttö ulkomailla
Jos aiot ajaa autollasi toisessa maassa:
• Noudata kaikkia rekisteröintiä ja vakuutusta koskevia säännöksiä.
• Varmista, että sopivaa polttoainetta on
saatavilla.

Dieselpolttoaineen
juoksevuus
suodatettavuus riippuvat lämpötilasta.

Z HUOMAUTUS

ja

Talvikuukausina on tästä syystä myynnissä
dieselpolttoaineita, joilla on paremmat kylmäominaisuudet. Huolehdi siitä, että
polttoainesäiliö täytetään talvipolttoaineella
ennen kylmää kautta.

Jos käytät sopimatonta polttoainelaatua
tai vääriä polttoaineen lisäaineita, moottori ja katalysaattori voivat vaurioitua
vakavasti.

Z HUOMAUTUS
Varmist
a ttank
ank
at
essasi, että poltt
oaine
ankat
atessasi,
polttoaine
armista
(bensiini tai diesel) on sopivaa autollesi.
Jos tankkaat bensiiniä dieselautoosi,
auto voi vaurioitua vakavasti.
Jos autossasi on dieselmoottori, voit
varmistaa oikean polttoainelaadun katsomalla polttoaineen täyttöaukon
korkissa olevia tietoja.
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POL
TT
OAINES
ÄILIÖN T
ÄY TT
ÄMINEN
POLTT
TTO
AINESÄILIÖN
TÄ
TTÄMINEN
1. Pysäytä moottori.
2. Vedä lattialla, kuljettajan istuimen edessä
vasemmalla, sijaitsevasta polttoainesäiliön
luukun vapautusvivusta.

5. Laita korkki takaisin tankkaamisen jälkeen. Käännä sitä myötäpäivään kunnes
kuulet useita naksauksia.
6. Paina polttoainesäiliön luukku kiinni kunnes se lukittuu.

3. Käännä polttoainesäiliön korkkia hitaasti
vastapäivään. Jos kuulet sihisevän äänen,
odota sen loppumista ennen kuin avaat
korkin kokonaan. Polttoainesäiliön luukku
on auton oikeassa takalokasuojassa.

HUOM.
Jos polttoainesäiliön luukku ei kylmällä
säällä aukea, napauta luukkua kevyesti.
Yritä sitt
en uudelleen av
at
a luukku.
sitten
avat
ata

Z VAR
OITUS
AROITUS
Polttoainehöyryt ovat erittäin tulenarkoja.
• Pidä liekit, kipinät ja tupakointitarvikkeet kaukana polttoaineesta.
• Sammuta moottori.
Jos polttoainehöyryt syttyvät, voit saada vakavia palovammoja ja auto voi
vaurioitua.

4. Poista korkki. Korkki on kiinni autossa.
Aseta korkki sen pidikkeeseen
polttoainesäiliön luukun sisäpuolella.

Kiinni

Z HUOMAUTUS

Auki

Vältä läikyttämästä polttoainetta auton
maalipinnoille.
• Jos läikytät polttoainetta auton päälle, huuhtele alue puhtaalla kylmällä
vedellä niin pian kuin mahdollista.
Polttoaine voi vaurioittaa maalipintaa.
N4W3061A

N5W3001A
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P E I L I E N SSÄ
Ä ÄTÄ M I N E N
Polttoain. tankk. tynnyreistä/kannettav
säiliöistä

Z VAR
OITUS
AROITUS
Tur
oainesäiliöiden,
urvvallisuussyistä poltt
polttoainesäiliöiden,
pumppujen ja letkujen pitää olla asianmukaisesti maadoitettuja. Staattisen
sähkön kerääntyminen voi sytyttää
bensiinihöyryt. Sinä voit saada palovammoja ja autosi voi vaurioitua.
Noudata aina seuraavia varotoimenpiteitä:
• Täytä polttoainesäiliö maadoitetuista
säiliöistä ja pumpuista, joissa on sisäisesti maadoitetut letkut.
• Älä täytä irtosäiliötä sen ollessa auton sisällä vaan ainoastaan sen ollessa maan pinnalla.
ttöpist
ooli kkosk
osk
et
• Varmist
a että täy
ttöpistooli
osket
et-armista
täyttöpist
taa täyttöaukon sisäpuolta ennen
tankkauksen aloittamista. Pidä
täyttöpistooli täyttöaukossa kunnes olet lopettanut tankkauksen.
• Pidä liekit, kipinät ja tupakointivälineet kaukana polttoaineesta.

ULK
OPUOLEN T
AUST
APEILIT
ULKOPUOLEN
TA
USTAPEILIT
Säädä ulkopuolella olevat taustapeilit siten,
että näet auton molemmat sivut, sekä auton
takana olevan tien molemmat puolet.
Ulkotaustapeilejä voi säätää ylös tai alas ja
vasemmalle tai oikealle oviverhouksissa olevilla säätövivuilla.
Ulkopeilit ovat molemmilla puolilla kuperat
ja niissä on seuraava huomautusteksti:
OBJECTS IN THE MIRROR ARE CLOSER
THAN THEY APPEAR.
(Peilissä näkyvät kohteet ovat lähempänä
kuin miltä ne vaikuttavat.)

N4G3071A

Käytä ulkopeilejä molemmilla puolilla
saadaksesi leveämmän kuvan tiestä auton
takana.
Sisätaustapeilillä voit määrittää taustapeilistä
näkyvien kohteiden koon ja etäisyyden.
Vain kuperien ovipeilien käyttäminen saattaa
johtaa virhearvioon takana olevan kohteen
koosta ja etäisyydestä.

Z VAR
OITUS
AROITUS
• Pidä peilit aina oikein säädettyinä ja
käytä niitä ajettaessa ympärilläsi
olevien muiden kohteiden ja autojen
näkyvyyden parantamiseen.
Auton ja muiden kohteiden välisen etäisyyden arvioiminen väärin saattaa aiheuttaa onnettomuuden, jonka seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
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Z HUOMAUTUS
Peilien väärä käsittely saattaa
vaurioittaa niitä.
• Älä raaputa jäätä pois peilien pinnasta.
• Jos jää tai muu materiaali rajoittaa
peilien liikettä, älä säädä niitä väkisin.
• Käytä
jään
poistamiseen
jäänpoistoainesumutetta
tai
kuumailmapuhallinta.
Vaurioituneet peilit voiv
at hait
at
a näkyvoivat
haitat
ata
vyyttä, jolloin seurauksena voi olla
onnettomuus.

Voit taittaa ulkopuolen taustapeilit auton
kylkiä vasten painamalla peilejä taaksepäin
autoa vasten.

Z VAR
OITUS
AROITUS
• Älä aja taustapeilien ollessa sisään
käännettynä.
Näkyvyys taakse on silloin rajoitettu ja
seurauksena voi olla onnettomuus.

SÄHK
ÖK
ÄY TT
ÖISET
ÄHKÖK
ÖKÄ
TTÖISET
ULK
OTAUST
APEILIT
*
USTAPEILIT
APEILIT*
ULKO
Voit säätää taustapeilejä ylös- ja alaspäin
sekä vasemmalle ja oikealle kuljettajan oven
verhouksessa sijaitsevalla säätökytkimellä.
Sytytysvirran on oltava kytkettynä peilejä säädettäessä.
1. Valitse peili, jota haluat säätää, siirtämällä valintakytkin asentoon “L” vasenta peiliä ja asentoon “R” oikeaa peiliä varten.
2. Säädä valittua peiliä ylös, alas, vasemmalle
tai oikealle painamalla peilin säätökiekon
vastaavaa reunaa.

N4W3072A

N4W3071A
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Z VAR
OITUS
AROITUS
• Pidä peilit aina oikein säädettyinä ja
käytä niitä ajettaessa ympärilläsi
olevien muiden kohteiden ja autojen
näkyvyyden parantamiseen.
Auton ja muiden kohteiden välisen etäisyyden arvioiminen väärin saattaa aiheuttaa onnettomuuden, jonka seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Z HUOMAUTUS
Peilien väärä käsittely saattaa
vaurioittaa niitä.
• Älä raaputa jäätä pois peilien pinnasta.
• Jos jää tai muu materiaali rajoittaa
peilien liikettä, älä säädä niitä väkisin.
• Käytä
jään
poistamiseen
jäänpoistoainesumutetta
tai
kuumailmapuhallinta.
Vaurioituneet peilit voiv
at hait
at
a näkyvoivat
haitat
ata
vyyttä, jolloin seurauksena voi olla
onnettomuus.

SÄHK
ÖISESTI T
AITTUV
AT PEILIT
*
ÄHKÖISESTI
TAITTUV
AITTUVA
PEILIT*

SIS
ÄPUOLEN T
AUST
APEILI
SISÄPUOLEN
TA
USTAPEILI

Taita sivupeilit auton sivua vasten painamalla
peilin kääntöpainiketta. Peilien taittotoiminto
toimii vain sytytysvirran ollessa kytkettynä.

Sisäpuolen taustapeiliä voi säätää käsin ylös
tai alas ja vasemmalle tai oikealle.

Palauta peilit takaisin alkuperäisiin asentoihinsa
painamalla painiketta uudelleen.

Käytä sisäpuolen taustapeilin säätövipua peilin säätämiseen päivä-/yökäyttöön.
Tämä vähentää takanasi olevien autojen
ajovalojen häikäisyä.

Z VAR
OITUS
AROITUS
• Älä paina peilin kääntöpainiketta
auton liikkuessa.
• Älä aja taustapeilien ollessa sisään
käännettynä.
Näkyvyys taakse on silloin rajoitettu ja
seurauksena voi olla onnettomuus.

YÖ

PÄIVÄ
N4W3081A

Säätövipu

N4W3091A
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Z VAR
OITUS
AROITUS
Näkyvyys peilin kautta saattaa menettää selkeyttään, kun peili on säädetty
yökäyttöä varten.
• Ole erityisen huolellinen käyttäessäsi
sisäpuolen taustapeiliä, kun se on säädetty yökäyttöä varten.
Jos näkyvyys taaksepäin on rajoitettu
ajon aikana, seurauksena saattaa olla
onnettomuus, josta voi aiheutua henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

OHJAUSPYÖRÄN
S Ä ÄTÄ M I N E N
Z VAR
OITUS
AROITUS
Kuljettajan tulee pitää ohjauspyörä täysin hallinnassaan auton ollessa
liikkeellä.
• Älä säädä ohjauspyörän asentoa auton ollessa liikkeellä.
Ohjauspyörän säätäminen ajon aikana
saattaa johtaa auton hallinnan menetykseen.
Säädä ohjauspyörän asentoa vain auton
seistessä paikallaan ja ohjauslukon ollessa
auki.

Ohjauspyörän asennon säätäminen:
1. Paina ohjauspylvään alla olevaa vipua kohti
kojelautaa.
2. Lukitse ohjauspyörä vipua vetämällä, kun
ohjauspyörä on halutussa asennossa.
3. Varmista, että ohjauspyörä on lukittunut
tiukasti.

Z HUOMAUTUS
• Älä aja ohjauspyörän ollessa sen korkeimmassa asennossa.
Käytä tätä asentoa ainoastaan autoon
istumisen ja siitä nousemisen helpottamiseksi.

Voit säätää ohjauspyörää ohjauspylvään alla
olevalla vivulla.

N4W3101A
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AJONOPEUDEN
M U K A A N SSÄ
Ä ÄT Y VÄ
OHJAUSTEHOSTIN*

VIR
T A LLU
UKK
O
RT
KO

Ajonopeuden mukaan säätyvä ohjaustehostin
(SSPS) muuttaa ohjauspyörän kääntämiseen
tarvittavaa voimaa ajonopeuden mukaan.
Alhaisilla nopeuksilla järjestelmän tehostus on
suurin, jotta ohjaus on kevyt ja pysäköiminen
helppoa. Suuremmilla nopeuksilla tehostus
vähenee, mikä parantaa ohjaustuntoa ja
suuntavakavuutta.
SSPS-järjestelmä tekee tämän vähentämällä ohjaustehostimen öljyn virtausta pumpusta
ohjausvaihteeseen auton nopeuden kasvaessa. Auton seistessa paikallaan nesteen virtaus
ohjaustehostimeen on suurin. Nesteen virtaus
ohjaustehostimeen vähenee suhteessa
ajonopeuteen.

Ohjauspylvään oikealla puolella sijaitsevassa
virtalukossa on seuraavat asennot: LOCK
(lukitus), ACC (lisävaruste), ON (päällä) ja
START (käynnistys).
• LOCK (lukitus)
Ohjauspyörä lukitaan poistamalla avain ja
kääntämällä ohjauspyörää kunnes se lukittuu.
Avainta on helpompi kääntää ohjauspyörän
lukitusta avattaessa, kun ohjauspyörää käännetään kevyesti oikealta vasemmalla ja avain
käännetään ACC (lisävaruste) -asentoon.

kohta

Moottori voidaan sammuttaa ilman ohjauspyörän lukitsemista kääntämällä avain ACC
(lisävaruste) -asentoon. Käännä avain ACC
(lisävaruste) -asennosta LOCK (lukitus) -asentoon painamalla avainta hieman sisällä ja
kääntämällä se LOCK (lukitus) -asentoon.
Joitakin sähköisiä lisälaitteita, kuten radiota
ja savukkeensytytintä, voidaan käyttää ACC
(lisävaruste) -asennossa.

Z HUOMAUTUS
• Älä jätä avainta ACC (lisävaruste)
– asentoon pitkiksi ajoiksi.
Muuten akku tyhjenee.
• ON

Jos järjestelmään tulee toimintahäiriö, ohjaus vaatii enemmän voimaa pienillä ajonopeuksilla ja SSPS-varoitusvalo syttyy.
Katso hakemiston
VAROITUSVALO”.

• ACC

Kytkee sytytysjännitteen ja sähköiset lisälaitteet.

“SSPS-

Z HUOMAUTUS
• Älä jätä avainta ON-asentoon (päällä)
pitkiksi ajoiksi moottorin ollessa
sammutettuna.
Muuten akku tyhjenee.
N4W3121A
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• STAR
T
ART

AJONESTIN

Käynnistää moottorin. Kun moottori käynnistyy, vapauta avain, jolloin se palautuu automaattisesti ON (päällä) -asentoon.

Ajonestin toimii lisävarkaussuojana autossa,
johon se on asennettu, ja estää luvattomia
henkilöitä käynnistämästä autoa.
Ajonestimellä varustetun auton oikea avain on
mekaaninen virta-avain, jossa on sisäänrakennettu elektronisesti koodattu
transponderi. Transponderi ei näy virtaavaimessa.
Moottori voidaan käynnistää vain oikealla virta-avaimella. Ainoastaan ovet voidaan avata
väärillä avaimilla. Ajonestin estää virransyötön
käynnistysjärjestelmään, polttoainepumppuun
ja polttoainesuuttimiin.
Moottorin käynnistys estetään automaattisesti sen jälkeen, kun avain on käännetty LOCK
(lukitus) – asentoon ja poistettu virtalukosta.
Katso hakemiston kohta “AVAIMET”.
Jos ajonestinjärjestelmä ei tunnista elektronista koodia kun käännät virta-avaimen
START-asentoon, moottori ei käynnisty ja
turvamerkkivalo
kuljettajan
oven
lukituspainikkeessa jää palamaan tai vilkkuu.

Varmista ennen avaimen kääntämistä START
(käynnistys) -asentoon, että moottori ei käy.

Z VAR
OITUS
AROITUS
• Älä käännä avainta OFF (pois päältä)
– asentoon ajon aikana.
Kuljettaja saattaa menettää auton hallinnan ja jarrutehostin menettää tehonsa, jolloin seurauksena saattaa olla
henkilö- tai omaisuusvahinkoja tai
hengenvaara.

Z VAR
OITUS
AROITUS
• Älä kurota avainta kohti ohjauspyörän läpi.
Ohjauspyörä voi kääntyä äkillisesti aiheuttaen auton hallinnan menetyksen
ja vammoja sormiin, käsiin tai käsivarsiin.

MOOTTORIN
K ÄY N N I S T
ÄMINEN
TÄ
ENNEN MOO
TT
ORIN K
ÄYNNIST
ÄMIST
Ä
MOOTT
TTORIN
KÄ
YNNISTÄMIST
ÄMISTÄ
• Varmista, että alue auton ympärillä on
tyhjä.
• Varmista, että kaikki ikkunat ja valot ovat
puhtaat.
• Tarkista renkaiden kunto, oikea ilmanpaine ja mahdolliset vieraat esineet.
• Säädä istuinten asennot ja pääntuet.
• Säädä sekä sisäpuolen että ulkopuolen
taustapeilit.
• Kiinnitä turvavyöt ja pyydä kaikkia matkustajia tekemään samoin.
• Tarkista kojelaudan varoitus- ja merkkivalojen toiminta sytytysvirran ollessa
kytkettynä.
• Tarkista tässä ohjekirjassa mainitut huoltokohteet säännöllisin väliajoin, esimerkiksi
tankatessa.
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Z HUOMAUTUS
• Älä käytä käynnistysmoottoria kauempaa kuin 15 sekuntia kerrallaan.
• Jos moott
ori ei käynnist
a 10 se
moottori
käynnistyy, odot
odota
se-kuntia ennen kuin yrität uudelleen.
Tämä estää käynnistysmoottorin
vaurioitumisen.

Dieselmoottorin käynnistäminen

K ÄSIV
ALINT
AINEN V
AIHTEIST
O
ÄSIVALINT
ALINTAINEN
VAIHTEIST
AIHTEISTO

Aseta avain lukkoon ja käännä se
“ON”-asentoon painamatta kaasupoljinta.
Hehkutulppien merkkivalo (g) syttyy ja se
sammuu, kun hehkutulpat ovat kuumenneet
riittävästi kylmäkäynnistystä varten. Käynnistä
moottori heti kun hehkutulppien merkkivalo
sammuu.

1. Varmista, että kuljettaja ja matkustajat
käyttävät turvavöitä oikein.
2. Kytke käsijarru, jos se ei ole päällä.
3. Varmista, että istuimet, pääntuet ja peilit
ovat oikeissa asennoissa ja säädä niitä
tarpeen vaatiessa.
4. Varmista, että vaihdevipu on VAPAALLA ja
paina kytkinpoljin pohjaan.

Z HUOMAUTUS
• Älä käytä moottoria joutokäynnillä
suurella kierrosnopeudella 5 minuuttia kauempaa.
Liiallinen lämpötila voi vaurioittaa pakokaasujärjestelmää.

HUOM.

Vapaa

Jos moottori on saanut liikaa polttoainetta käynnistyksen aikana, paina
kaasupoljin hitaasti alas asti, pidä sitä
tässä asennossa ja käynnistä moottori.

(bensiini)

N4W3151A
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5. Käännä virta-avain START (käynnistys) –
asentoon koskematta kaasupolkimeen ja
vapauta avain, kun moottori käynnistyy. Jos
moottori käy hetken aikaa, mutta sammuu
sitten, odota 10 sekuntia ja yritä uudelleen.

AUT
OMA
ATTIV
AIHTEIST
O*
UTOMA
OMAA
TTIVAIHTEIST
AIHTEISTO*

6. Anna moottorin käydä joutokäynnillä ainakin 30 sekuntia.

3. Varmista, että istuimet, pääntuet ja peilit
ovat oikeissa asennoissa ja säädä niitä
tarpeen vaatiessa.

6. Anna moottorin käydä joutokäynnillä ainakin 30 sekuntia.

4. Varmista, että valintavipu on pysäköinti
(P) -asennossa.

8. Aja hetken matkaa rauhallisella nopeudella, etenkin kylmällä ilmalla, kunnes normaali moottorin lämpötila on saavutettu.

7. Vapauta käsijarru.
8. Aja hetken matkaa rauhallisella nopeudella, etenkin kylmällä ilmalla, kunnes normaali moottorin lämpötila on saavutettu.

1. Varmista, että kuljettaja ja matkustajat
käyttävät turvavöitä oikein.
2. Kytke käsijarru, jos se ei ole päällä.

5. Käännä virta-avain START (käynnistys) –
asentoon koskematta kaasupolkimeen ja
vapauta avain, kun moottori käynnistyy. Jos
moottori käy hetken aikaa, mutta sammuu
sitten, odota 10 sekuntia ja yritä uudelleen.

7. Vapauta käsijarru.

HUOM.
Moottori voidaan käynnistää vain, kun
avipu on asennossa “P
ai “N”
alintavipu
“P”” ttai
“N”..
valint

Vapaa

P

(diesel)

N7W3021A

(bensiini)

N4W3161B

(diesel)

N7W3022A
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AJAMINEN
Z VAR
OITUS
AROITUS
Vaikk
a moott
ori voidaankin käynnistää
aikka
moottori
v alint
avivun ollessa asennossa “N”
alintavivun
“N”,,
käytä tätä asentoa vain, kun normaalikäynnistys on mahdotonta.
Katso lisätietoja hakemiston kohdasta
AIHTEIS
T ON HÄ
TÄ OMA
ATTIV
“A U T
AIHTEIST
HÄT
TTIVAIHTEIS
TOMA
OMAA
KÄ
Ö”.
Y TT
KÄY
TTÖ

KÄSIV
ALINT
AINEN V
AIHTEIST
O
ÄSIVALINT
ALINTAINEN
VAIHTEIST
AIHTEISTO

Z HUOMAUTUS

Vaihteita vaihdetaan painamalla kytkinpoljin
kokonaan pohjaan, siirtämällä vaihdevipu oikeaan vaihteeseen ja vapauttamalla
kytkinpoljin hitaasti.
(Vain bensiinimoottori)
Peruutusvaihteen kytkemiseksi on auto ensin
pysäytettävä, otettava kiinni vaihdetangon
nupin alla olevasta peruutusvaihteen
lukitusrenkaasta ja nostettava sitä ylös
siirtäen samalla vaihdevipu peruutusasentoon.

(bensiini)

N4W3171B

• Ennen
vaihteen
siirtämistä
ajovaihteelta peruutusvaihteelle tai
päinvastoin auto on pysäytettävä
kokonaan.
Eteenpäin ajon ja peruutusvaihteen välillä vaihtaminen auton ollessa liikkeellä voi vaurioittaa vaihteistoa.

(diesel)

N7W3023B
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Z HUOMAUTUS
• Älä lepuuta jalkaasi kytkinpolkimella
ajon aikana.
Muuten kytkimen osat kuluvat normaalia
nopeammin.

AUT
OMA
ATTIV
AIHTEIST
O*
UTOMA
OMAA
TTIVAIHTEIST
AIHTEISTO*
Autosi automaattivaihteisto on elektronisesti
ohjattu nelinopeuksinen (bensiini) tai
viisinopeuksinen (diesel) vaihteisto. Neljäs
(bensiini) tai viides (diesel) vaihde on ylivaihde.
Vaiht
aminen pois pysäköinti (P) -v
aiht
eelt
a
aihtaminen
-vaiht
aihteelt
eelta
Autossasi on valintavivun lukitus (BTSI) -järjestelmä. Ennen kuin voit vaihtaa pois pysäköinti
(P) -asennosta, sytytysvirran tulee olla kytkettynä
ja jarrupoljin on painettava pohjaan. Jos et voi
vaihtaa pois P-vaihteelta sytytysvirran ollessa
kytkettynä ja jarrupolkimen ollessa painettuna:

3. Aseta virta-avain valintavivun lukituksen
vapautusaukkoon.
4. Siirrä valintavipu vapaalle (N).
5. Poista avain valintavivun lukituksen
vapautusaukosta.
6. Käynnistä moottori ja vaihda haluamallesi
vaihteelle.
7. Korjauta autosi mahdollisimman pian.

1. Käännä sytytysvirta pois päältä ja poista
avain.
2. Paina jarrupoljinta ja pidä se painettuna.

P

(bensiini)

N

N4W3181B
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Z HUOMAUTUS

Z VAR
OITUS
AROITUS

Uuden auton automaattivaihteisto ei
aluksi vaihda pehmeästi. Tämä ei johdu
viasta vaan siitä, ettei automaattivaihteisto ole vielä asettunut mekaanisesti.
si,
amiset muuttuv
at jouhe
ammik
Vaiht
aihtamiset
muuttuvat
jouheammik
ammiksi,
kun automaattivaihteiston ohjauselektroniikka tekee säätötoimintoja.

Vältä vaihteiston vaurioituminen noudattamalla seuraavia varotoimenpiteitä:
• Älä paina kaasupoljinta vaihtaessasi
P- tai N-vaihteelta. Kaasupolkimen
painaminen vaihteita vaihdettaessa
ei pelkästään vahingoita autoa, vaan
se voi myös johtaa auton hallinnan
menettämiseen.
• Käytä D4- tai D-vaihdetta niin paljon
kuin mahdollista.
• Älä koskaan vaihda P- tai Rvaihteelle auton ollessa liikkeessä.
• Kun pysäytät auton ylämäkeen, älä
pidä autoa paikallaan painamalla
kaasupoljinta. Käytä jalkajarrua.
• Paina jarrupoljinta, kun vaihdat P- tai
N-vaihteelta R- tai eteenpäin
vaihteelle.
Muuten vaihteisto voi vaurioitua tai
auto liikkua yllättäen, aiheuttaen auton hallinnan menetyksen ja sen seurauksena henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Vaiht
aminen vvaiht
aiht
eiden välillä
aihtaminen
aihteiden
Vaihtaminen tietyiltä vaihteilta toisilla vaatii
valintavivun painamista kohti matkustajan
puolta vaihdetta vaihdettaessa.
Tämä estää vaihteiden vaihtamisen vahingossa auton ollessa liikkeellä estämällä
valintavivun suoran liikkeen.
Siirrä valintavipua mustien ja/tai valkoisten
nuolien osoittamaan suuntaan.
P: Vaihtaessasi paina jarrupoljinta ja työnnä valintavipua matkustajan puolta
kohti.

4

(diesel)

N7W3024A

(1.6 DOHC bensiini)

P
R
N
D4
2
1
S3W3172B

3-18 AJAMINEN

1: Vaihtaessasi työnnä valintavipua kohti
matkustajan puolta.

Valint
avivun asennot P
alintavivun
P,, R ja N
• P (PYSÄKÖINTI):
Lukitsee etupyörät. Valitse P vain, kun auto
on paikallaan ja käsijarru on päällä.
• R (PERUUTUS):
Valitse R vain, kun auto on paikallaan.
• N (VAPAA):
Vapaa-vaihdeasento.

3

8: Pidä valintavipua painettuna ja työnnä
sitä matkustajan puolta kohti, kun
vaihdat vaihdetta.
: Vaihda vapaasti.

Z HUOMAUTUS
• Älä käytä P (pysäköinti) – asentoa
käsijarrun sijasta.
• Autosta poistuttaessa sammuta
moottori, vedä käsijarrusta ja poista
virta-avain.
• Älä koskaan jätä käynnissä olevaa
autoa ilman valvontaa.

P
R
N
D
3
2
1
(1.8 DOHC bensiini)

N4W3182B

(2.0 SOHC diesel)

N7W3025A
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Ajoalueet D, 4, 3, 2 ja 1
• D4 tai D:
Tämä vaihdealue on tarkoitettu kaikkiin
normaaleihin ajo-olosuhteisiin. Mahdollistaa vaihteiston vaihtamisen kaikille neljälle (bensiini) tai viidelle (diesel)
ajovaihteelle. Neljäs (bensiini) tai viides
(diesel) vaihde on ylivaihde, joka alentaa
moottorin käyntinopeutta ja melutasoa ja
parantaa polttoainetaloutta.
• 4 (vain 2.0 SOHC diesel):
Vaihteisto voi vaihtaa ensimmäiselle neljälle vaihteelle, mutta ei ylivaihteelle. Asentoa 4 käytetään D-asennon sijaan
ajettaessa mäkisessä tai vuoristoisessa
maastossa, vilkkaassa, hitaassa kaupunkiliikenteessä tai jyrkkään alamäkeen.

Auton käynnistäminen
• 2:
Antaa vaihteiston vaihtaa 1-vaihteelta
2-vaihteelle ja estää automaattisen vaihtamisen 3- tai 4 -vaihteelle (bensiini) tai
5-vaihteelle (diesel).
Valitse ajoalue 2, kun kaipaat enemmän
tehoa mäkien nousemiseen ja moottorilla
jarruttamiseen ajaessasi alas jyrkkiä
mäkiä.
• 1 (vain 1.6/1.8 DOHC -bensiinimalli):
Tämä asento lukitsee vaihteiston ensimmäiselle vaihteelle.
Valitse 1, kun tarvitset suurinta mahdollista moottorijarrutusta ajettaessa alas
jyrkkiä mäkiä.

1. Moottorin lämmittämisen jälkeen paina
edelleen jarrupoljinta ja siirrä valintavipu
jompaankumpaan ajoasentoon.

Z HUOMAUTUS
• Älä siirrä valintavipua D4 tai D (ajo) ja
R (peruutus) tai P (pysäköinti) asent
ojen välillä aut
on ollessa liik
asentojen
auton
liik-keellä.
Tämä saattaa aiheuttaa vaihteiston
vaurioitumisen ja henkilövahinkoja.
2. Vapauta käsijarru ja jarrupoljin.

• 3 (vain 1.8 DOHC -bensiinimalli):
Vaihteisto voi vaihtaa kolmelle ensimmäiselle vaihteelle, muttei ylivaihteelle. Asentoa 3 käytetään D-asennon sijaan
ajettaessa mäkisessä tai vuoristoisessa
maastossa, vilkkaassa, hitaassa kaupunkiliikenteessä tai jyrkkään alamäkeen.

R D4 2 1
4

(1.6 DOHC bensiini)

S3W3173B
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Käsivalintatoiminto (vain bensiini)
3. Lähde liikkeelle painamalla hitaasi
kaasupoljinta.

HOLD-kytkin lukitsee vaihteiston valitulle
vaihdealueelle, jolloin voit ajaa automaattivaihteistolla samalla tavoin kuin käsivalintaisella vaihteistolla.
Aktivoi käsivalintatoiminto painamalla
keskikonsolin HOLD-kytkintä. HOLD-merkkivalo syttyy kojelaudassa. Katso hakemiston
kohta “HOLD-MERKKIVALO”.

RD321

(1.8 DOHC bensiini)

Palaa normaalitoimintaan painamalla kytkintä uudestaan. Merkkivalo sammuu.

Valintavivun asento

Vaihdealue

D4

3.

2

2.

1

1.

Jos liukkailla teillä esiintyy liikkeellelähtövaikeuksia, valitse HOLD ja D4-asento. Auto
lähtee liikkeelle kolmosvaihteella, mikä vähentää huomattavasti luistoa ja pidon menetystä.
Palaa normaalitilaan painamalla kytkintä
uudelleen.

N4W3183B

LD
HO

(2.0 SOHC diesel)

(1.6 DOHC -malli)

N7W3026A

(bensiini)

N4W3184B
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(1.8 DOHC -malli)
Valintavivun asento

Vaihdealue

D

2.l3.l4.
(pääasiassa 4. vaihde)

3

2.l3.
(pääasiassa 3. vaihde)

2
1

2. (lukittu)
1. (lukittu)

Jos liukkailla teillä esiintyy liikkeellelähtövaikeuksia, valitse HOLD ja D-asento. Auto
lähtee liikkeelle 2-vaihteella, vähentäen huomattavasti luistoa ja pidon menetystä.

Talvit
oimint
o ((vvain Diesel)
alvitoimint
oiminto

Automaattivaihteiston hätäkäyttö

Käytä talvitoimintoa, jos jäinen ja liukas tie
haittaa liikkeelle lähtöä tai ajoa. Tämä
toiminto vähentää luistoa ja parantaa pitoa.

Jos automaattivaihteistossa on ilmennyt vika,
toimintahäiriön merkkivalo (MIL) saattaa syttyä. Katso hakemiston kohta “TOIMINTAHÄIRIÖN MERKKIVALO”.

Aktivoi talvitoiminto painamalla keskikonsolin
WINTER-kytkintä. Auto lähtee liikkeelle
kolmosvaihteella. Talvitoiminnon merkkivalo
palaa kojelaudassa. Katso hakemiston kohtaa “TALVITOIMINNON MERKKIVALO”.
Palaa normaalitilaan painamalla kytkintä
uudelleen. Merkkivalo sammuu.

Tässä tapauksessa automaattinen vaihteiden
vaihto voi estyä tai vaihtaminen voi olla paljon kovempaa kuin normaalisti.
Ota tässä tilanteessa yhteyttä korjaamoon
mahdollisimman pian. Suosittelemme valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.
Vakava vika automaattivaihteistossa voi estää sitä vaihtamasta.

Palaa normaalitilaan painamalla kytkintä
uudelleen.

(diesel)

N7W3027A
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JARRUT
Jos MIL-merkkivalo palaa moottorin
käynnistämisen jälkeen ja vaihteisto ei voi
vaihtaa vaihdetta, toimi seuraavasti:

Jarrujärjestelmä on suunniteltu jarrujen toimivuutta monissa eri ajotilanteissa silmällä pitäen.

1. Käännä sytytysvirta OFF (pois päältä) asentoon.

Autosi etu- ja takapyörissä on levyjarrut kaksipiirijärjestelmällä varustettuna.

2. Poista avain virtalukosta.

Jos yksi jarrupiiri pettää, auto voidaan silti
pysäyttää jäljelle jääneen piirin avulla.
Pysähtymismatka kuitenkin pitenee ja
jarrupolkimen painaminen vaatii enemmän
voimaa.

3. Aseta avain varovaisesti keskikonsolin
valintavivun lukituksen vapautusaukkoon
vaihteen asennon osoittimen edessä.
4. Siirrä valintavipu VAPAALLE.
5. Aseta avain takaisin virtalukkoon ja käynnistä moottori.
6. Siirrä valitsinvipu haluttuun asentoon ja aja
korjaamoon
tarkastuttamaan
ja
korjauttamaan auto. Suosittelemme, että
otat yhteyttä valtuutettuun Chevrolethuoltoliikkeeseen.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Jos toinen piireistä pettää, jarrupolkimen
painaminen vaatii enemmän voimaa ja
jarrutusmatka pitenee.
a ja kkorjaut
orjaut
a jarruastut
• Tark
orjauta
arkastut
astuta
järjestelmä
välittömästi
korjaamossa. Suosittelemme valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Jos jarrupoljin painuu alemmas kuin
normaalisti, jarrut saattavat olla korjauksen tarpeessa.
• Ota välittömästi yhteyttä korjaamoon.
Suosittelemme
valtuutettua
Chevrolet-huoltoliikettä.

Z HUOMAUTUS
• Älä lepuuta jalkaasi jarrupolkimella
ajon aikana.
Muuten jarrujen osat kuluvat normaalia nopeammin. Jarrut voivat myös kuumentua liikaa, jolloin jarrutusmatka pitenee ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.
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MÄR
ÄT JARR
UT
MÄRÄ
JARRUT
Ajaminen veden läpi tai auton peseminen voi
aiheuttaa jarruosien kastumisen.
Jarrujen tehon palauttaminen:
1. Tarkista, ettei takanasi ole muita autoja.
2. Aja turvallisella nopeudella eteenpäin siten, että takana ja molemmilla sivuilla on
paljon tilaa.
3. Paina jarrua varovasti, kunnes normaali
teho palautuu.
YLIKUUMENNEET JARRUT
Liiallinen jarrutus ajettaessa alas pitkää ja
jyrkkää mäkeä voi väliaikaisesti ylikuumentaa
jarrut. Vaihda pienemmälle vaihteelle
ajettaessa alas mäkeä. Älä paina jarruja yhtäjaksoisesti.
Katso kohta “JARRUTTAMINEN MOOTTORILLA”
myöhemmin tässä kappaleessa tai
hakemistossa.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Jarrut voivat väliaikaisesti menettää
tehonsa ajettuasi syvän veden läpi,
pestyäsi auton tai käytettyäsi jarruja
liiallisesti jyrkkää mäkeä alaspäin
ajettuasi. Tämä saattaa johtua jarrujen
kastumisesta tai ylikuumenemisesta.
Jos jarrusi menettävät tehonsa väliaikaisesti ylikuumenemisen takia:
aiht
eelle
• Vaihda pienemmälle vvaiht
aihteelle
ajettaessa alas mäkeä. Älä paina jarruja
yhtäjaksoisesti.
Katso
hak
emist
on kkoht
oht
a “J
ARR
UTT
AMINEN
hakemist
emiston
ohta
“JARR
ARRUTT
UTTAMINEN
MOO
TT
ORILL
A”.
MOOTT
TTORILL
ORILLA
Jos jarrusi menettävät tehonsa väliaikaisesti jarruosien kastumisen takia,
palauta jarrujen normaali teho seuraavalla tavalla:
a, ett
ei ttak
1. Tarkist
ak
anasi ole muit
a
ettei
arkista,
akanasi
muita
autoja.
2. Aja turvallisella nopeudella eteenpäin
siten, että takana ja molemmilla
sivuilla on paljon tilaa.
3. Paina jarrua varovasti, kunnes normaali teho palautuu.

JARR
UP
AL
OJEN K
UL
UMISV
AR
OITIN
JARRUP
UPAL
ALOJEN
KUL
ULUMISV
UMISVAR
AROITIN
Levyjarrupaloissa on kulumisvaroittimet, jotka aiheuttavat korkeataajuisen kirskuvan
äänen, kun jarrupalat ovat kuluneet vaihtorajalle.
Jos kuulet tämän äänen ajon aikana, pyydä
korjaamoa tarkistamaan ja vaihtamaan jarrupalat välittömästi. Suosittelemme valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.

Z VAR
OITUS
AROITUS
• Älä jatka ajamista jarrupalojen
kulumisvaroittimen varoitusäänen
kuuluessa.
Ääni saattaa osoittaa jarrupalojen
vaihtotarvetta. Loppuun kuluneilla
jarrupaloilla ajaminen voi aiheuttaa onnettomuuden ja henkilövahinkoja.
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KÄSIJARRU

Z VAR
OITUS
AROITUS

Käsijarru vaikuttaa takapyöriin.
Käsijarrun vipu sijaitsee etuistuimien välissä.
Kytke käsijarru pysäyttämällä auto, painamalla jarrupoljinta ja vetämällä vivusta lujasti.
Vapauta käsijarru painamalla jarrupoljinta ja

Jos käsijarru ei ole kunnolla päällä, auto
saattaa liikkua odottamattomasti. Ota
yhteyttä korjaamoon, jos säätö on tarpeen. Suosittelemme valtuutettua
Chevrolet-huoltoliikettä.

1. Vetämällä vipua hieman ylöspäin.
2. Paina vivun päässä olevaa painiketta.
3. Laske vipu pitäen koko ajan painiketta
painettuna.

Z HUOMAUTUS
• Älä aja käsijarrun ollessa päällä.
Tämä voi aiheuttaa takajarrujen ylikuumenemisen tai ennenaikaisen kulumisen. T
ak
ajarrut voidaan joutua uusimaan
akajarrut
Tak
ja muut auton osat voivat vahingoittua.

Z HUOMAUTUS

(1)

(2)

• Älä pysäköi tai käytä autoa
tulenarkojen materiaalien päällä.
Ne saattavat joutua kosketuksiin auton
alla olevan kuuman pakoputkiston kanssa ja syttyä tuleen.

(3)
N4W3221A

Vinkki talvipysäköintiin
Kylmissä olosuhteissa käsijarru voi jäätyä
päälle. Tämä tapahtuu todennäköisemmin
silloin, kun jarrut ovat märät.
Jos käsijarrun jäätymisen riski on olemassa
ajettuasi niin syvän veden läpi, että jarrut ovat
kastuneet, tai pestyäsi auton:
1. Vedä käsijarru päälle vain väliaikaisesti samalla kun asetat valintavivun asentoon
“P” (automaattivaihteisto) tai 1- tai
peruutusvaihteelle (käsivalintainen
vaihteisto).
2. Estä takapyörien liike kiiloilla.
3. Vapauta sitten käsijarru.

Z VAR
OITUS
AROITUS
• Älä käy
tä käsijarrua aut
on ollessa liik
käytä
auton
liik-keellä tai jarrupolkimen korvikkeena.
Tällainen toiminta voi johtaa auton
hallinnan menettämiseen, jolloin seurauksena voi olla onnettomuus tai henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
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LU I S T
ONEST
OJÄRJESTELMÄ
*
TO
TO
Ä*
LUKKIUTUMA
TON JARR
UJÄRJESTELMÄ
UKKIUTUMAT
JARRUJÄRJESTELMÄ
(ABS)

HUOM.

ABS-järjestelmä on kehittynyt elektroninen
jarrujärjestelmä, joka auttaa estämään luistoa
ja auton hallinnan menetystä. Järjestelmä
mahdollistaa ohjaamisen esteiden ohitse voimakkaasti jarrutettaessa, sekä parhaan mahdollisen pysäytyskyvyn liukkaalla pinnalla.

ABS-järjestelmä ei muuta jarrutusaikaa
eikä se aina lyhennä pysähtymismatkaa.
• Vaikk
a sinulla olisikin ABSjärjest
elaikka
ABS-järjest
järjestelmä, jätä silti aina tarpeeksi tilaa pysähtymiseen.
• Älä ota turhaa riskiä ajamalla varomattomasti.

Kun sytytysvirta on kytketty, “ABS”-varoitusvalo palaa noin 3 sekuntia. Jos valo ei sammu,
tai jos se syttyy ajon aikana, ABS-järjestelmässä on toimintahäiriö. Ota välittömästi
yhteyttä korjaamoon. Suosittelemme valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä. Katso
hakemiston kohta “ABS-varoitusvalo”.
ABS toimii mittaamalla jokaisen pyörän nopeuden jarrutettaessa. Jos jokin pyöristä uhkaa lukkiutua, tietokone ohjaa jarruja erikseen
molemmissa etupyörissä ja takapyörissä.
ABS-järjestelmän toimiessa jarrupolkimessa
tuntuu yleensä pientä tärinää ja kuuluu ääntä.

Jarruttaminen ABS-järjestelmän kanssa
Tienpinnasta riippumatta älä pumppaa
jarrupoljinta. Paina poljin lujasti pohjaan ja
pidä se painettuna, antaen ABS-järjestelmän
huolehtia jarrutuksesta.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Jos jarrujärjestelmän ja ABS-järjestelmän varoitusvalo syttyy samaan
aikaan, jarrujärjestelmässä on vikaa.
astut
a järjest
elmä kkorjaamolla
orjaamolla
• Tark
astuta
järjestelmä
arkastut
välittömästi. Suosittelemme valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.

Luistonestojärjestelmä (TCS) on kehittynyt
järjestelmä, joka auttaa säilyttämään renkaiden pidon liukkailla teillä.
Kun toinen vetävä pyörä on pitävällä ja toinen liukkaalla pinnalla, liukkaalla pinnalla
oleva pyörä pyörii liikuttamatta autoa.
TCS estää vetävien pyörien luiston jarruttamalla luistavaa pyörää.
TCS- ja ABS-varoitusvalo syttyvät kytkettäessä
sytytysvirta ja sammuvat noin 3 sekunnin
kuluttua.
Jos luistonestojärjestelmässä on häiriö, TCSvaroitusvalo syttyy. Ota tässä tilanteessa
yhteyttä korjaamoon mahdollisimman pian.
Suosittelemme valtuutettua Chevrolethuoltoliikettä. Katso hakemiston kohta
“LUISTONESTOJÄRJESTELMÄN VAROITUSVALO”.
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Pyörät ja ABS/TCS
Renkaan koko on tärkeä, jotta ABS/TCS toimii oikein. Vaihdettavien renkaiden koon,
kantavuusluokan ja rakenteen on vastattava
alkuperäisiä renkaita. Vaihda aina samalla
akselilla olevat renkaat samanaikaisesti ja
käytä vain renkaita, joissa on sama suorituskyvyn (TPC) luokitusnumero. Väärän
rengaskoon tai tyypin käyttö voi aiheuttaa
häiriöitä ABS-/TCS-järjestelmän toimintaan.

TURBO
AHDINJÄRJESTELMÄ
*
TURBOAHDINJÄRJESTELMÄ
AHDINJÄRJESTELMÄ*
(Vain diesel)
Turboahdin auttaa moottoria toimimaan tasaisesti ja suuremmalla teholla.
Turboahdin koostuu kahdesta turboelementistä, turbiinista ja kompressorista,
molempia käyttää pääkeskiakseli. Turbiini
pyörii pakokaasujen liike-energian voimalla ja
käyttää kompressoria. Kompressori vuorostaan imee raitista ilmaa ja ahtaa sitä
sylintereihin paineilman muodossa.
Välijäähdytin jäähdyttää paineilman parantaen
moottorin tehoa lisäämällä ilman tiheyttä.
Turboahtimen elementit pyörivät hyvin nopeasti. Jos öljynsyöttö liikkuviin osiin lakkaa,
turboahdinjärjestelmä voi vaurioitua vakavasti. Omistajan tulee huomioida seuraavat varotoimet turboahtimen maksimin kestoiän
varmistamiseksi.

• Anna moottorin käydä käynnistämisen
jälkeen
noin
1-2
minuuttia
joutokäyntinopeudella (vältä kiihdytystä tai
liikkeelle lähtöä).
• Älä sammuta moottoria heti suurella
kuormituksella ajon jälkeen (esim. ajo
suurella nopeudella tai ajo pitkässä jyrkässä mäessä). Anna moottorin käydä noin
1-2 minuuttia joutokäyntinopeudella sen
jäähdyttämiseksi.
• Anna moottorin käydä joutokäyntinopeudella
1-2 minuuttia moottoriöljyn ja suodattimen
vaihdon jälkeen (vältä kiihdytystä tai
liikkeellelähtöä).
• Käytä moottoria joutokäyntinopeutta suuremmalla nopeudella vasta kun moottorin
öljynpaine on vakiintunut normaaliksi.
Turboahtimen pakottaminen toimimaan
ennen kuin laakerit ovat riittävästi voidellut aiheuttaa tarpeetonta kitkaa.
• Käytä vain erittelyn mukaista moottoriöljyä
ja huomioi tarkastus- ja vaihtovälit.
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AJOVINKKEJÄ
• Alhainen ulkolämpötila tai auton pitempiaikainen seisominen vaikuttaa moottorin
normaaliin öljynpaineeseen ja virtaukseen.
Näissä olosuhteissa moottorin tulee
käynnistyksen jälkeen antaa käydä
joutokäynnillä muutama minuutti ennen
kierrosten nostamista.

JARR
UTT
AMINEN MOO
TT
ORILL
A
JARRUTT
UTTAMINEN
MOOTT
TTORILL
ORILLA

PAKK
OVAIHT
O
AKKO
AIHTO
(AUT
OMA
ATTIV
AIHTEIST
O)
UTOMA
OMAA
TTIVAIHTEIST
AIHTEISTO
Nopeampi kiihdytys onnistuu painamalla
kaasupoljin kokonaan pohjaan ja pitämällä se
painettuna. Vaihteisto vaihtaa pienemmälle
vaihteelle ja sinulla on enemmän tehoa
käytössäsi. Kun olet saavuttanut halutun
nopeuden, päästä kaasupoljinta ylöspäin ja
vaihteisto vaihtaa suuremmalle vaihteelle.

Moottorin puristuksen aiheuttaman
jarrutusvaikutuksen hyödyntäminen ajettaessa
alas pitkää alamäkeä:
• Valitse automaattivaihteistolla ajoalue “3”,
“2” tai “1”, jos tarpeen.
Moottorijarrutus on tehokkainta
ajoalueella “1”. Jos ajoalue “1” valitaan liian
suuressa nopeudessa, vaihteisto pysyy nykyisellä vaihteella kunnes auton nopeus
hidastuu.
Valitse ajoalue “3” tai “2”, jos tavallinen
moottorijarrutus on riittävä. Jos haluat hidastaa nopeutta vielä tehokkaammin,
valitse “1”
• Käsivalintainen vaihteisto: vaihda järjestyksessä pienemmille vaihteille.

S3W3241A
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Z VAR
OITUS
AROITUS
• Älä vaihda käsivalintaisella vaihteistolla kahta tai useampaa vaihdetta
pienemmälle vaihteelle kerrallaan.
Tämä estää vaihteiston vaurioitumisen
sekä hallinnan menetyksen ja henkilövahingot.

HUOM.
Moottorijarrutukse hyödyntäminen pitkiä alamäkiä laskeuduttaessa voi pidentää jarrujen käyttöikää.

AUT
ON P
YSÄY TT
ÄMINEN
UTON
PY
TTÄMINEN

AUTON PYSÄKÖIMINEN

Automaattivaihteistossa valintavipu voidaan
jättää valitulle alueelle moottorin käydessä.
Pysähdyttäessä mäkeen vedä käsijarru päälle tai paina jarrupoljinta. Älä pidä autoa paikallaan kaasupoljinta painamalla.

Pidä jarrupoljin painettuna ja vedä käsijarrusta
tiukasti.

Sammuta moottori, jos pysähdyt pitkäksi
aikaa, kuten liikenneruuhkissa tai rautatien
tasoristeyksissä.
Aseta pysäköidessäsi valintavipu asentoon
P (automaattivaihteisto) tai vapaalle
(käsivalintainen
vaihteisto),
kytke
seisontajarru ja poista avain virtalukosta.

Käsivalintaisella vaihteistolla varustetut autot:
1. Kun pysäköit tasaisella maalla, aseta
vaihdevipu vapaalle.
2. Aseta
vaihdevipu
peruutusvaihteelle.

alamäessä

3. Aseta
vaihdevipu
ykkösvaihteelle.

ylämäessä

Automaattivaihteistolla varustetut autot:
1. Siirrä valintavipu asentoon P.
2. Käännä virta-avain asentoon LOCK
(lukitus) ja poista avain.
Katso hakemiston kohta “KÄSIJARRU”.
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Z VAR
OITUS
AROITUS
Estä pysäköidyn auton liikkuminen vahingossa varmistamalla, että etupyörät
eivät osoita suoraan eteenpäin mäkeen
pysäköidessä.
• Jos pysäköit alamäkeen, käännä pyörät poispäin tiestä ja vedä käsijarru
päälle.
• Jos pysäköit ylämäkeen, käännä pyörät
tietä kohti ja vedä käsijarru päälle.

SUOSITUKSIA T
AL
OUDELLISEMP
AAN
TAL
ALOUDELLISEMP
OUDELLISEMPA
ÖÖN
KÄY TT
TTÖÖN
Polttoaineen kulutus riippuu suuresti
ajotyylistäsi.
Miten ajat, missä ajat ja milloin ajat vaikuttaa siihen, kuinka monta kilometriä voit ajaa
yhdellä litralla polttoainetta.
Parhaan mahdollisen polttoainetalouden saavuttamiseksi:
• Kiihdytä hitaasti
• Vältä tarpeetonta joutokäyntiä.
• Pidä moottori asianmukaisesti säädettynä.
• Älä käytä moottoria täydellä kaasulla.
• Käytä ilmastointia vain tarpeen vaatiessa.
• Hidasta epätasaisilla teillä ajettaessa.
• Pidä renkaissa suositeltu ilmanpaine.
• Pidä turvaväli muihin autoihin onnettomuuden välttämiseksi äkillisissä pysähdyksissä. Tämä auttaa myös vähentämään jarrupalojen ja -hihnojen kulumista.
• Älä kuljeta tarpeetonta painoa.

• Älä
lepuuta
jalkaa
ajettaessa
jarrupolkimella.
• Noudata huollon käsikirjan mukaista auton
huolto-ohjelmaa ja tämän käsikirjan teknisiä tietoja.
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AJAMINEN V
AIKEISS
A OL
OSUHTEISS
A
VAIKEISS
AIKEISSA
OLOSUHTEISS
OSUHTEISSA

VESILIIRTO

AJAMINEN SY
VÄN VEDEN LLÄPI
ÄPI
SYV

Kun ajaminen on vaikeaa veden, lumen, jään,
mudan, hiekan tai vastaavien olosuhteiden
takia:

Jos autosi joutuu vesiliirtoon märällä tiellä, et
pysty hallitsemaan autoa, koska tien ja renkaiden välissä on vain vähän tai ei lainkaan
kitkaa.

Kun olet aikeissa ajaa syvän veden läpi tarkista, että lammikko tai seisova vesi ei ole
liian syvä. Jos ajat liian nopeasti syvän veden
läpi, vesi saattaa päästä moottoriin ilmanottoaukon kautta aiheuttaen vakavia
vaurioita.

• Hidasta vauhtia ja aja varovaisesti pitäen
pidempää etäisyyttä jarrutusta varten.
• Vältä äkillisiä ohjausliikkeitä jarrutettaessa,
ohjattaessa tai kiihdytettäessä.
• Paina jarruttaessasi jarrupoljinta kevyellä
ylös-alas-liikkeellä kunnes auto pysähtyy,
paitsi jos autossasi on ABS-järjestelmä,
jolloin jarrupoljinta on painettava tiukasti
ja vaaratekijä väistettävä.
• Jos olet juuttunut lumeen, mutaan tai hiekkaan, käytä 2-vaihdetta etupyörien luiston
estämiseksi.
• Käytä hiekkaa, lumiketjuja tai muita
luistamattomia materiaaleja eturenkaiden
alla pidon varmistamiseksi, kun olet juuttunut jäälle, lumeen tai mutaan. Katso
lisätietoja hakemiston kohdasta “AUTON
KEINUTTAMINEN”

Vesiliirtoa voi esiintyä tieolosuhteista, renkaiden kulutuspinnasta ja ilmanpaineesta, sekä
auton nopeudesta riippuen. Se on erittäin
vaarallista.
Paras tapa estää vesiliirto on alentaa ajonopeutta ja noudattaa erityistä varovaisuutta,
kun tie vaikuttaa tarpeeksi märältä
vesiliirtoon.

Z HUOMAUTUS
Noudata aina seuraavia varotoimenpiteitä ennen kuin yrität ajaa
syvän veden läpi:
• Älä aja veden läpi, jos sen syvyys on
hieman auton alustarakenteen korkeutta pienempi.
• Aja niin hitaasti kuin voit, suurella
kierrosnopeudella ja pienimmällä mahdollisella vaihteella.
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PER
ÄVA U N U N H I N A
AMINEN
RÄ
AA
VETOKOUKUN KIINNITYSKOHTIEN
GEOMETRINEN SIJAINTI
Porrasperäiset mallit

Viistoperämallit

Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi riippuu asianmukaisten varusteiden oikeasta käytöstä.
Vältä myös ylikuormaamista ja muuta vahingollista käyttöä.

480

Kuormatun perävaunun suurin sallittu
kokonaismassa, jonka autosi pystyy vetämään, riippuu auton käyttötarkoituksesta ja
siitä, mitä erikoisvarusteita siihen on asennettu. Varmista ennen perävaunun
hinaamista, että autoosi on asennettu asianmukaiset varusteet.

(Yksikkö: mm)

480

(Yksikkö: mm)

480

480

Autosi on suunniteltu ensisijaisesti matkustajien kuljettamiseen, joten perävaunun hinaaminen
vaikuttaa sen ajo-ominaisuuksiin, jarrujen
tehoon, kestävyyteen ja taloudellisuuteen.

Valtuutettu Chevrolet-huoltoliike auttaa sinua
hankkimaan ja asentamaan vaatimuksiisi
sopivat hinausvarusteet.

N4G3253A

N4G3251A

403

608

GVW (363.5)
CURB WT (439)
775

*1094.7

* Suurin sallittu ylitys

GVW (352)
CURB WT (445)
570

N4G3252A

878.2

* Suurin sallittu ylitys

N4G3254A
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KUORMA
UORMAAMINEN

Wagon-mallit
(Yksikkö: mm)

Jotta voisit kuormata perävaunun oikein, sinun
pitää tietää miten perävaunun kokonaismassa
ja perävaunun aisapaino mitataan. Perävaunun
kokonaismassa on perävaunun ja kaiken siihen
kuormatun tavaran yhteinen massa. Voit punnita perävaunun kokonaismassan ajamalla täyteen
kuormatun perävaunun autovaa’ alle.

480

480

Perävaunun aisapaino on alaspäin suuntautuva
voima perävaunun aisassa, perävaunun ollessa
täyteen kuormattu ja aisan ollessa sen normaalissa hinauskorkeudessa. Tämä paino voidaan
mitata normaalilla kylpyhuonevaa’ alla.

N5W3002A

Sallitut perävaunun massat pätevät korkeintaan 12% kaltevuuteen asti.

GVW (345)
CURB WT (444)
775

1149.5

* Suurin sallittu ylitys

N5W3003A

Auton kokonaismassa perävaunun
kanssa ei saa ylittää auton
kokonaismassaluokitusta (GVWR =
ehicle W
eight R
ating
).
Gr
oss V
Rating
ating).
Gross
Vehicle
Weight
Auton kokonaismassa on auton, kuljettajan, matkustajien, matkatavaroiden ja
kuorman paino, plus vetokoukun paino
ja perävaunun aisapaino.
Suurimmat sallitut massat

Kuormatun perävaunun paino (perävaunun
kokonaismassa) ei saa koskaan ylittää sallittua arvoa.
Suurin sallittu perävaunun aisapaino on 75 kg.

608

Z VAR
OITUS
AROITUS

Kun perävaunu on kiinnitetty, täyteen
kuormatun vetoauton suurinta sallittua takaakselimassaa (matkustajat mukaan lukien) ei
saa ylittää.

Tyyppi
1.4D

(yksikkö: kg)

Matkailuperävaunu/ Aisapaino
perävaunu

Jarruin

1,200

75

Ilman jarruja

610

75

Jarruin

1,200

75

Ilman jarruja

610

75

Jarruin

1,000

75

Ilman jarruja

610

75

1.6D
1.8D
M/T
2.0S
Diesel

A/T
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Z VAR
OITUS
AROITUS

Annetut perävaunupainot pätevät korkeintaan 1.000 m merenpinnan yläpuolella.
Korkeammissa olosuhteissa moottorin
teho saattaa laskea, jolloin sallittuja
perävaunukuormia ei välttämättä pystytä täysin hyödyntämään vuoristoisessa
maastossa.
• Yli 1.000 m korkeudessa perävaunun
sallittua enimmäiskuormitusta tulee
vähentää 10%:lla jokaista 1.000 m:n
nousua kohti.

Väärä kuormaaminen ja ristituulet, ohiajavat suuret rekat sekä epätasaiset
tiet voivat aiheuttaa heilumista tai perävaunun irtoamisen.
• Säädä aisapainoa jakamalla perävaunun kuormaa.
• Tarkist
a punnitsemalla kuormattu
arkista
perävaunu ja aisapaino erikseen.
• Tarkist
a lain määräämä sallittu
arkista
enimmäisvetopaino
kyseessä
olevan maan
tai
alueen
rekisteröintiviranomaisilta.
PER
ÄVAUNUN JARR
UT
PERÄ
JARRUT
Jos matkailuperävaunun/perävaunun jarruja
käytetään, tulee noudattaa niiden valmistajan antamia ohjeita. Älä koskaan tee muutoksia autosi jarrujärjestelmään.
ÄVAUNUN V
AL
OT
PERÄ
VAL
ALO
PER
Varmista, että perävaunu on varustettu maan
ja paikallisten säädösten mukaisilla valoilla.
Tarkista aina perävaunun valojen oikea toiminta ennen hinauksen aloittamista.

RENK
AAT
RENKA
Muista aina perävaunua hinatessa tarkistaa,
että renkaiden ilmanpaineet ovat kuljettajan
ovessa olevan rengaspainetaulukon mukaisia.
TUR
VAVAIJERI
TURV
Kiinnitä aina turvavaijeri auton ja jarrullisen
perävaunun väliin. Vedä turvavaijeri perävaunun aisan alta, jolloin aisa ei pääse putoamaan tielle vaikka se irtoaisi kiinnityksestään.
Noudata valmistajan suosituksia turvavaijerin
kiinnittämisestä. Jätä aina tarpeeksi löysää
täyden käännöksen tekemiseksi. Älä koskaan
anna turvavaijerin laahautua tiellä.
JARRUNESTE
Tarkista jarrunesteen määrä aina 15.000 km:n
välein seuraavissa olosuhteissa.
• Kun perävaunua hinataan usein.
• Kun ajetaan mäkisessä tai vuoristoisessa
maastossa.
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AUT
OMA
ATTIV
AIHTEIST
ON ÖLJY
UTOMA
OMAA
TTIVAIHTEIST
AIHTEISTON
(vain 1.8 DOHC -malli)
Vaihda automaattivaihteistoöljy aina
60.000 km välein, jos vedät säännöllisesti
perävaunua.
HINAUSVINKKEJÄ
Auto käyttäytyy eri tavoin perävaunua
hinatessa kuin normaali oloissa.
Noudata seuraavia varotoimenpiteitä turvallisuuden takaamiseksi:
• Harjoittele kääntymistä, pysähtymistä ja
peruutusta ennen kuin hinaat perävaunua
liikenteessä. Älä hinaa perävaunua liikenteessä ennen kuin olet varma, että hallitset
sekä auton että perävaunun turvallisesti.
• Varmista ennen ajoon lähtöä, että perävaunun valojärjestelmä toimii oikein.
• Älä aja suurempaa kuin 80 km/h tai suurinta lain sallimaa nopeutta, sen mukaan,
kumpi on alhaisempi.
• Ylämäkeen ajettaessa älä ylitä 30 km/h
nopeutta 1-vaihteella tai 50 km/h nopeutta
2-vaihteella.

• Varmista, että sinulla on tarpeeksi tilaa
kulmista käännyttäessä ja vältä äkillisiä
ohjausliikkeitä.
• Vältä äkillisiä liikkeellelähtöjä, kiihdytyksiä
tai pysäytyksiä.
• Vältä tiukkoja käännöksiä ja kaistanvaihtoja.
• Aja aina rauhallisella nopeudella.
• Älä koskaan peruuta ilman avustajaa.
• Varaudu riittävään pysäytysmatkaan.
Pysäytysmatka kasvaa, kun hinaat perävaunua.
• Hidasta ja vaihda pienemmälle vaihteelle
ennen kuin ajat alas jyrkkää tai pitkää
mäkeä.
• Vältä jarrupolkimen painamista liian kauan tai liian usein, sillä muuten jarrut ylikuumenevat, jolloin niiden teho heikkenee.
• Estä aina pyörien liike pysäköityäsi asettamalla kiilat sekä auton että perävaunun
pyörien eteen. Vedä käsijarru tiukasti
päälle.
• Pysäköinti jyrkälle pinnalle ei ole
suositeltavaa.

Autoa, johon on kiinnitetty perävaunu, ei
tule pysäköidä mäkeen.
Mahdollisessa ongelmatilanteessa, kuten
esimerkiksi perävaunun vetolaitteen
irrotessa, saattaa aiheutua henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.
• Jos pyöräkiiloja poistava henkilö seisoo suoraan perävaunun takana, hän saattaa loukkaantua. Jos jarrut tai vetolaite luiskahtaa,
perävaunu saattaa vieriä taaksepäin.
Varmista, että pyöräkiiloja poistava henkilö seisoo auton ja perävaunun sivulla.
• Noudata perävaunun valmistajan ohjeita.
AJAMINEN K
AL
TE
VILL
A PINNOILL
A
KAL
ALTE
TEVILL
VILLA
PINNOILLA
Vähennä nopeutta ja vaihda pienemmälle
vaihteelle ennen pitkää tai jyrkkää alamäkeä.
Jos et vaihda pienemmälle vaihteelle, voit
joutua käyttämään jarruja niin paljon, että ne
kuumenevat ja menettävät tehonsa.
Vaihda pitkässä ylämäessä pienemmälle
vaihteelle ja laske nopeus noin 70 km:iin/h
moottorin ja vaihteiston ylikuumenemisen
välttämiseksi.
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PYSÄKÖINTI MÄESSÄ
Autoa, johon on kiinnitetty perävaunu, ei tule
pysäköidä mäkeen. Mahdollisessa ongelmatilanteessa perävaunu voi alkaa liikkua. Siitä voi aiheutua henkilövahinkoja ja vaurioita
sekä autoon että perävaunuun.
Jos on kuitenkin pakko pysäköidä mäkeen,
toimi seuraavasti:
1. Pidä jarrupoljin painettuna, mutta älä siirrä
automaattivaihteiston valintavipua vielä
pysäköintiasentoon (P) tai vaihteelle käsivalintaisella vaihteistolla.
2. Pyydä jotakuta asettamaan kiilat perävaunun pyörien alle.
3. Kun pyöräkiilat ovat paikoillaan, vapauta
jarrupoljin kunnes kiilat ottavat vastaan
kuorman.
4. Paina uudelleen jarrupoljinta. Vedä nyt käsijarru päälle ja siirrä automaattivaihteiston
valintavipu pysäköintiasentoon (P) tai 1- tai
peruutusvaihteelle käsivalintaisella vaihteistolla.
5. Vapauta jarrupoljin.

ALMIS LLÄHTEMÄ
KUN OLET V
ÄHTEMÄÄN
VALMIS
ÄHTEMÄ
ÄN
LIIKKEELLE MÄKEEN PYSÄKÖINNIN
JÄLKEEN
1. Paina jarrupoljinta ja pidä poljin pohjassa
samalla kun:
• Käynnistät moottorin
• Kytket vaihteen ja
• Vapautat käsijarrun.
2. Päästä jarrupoljin ylös.
3. Aja hitaasti kunnes perävaunu on ohittanut kiilat.
4. Pysähdy ja pyydä jotakuta hakemaan
kiilat.

HUOL
TO PER
ÄVAUNU
A HINA
TT
AESS
A
HUOLT
PERÄ
UNUA
HINATT
TTAESS
AESSA
Autosi tarvitsee huoltoa useammin, jos hinaat
perävaunua. Katso huollon käsikirjassa olevaa huollon käsikirjaa saadaksesi tästä lisätietoja. Erittäin tärkeitä asioita perävaunukäytössä ovat automaattivaihteiston öljy
(älä täytä liikaa), moottoriöljy, hihna,
jäähdytysjärjestelmä, jarruneste ja jarrujen
säädöt. Jokainen näistä kohdista esitellään
ohjekirjassa ja hakemiston avulla löydät ne
nopeasti. Jos aiot hinata perävaunua,
suosittelemme näihin kohtiin tutustumista
ennen matkan alkua.
Tarkista säännöllisin väliajoin, että kaikki vetokoukun mutterit ja pultit ovat tiukasti kiinni.
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(HÄKÄ)

P
AK
OK
AASUT
PA
KO
KA

Moottorin
pakokaasut
sisältävät
hiilimonoksidia (CO), joka on väritön ja hajuton kaasu. Pitkittynyt altistuminen CO:lle voi
johtaa tajuttomuuteen ja kuolemaan.
Jos epäilet että autoon pääsee pakokaasuja,
vie auto välittömästi valtuutettuun Chevrolethuoltoliikkeeseen.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Estä CO:n pääseminen autoon
tarkastamalla pakoputkisto ja auton
kori
seuraavien
suosituksien
mukaisesti:
• Jokaisen öljynvaihdon yhteydessä.
• Aina kun havaitset pakoputkiston
äänen muuttuvan.
• Jos pakoputkisto, auton korin alaosa
tai ttak
ak
aosa vvaurioituu
aurioituu ttai
ai syöpy
akaosa
syöpyyy.
• Älä käytä moottoria ahtaissa tai suljetuissa tiloissa, kuten autotalleissa.
Siirrä auto avoimelle alueelle.
(jatkuu)

YM P
ÄRIST
Ö N S U O J E LLU
U
PÄ
TÖ
Z VAR
OITUS
AROITUS
(jatkuu)
• Älä istu pitkään pysäköidyssä autossa moottorin käydessä.
• Kun auto on pysäköity avoimelle alueelle joksikin aikaa, aseta tuuletus
raittiin ilman tilaan vetämään ilmaa
ulkoa sisälle (katso hakemiston kohta “SISÄKIERTO”).
• Älä aja tavaratilan kannen tai peräoven ollessa auki. Jos sinun on pak
pak-ko ajaa tällä tavoin, sulje ikkunat,
kytke tuuletusjärjestelmä raittiin
ilman tilaan ja käytä puhallinta suurella nopeudella (katso hakemiston
kohta “SISÄKIERTO”).

EDIST
YKSELLIST
Ä TEKNOL
OGIA
A
EDISTYKSELLIST
YKSELLISTÄ
TEKNOLOGIA
OGIAA
Kehittäessämme ja valmistaessamme autoasi
olemme käyttäneet ympäristöystävällisiä ja
pääosin kierrätettäviä materiaaleja. Myös
tuotantomenetelmämme ovat ympäristön
huomioivia.
Tuotantojätteiden kierrätys pitää materiaalin
kierron suljettuna. Energian ja veden säästö
auttaa suojelemaan luonnonvaroja.
Edistyksellinen suunnittelu tarkoittaa, että
autosi voidaan helposti purkaa sen käyttöiän
päätyttyä ja yksittäiset materiaalit erotella
käytettäviksi uudelleen.
Materiaaleja kuten asbestia tai kadmiumia ei
ole käytetty. Ilmastoinnin* kylmäaine ei
sisällä CFC-kaasuja.
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AUT
ON POIST
AMINEN K
ÄY TÖST
Ä
UTON
POISTAMINEN
KÄ
ÖSTÄ
Tietoa kierrätyksestä, kun auto poistetaan
käytöstä, on saatavilla osoitteesta
http://www.chevroleteurope.com.
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TUULETUSSUULA K K E E T
Sivutuuletussuulakkeet

Tuulilasin huur
osuulakk
eet
huurtteenpoist
eenpoistosuulakk
osuulakkeet

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

Tuulilasin huurteenpoistosuulakkeet suuntaavat ilman tuulilasiin.
Keskituuletussuulakkeet
Ilmavirtaa voi suunnata molemmista
keskituuletussuulakkeista.

Lattiasuulakkeet
Lattiasuulakkeet suuntaavat ilman jalkatilan
eteen.
Etuovien ikkunoiden
huurteenpoistosuulakkeet
Etuoven ikkunan huurteenpoistosuulakkeet
suuntaavat ilman sivuikkunoihin, pääasiassa
sivupeilin lähellä olevalle alueelle.
Tak
aosan tuuletussuulakk
eet*
akaosan
tuuletussuulakkeet*
Jäähdytetty tai lämmitetty ilma kulkee takajalkatilaan etuistuinten alla olevien kanavien
kautta.
Keski- ja sivutuuletussuulakkeiden
sulkeminen
Ilmavirtauksen suulakkeista voi estää
kääntämällä suulakkeen vieressä olevan pyörän kokonaan alas.

N8W4001A

(keskituuletussuulakkeet)
1. Tuulettimen sivusuulake

4. Tuulettimen lattiasuulake

2. Tuulilasin huurteenpoistosuulake

5. Etuoven ikkunan
huurteenpoistosuulake

3. Tuulettimen keskisuulake

(sivutuuletussuulakkeet)

N4W4012A
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OHJA
USP
ANEELI
AU
PA
1. Lämpötilan säätönuppi.

5. Sisäkiertopainike.

L ÄMPÖ
TIL
AN S
ÄÄTÖNUPPI
ÄMPÖTIL
TILAN
SÄ

2. Tuulettimen säätönuppi.

6. Takaikkunan ja ulkopeilien huurteenpoistopainike. Katso hakemiston kohta “TAKAIKKUNAN HUURTEENPOISTOPAINIKE”.

Lämpötilan
säätönupilla
säädetään
tuuletussuulakkeista tulevan ilman lämpötilaa.

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

N4W4021B

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

N4W4031B
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TUULETTIMEN S
ÄÄTÖNUPPI
SÄ

ILMAN SUUNT
AUKSEN V
ALINT
ANUPPI
SUUNTA
VALINT
ALINTANUPPI

Eteen ((W
W)

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

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

Tämä asetus suuntaa ilman keski- ja
sivutuuletussuulakkeisiin.

Ilman suuntauksen nupin voi asettaa viiteen
seuraavaan asentoon:

Siirrä tuulettimen säätönuppi haluamaasi
kohtaan asentojen Off - 4 välillä.

N4W4041A

N4W4051A

N8W4002A
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Kaksitasoinen ((E
E)

Lattiaan ((Q
Q)

Lattia/huurteenpoisto ((S
S)

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

Suuntaa suurimman osan ilmasta
lattiasuulakkeisiin. Osa ilmasta suuntautuu
myös tuulilasin huurteenpoistosuulakkeisiin ja
sivusuulakkeisiin, sekä takasuulakkeisiin (jos
näin varustettu). Pidä etuistuimien alla oleva
alue esteettömänä, ettei ilmanvirtaus takatilaan esty.

Tässä tilassa ilma suuntautuu tuulilasin
huurteenpoistosuulakkeisiin, etuovien ikkunoiden huurteenpoistosuulakkeisiin ja jalkatilaan.

N8W4003A

N8W4004A

Pieni määrä ilmaa suuntautuu myös
sivusuulakkeisiin.

N8W4005A
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Huurteenpoisto ((N
N)

SIS
ÄKIER
TOP
AINIKE
SISÄKIER
ÄKIERT
OPAINIKE

Suuntaa suurimman osan ilmasta tuulilasin
ja etuovien ikkunoiden huurteenpoistosuulakkeisiin.

Paina tätä painiketta, kun ajat pölyisissä olosuhteissa tai välttääksesi liikenteen ja muut
ulkopuoliset kaasut, ja tarvittaessa sisätilan
nopeaa lämmitystä tai jäähdytystä. Merkkivalo syttyy ja sisäilma alkaa kiertää.

Pieni määrä ilmaa suuntautuu myös
sivusuulakkeisiin.

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

N8W4006A

N4W4061B

Z HUOMAUTUS
Sisäkierron käyttäminen ajon aikana aiheuttaa ilman hitaan pilaantumisen ja
uneliaisuutta.
• Käytä sisäkiertoa vain lyhytaikaisesti,
jotta ilma pysyy raikkaana.
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ILMASTOINTI*
Ilmastointilaite (A/C) jäähdyttää ilman ja poistaa auton sisällä olevasta ilmasta kosteuden,
pölyn ja siitepölyn.
Auto tuottaa lämmintä ilmaa myös käytettäessä ilmastointia, jos asetat lämpötilansäätönupin lämpimälle.
HUOM.
Joskus moottoritilasta saattaa tippua
vettä maahan sen jälkeen, kun olet
käyttänyt ilmastointia ajon aikana.
Tämä on normaalia, koska ilmastointilaite poistaa kosteutta ilmasta.

Ilmastoinnin (A/C) käyttäminen:

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

1. Käynnistä moottori.

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

2. Paina ilmastointipainiketta (merkkivalo
syttyy merkiksi ilmastoinnin käynnistymisestä).
3. Säädä tuulettimen nopeus.
HUOM.
Ilmastointi ei toimi, kun tuuletin on
sammutettu tuulettimen säätönupilla.
Ilmastoinnin sammuttaminen:
Paina ilmastointipainiketta uudelleen (merkkivalo sammuu merkiksi ilmastoinnin
kytkeytymisestä pois).

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

N4W4081B
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L Ä M M I TY S
JÄÄHDYTYS

Normaali jäähdytys

Tehokk
ain jäähdy
ehokkain
jäähdyttys

1. Paina ilmastointipainiketta
(merkkivalo syttyy)

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

Tehokk
ain lämmit
ys
ehokkain
lämmitys
(A/C).

2. Paina sisäkiertopainiketta. (Merkkivalo
syttyy)

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

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

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

4. Käännä lämpötilan säätönuppi siniselle
alueelle jäähdytystä varten.

3. Paina sisäkiertopainiketta. (Merkkivalo
syttyy)

5. Käännä
tuulettimen
haluamallesi nopeudelle.

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

säätönuppi

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

Kaksitasoinen

Tuuletus

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

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

Ilman suuntaaminen keski- ja sivusuulakkeisiin:

2. Kytke pois sisäkierto. (Merkkivalo
sammuu)

1. Sammuta ilmastointi (A/C). (Merkkivalo
sammuu)
2. Kytke pois sisäkierto. (Merkkivalo sammuu)

3. Käännä ilman suuntauksen nuppi asentoon
LATTIA (q) tai KAKSITASOINEN (e).

Käytä tätä asetusta seuraavasti:
1. Kytke pois sisäkierto. (Merkkivalo sammuu)

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

4. Käännä lämpötilan säätönuppi punaiselle
alueelle lämmitystä varten.

2. Käännä ilman suuntauksen nuppi asentoon
KAKSITASOINEN (e).

4. Käännä lämpötilan säätönuppi siniselle
alueelle jäähdytystä varten.

5. Käännä
tuulettimen
haluamallesi nopeudelle.

3. Säädä lämpötilan säätönuppi haluamaasi
asentoon.

5. Käännä
tuulettimen
haluamallesi nopeudelle.

säätönuppi

4. Käännä
tuulettimen
haluamallesi nopeudelle.

säätönuppi

säätönuppi
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HUUR
TEENPOIST
O
RT
TO
Huurteenpoistoa voi käyttää sekä ilmastointilaitteen (A/C) ollessa käytössä että
sammutettuna. Huurteen poistaminen tuulilasista:
1. Muuta sisäkierto ulkoilmatoiminnoksi
(merkkivalo sammuu) ja käännä ilmansuuntauksen nuppi asentoon HUURTEENPOISTO (n).
2. Käännä lämpötilan säätönuppi punaiselle
alueelle, jotta lämmintä ilmaa alkaa
virrata.
3. Nopeaa huurteenpoistoa tarvittaessa aseta tuulettimen säätönuppi suurimmalle
nopeudelle.
HUOM.
Paranna huurteenpoiston tehoa
käynnistämällä ilmastointilaite.
HUOM.
Ilmastointi kytkeytyy joissakin malleissa toimintaan automaattisesti
huurteenpoiston tehostamiseksi, kun
valitset HUURTEENPOISTO ((n
n ) tai
S) /HUUR
TEENPOIS
T O ((S
L ATTIA
TTIA/HUUR
/HUURTEENPOIS
TEENPOIST
toiminnan.

Pidä tuulilasi huurteettomana ja suuntaa lämmin ilma lattialle kääntämällä ilman suuntauksen nuppi asentoon LATTIA/HUURTEENPOISTO (s).

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

L I SSÄ
Ä LÄ M M I T I N *
(vain diesel)
Tämä lisälämmitin on sähköinen ilmanlämmitin,
joka
on
asennettu
ilmastointiyksikköön. Tämä laite parantaa
lämmitystehoa nostamalla matkustamoon
virtaavan ilman lämpötilaa.
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AU T
O M AAT T I N E N
TO
ILMASTOINNIN OHJAUS*
YLEISK
UV
AUS
YLEISKUV
UVA
Täysautomaattinen lämpötilan säätöjärjestelmä
(FATC)
säätää
auton
sisälämpötilan automaattisesti. Se säilyttää
halutun lämpötilan, kun AUTO-toiminto on
valittu.

Auringon valon tunnistin

Sisälämpötilan tunnistin*

Auringon valon tunnistin sijaitsee tuulilasin
huurteenpoistosuulakkeiden edessä.

Tietoa auton sisälämpötilasta käytetään
ilmastointilaitteen toiminnan ohjaukseen
AUTO-toiminnossa.

Tunnistin mittaa auringon valon voimakkuutta
AUTO-toiminnossa. Älä peitä anturia, sillä se
saattaisi johtaa väärien tietojen näyttämiseen.

Auton
sisälämpötilaa
säädetään
sisälämpötilan, jäähdytysnesteen lämpötilan,
auringon valon ja ulkoilman lämpötilan
tunnistimien signaalien perusteella.

Z HUOMAUTUS
Älä peitä sisälämpötilan tunnistinta,
koska sen toiminta estyy peitettynä.

Z HUOMAUTUS
Jos lämpötilan merkkivalo vilkkuu 5 sekunnin ajan 0,5 sekunnin välein heti
moottorin käynnistämisen jälkeen,
ilmastoinnissa on toimintahäiriö.
a
tä FFA
ATC :tä manuaalisesti ja ot
• K äy
ota
äytä
yhteyttä korjaamoon mahdollisimman
pian. Suosittelemme valtuutettua
Chevrolet-huoltoliikettä.

N4W4131A

N4G4132A
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NÄ
Y TT
Ö
NÄY
TTÖ
1. Valittu lämpötila
2. Huurteenpoiston merkkivalo
3. Ilman suuntauksen osoitin
4. Ilmastoinnin merkkivalo
5. Ulkolämpötilan näytön merkkivalo

6. Automaattitoiminnon merkkivalo
7. Ulkoilmanoton merkkivalo
8. Sisäkierron merkkivalo
9. Tuulettimen toiminnan osoitin
10. Tuulettimen nopeuden osoitin

AUT
OMA
ATTINEN LLÄMPÖ
ÄMPÖ
TIL
AN S
ÄÄTÖ
UTOMA
OMAA
ÄMPÖTIL
TILAN
SÄ
Kun käytät FATC-järjestelmää AUTO
toiminnossa, sinun tarvitsee vain asettaa
haluamasi lämpötila.
AUTO – painike
Valittaessa automaattitoiminto painamalla
AUTO-painiketta järjestelmä säätää sisätilan
lämpötilan automaattisesti asetettuun arvoon.
Järjestelmä säätää ilman suuntauksen,
tuulettimen nopeuden, ilmastointi- ja
sisäilman kierrätystoiminnot automaattisesti.
AUTO-toiminnon osoitin tulee näyttöön.

N4W4151A

ILMASTOINTI JA AUDIOJÄRJESTELMÄ 4-13

Halutun lämpötilan asettaminen
Kierrä lämpötilan säätönuppia, kunnes
näytössä näkyy haluttu lämpötila.
Myötäpäivään: Haluttu lämpötila nousee 0,5°C.
Vastapäivään: Haluttu lämpötila laskee 0,5°C.
Voit asettaa halutun lämpötilan välille
18 – 32°C.

K ÄSIK
ÄY TT
Ö
ÄSIKÄ
TTÖ

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

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

N4W4152A

N4W4153A

N4W4161A

4-14 ILMASTOINTI JA AUDIOJÄRJESTELMÄ

Ilman suuntaustilan vaihtaminen

Sisäkiertopainike

Tuulettimen nopeuden säätönuppi

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

Valitsee joko ilman oton ulkoa tai sisäilman
kierrätyksen.

Säädä tuulettimen nopeutta kiertämällä tätä
nuppia.

Lisätietoja tämän
“SISÄKIERTOPAINIKE”.

AUTO-toiminto poistuu käytöstä, kun tätä
nuppia kierretään.

ETEEN (w)oKAKSITASOINEN (e)o
LATTIA (q)oLATTIA/
HUURTEENPOISTO (s)

luvun

kohdassa

Lisätietoja edellä tässä luvussa olevasta kohdasta “ILMANSUUNTAUKSEN VALINTANUPPI”.

N4W4162A

N4W4163A

N4W4164A
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HUURTEENPOISTO

ULK
OL
ÄMPÖ
TIL
AN NÄ
Y TT
Ö
ULKOL
OLÄMPÖ
ÄMPÖTIL
TILAN
NÄY
TTÖ

Paina HUURTEENPOISTO-painiketta (n)
poistaaksesi huurteen tuulilasista.

Ulkolämpötilan saa näyttöön painamalla
lämpötilansäätöpainiketta. Näyttöön syttyy
ulkolämpötilan osoitin.

Sisäkierto kytkeytyy automaattisesti pois ja
ilmastointi käynnistyy. Ilmastointi voidaan
kytkeä pois käytöstä painamalla ilmastointipainiketta poistamatta huurteenpoistotilaa
käytöstä.

Lämpötilan säätöpainikkeen painaminen uudelleen poistaa ulkolämpötilan näytöstä.
Muutoin näyttö palaa valittuun lämpötilaan
automaattisesti noin 5 sekunnin kuluttua.

Säädä tuulettimen nopeus tuulettimen nopeuden säätönupilla.
Ilman suuntausta voidaan muuttaa
painamalla huurteenpoistopainiketta uudelleen, A/C-painiketta, ilman suuntauksen
valintapainiketta tai painiketta AUTO.
Lisätietoja tämän
“HUURTEENPOISTO”.

luvun

kohdassa

N4W4171A

N4W4181A

Ulkolämpötilan tunnistin sijaitsee etupuskurin
alueella.
Tämän sijainnin vuoksi tien tai moottorin lämpö voi vaikuttaa tunnistimen arvoon hitaasti
ajettaessa tai joutokäynnillä.
Ulkolämpötilan näyttö on tästä syystä tarkin
ajonopeuden ollessa yli 40 km/h.
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LÄMPÖTILA-ASTEEN MUUTOS
Muuttaaksesi näytön ‘C’:stä ‘F’:ään paina
MODE-painiketta kolmesti 3 sekunnin sisällä
painaen samalla AUTO-painiketta asetettuasi
lämpötilan arvoon 26°C.

VINKKEJÄ
TUULETUSJÄRJESTELMÄN
K ÄY T T
ÖÖN
TÖ
Jos auto on pysäköity aurinkoon, avaa ikkunat ennen kuin käynnistät ilmastoinnin (A/C).
Poista huurre ikkunoista sateisina tai hyvin
kosteina päivinä vähentämällä kosteutta
ilmastointijärjestelmän avulla.
Käynnistä ilmastointilaite joksikin aikaa
vähintään kerran viikossa myös talvella, tai
kun ilmastointilaitetta ei käytetä säännöllisesti. Tämä ylläpitää kunnollisen voitelun
kompressorissa ja tiivisteissä ja pidentää järjestelmän käyttöikää.
Ruuhkassa ajaminen
ilmastointilaitteen tehoa.

voi

heikentää

Ilmastointilaitteen kompressori ei toimi, kun
tuuletin on sammutettuna.
Jos autosi on varustettu raitisilmasuodattimella, järjestelmä on huollettava säännöllisesti. Katso hakemistossa oleva kohta
“RAITISILMASUODATIN”. Tämä suodatin poistaa autoon tulevasta ulkoilmasta pölyä, siitepölyä ja muita ilmassa olevia ärsytystekijöitä.
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RDS-RADIO, KASETTISOITIN
JA CD
AJA
TA
D-- V A I H T

HALLINT
AL
AITTEET
HALLINTAL
ALAITTEET

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin
käytät laitetta ensimmäisen kerran.

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

Z VAR
OITUS
AROITUS
Audiojärjestelmä voi vaurioitua, kun
auto käynnistetään käynnistyskaapeleilla. Sammuta järjestelmä.

HI-POWER 40Wx4CH
AUTO REVERSE
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1. Äänenvoimakkuuden säätö, laitteen käynnistäminen tai sammuttaminen ja äänen
mykistystoiminto.
2. r-painike, irrotettavan ohjauspaneelin
lukituksen vapauttaminen (paneelin
irrotus).
3. RDS
RDS-painike RDS-toiminnon (Radio Data
System) kytkemiseksi päälle ja pois.
Vaihtuvan tekstin näyttäminen.
4. Kasetin poisto.
5. Kasettipesä.
6. 5-painike, nauhan puolen vaihto.

C -painike, radio-, kasetti7. S R
RC
CD-vaihtajalähteiden valitseminen.

ja

8. Nuolipainikkeet.
9. AUDIO
AUDIO-painike, äänensävyn (basso ja
diskantti) ja äänenjaon (balanssi ja
ristisäädin) asetusten säätö.
10. LD
LD-painike, tehostaa matalia ääniä.
11. MENU
MENU-painike, perusasetusvalikon avaaminen.
12. Näppäimet 1 - 5 .

13. TR
TR-painike (liikenne), liikennetiedotteiden valmiustilan kytkeminen/
katkaiseminen.
PT
Y , PTY-toiminnon kytkeminen/katkaiPTY
seminen.
14. AM/FM
AM/FM-painike (taajuusalue), radiotilan,
FM-muistitasojen sekä MW- ja
LW-taajuusalueiden valinta.
15. SCAN
SCAN-painike, selaustoiminnon käynnistys.
TS , käynnistää Travelstore-toiminnon.
16. CD-osastot 1-5.
17. CD-levyn valinta- ja poistopainike.
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VAST
A ANO
TT
OHÄIRIÖ
ASTA
ANOTT
TTOHÄIRIÖ

NÄ
Y TT
Ö
NÄY
TTÖ

Radion vastaanottoon vaikuttavat radioaseman signaalin voimakkuus ja etäisyys radioasemaan, rakennuksiin, siltoihin, vuoriin ja
niin edelleen.

1

Ulkoiset tekijät voivat aiheuttaa vaihteluja
vastaanoton laadussa.

2

3

4

MTL TRAFFIC RDS PTY lo LD RPT MIX SCAN
14

13

12

11

10

9

8

7

6

5
S3W4144A

1. Taajuusalueen ja muistitason näyttö
2. Päänäyttöalue
3. Dolby-symboli, syttyy, kun Dolby-toiminto
aktivoidaan.
4. Stereo-symboli, syttyy, kun lähetys vastaanotetaan stereona.
5. SCAN-merkkivalo, syttyy, kun SCANtoiminto aktivoidaan.
6. MIX-merkkivalo, syttyy, kun MIX-toiminto
aktivoidaan.
7. RPT-merkkivalo,
syttyy,
kun
toistotoiminto aktivoidaan.
8. LD-merkkivalo, syttyy, kun matalien ja
korkeiden äänien tehostustoiminto
aktivoidaan.

9. lo-merkkivalo,
syttyy,
kun
virityshakuherkkyydeksi asetetaan “lo”.
10. PTY-merkkivalo, syttyy, kun PTY-toiminto
aktivoidaan.
11. RDS-merkkivalo, syttyy, kun RDStoiminto aktivoidaan.
12. TRAFFIC-merkkivalo, syttyy, kun radion
liikennetiedotetoiminto aktivoidaan.
13. MTL-merkkivalo, syttyy, kun nauhatyypiksi asetetaan “Metal”.
14. Kasettisymboli, syttyy, jos laitteessa on
kasetti.
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Ky tk
eminen P
Ä ÄLLE/POIS
tkeminen
PÄ

Käynnistäminen/sammuttaminen
irrotettavan ohjauspaneelin avulla

Käynnistäminen/sammuttaminen virtaavaimella

Laite sammuu.

YLEINEN K
ÄY TT
Ö
KÄ
TTÖ

Jos et sammuttanut laitetta painikkeella (1)
ja irrotettava ohjauspaneeli on paikallaan,
laite käynnistyy/sammuu, kun kytket
sytytysvirran päälle/pois.
Laitteen voi käynnistää myös silloin, kun
sytytysvirtaa ei ole kytketty:

 Paina näin tehdäksesi painiketta (1).
HUOM.
Auton akun suojaamisen vuoksi laite
sammuu automaattisesti yhden tunnin
käytön jälkeen, jos auton virtaa ei ole
ky
tk
ett
tkett
ettyy.
kytk

 Irrota ohjauspaneeli.
 Kiinnitä ohjauspaneeli takaisin.
Laite käynnistyy. Asetukset (radio, kasetti tai
CD-vaihtaja), jotka olivat asetettuina ennen
kuin laite sammutettiin, aktivoituvat uudelleen.
Käynnistäminen/sammuttaminen
painikkeella (1)

 Käynnistä laite painamalla painiketta (1).
 Sammuta laite painamalla painiketta (1)
yli kahden sekunnin ajan.

Käynnistäminen kasetin avulla
Jos laite on sammutettuna,
kasettipesässä ole kasettia,

eikä

 Työnnä kasettia varovasti kasettipesään
yläreuna oikealle päin, kunnes tunnet vastusta.
Laite vetää kasetin automaattisesti kasettipesään. Laite käynnistyy. Kasetin soittaminen
alkaa.
HUOM.
Älä estä tai auta laitetta, kun se vetää
kasettia sisään.
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Äänenvoimakkuuden säätäminen
Järjestelmän äänenvoimakkuutta voidaan säätää välillä 0 (ääni pois) - 41 (voimakkain).
Lisää järjestelmän äänenvoimakkuutta

 kääntämällä nuppia/painonappia (1)
myötäpäivään.
Vähennä järjestelmän äänenvoimakkuutta

kääntämällä nuppia/painonappia (1) vastapäivään.
Käynnistysäänenvoimakkuuden
asettaminen
Voit asettaa äänenvoimakkuuden, jolla haluat laitteen soittavan, kun se käynnistetään.

 Paina MENUMENU-painiketta (11).
 Paina B tai Y -painiketta (8), kunnes
näyttöön tulee “ON VOL”.

Aseta käynnistysäänenvoimakkuus << tai
>>
>>-painikkeella (8).
Äänenvoimakkuuden säädön helpottamiseksi äänenvoimakkuus lisääntyy tai vähenee
tekemiesi muutosten mukaan.

Jos muutat asetukseksi “0”, käynnistysäänenvoimakkuus on sama kuin äänenvoimakkuuden taso, jota käytit ennen kuin laite
sammutettiin viimeksi.
HUOM.
Kuulosi suojaamiseksi käynnistysäänenvoimakkuuden rrajaajaar
vo on “30”
aja-ar
arvo
“30”..
Jos äänenvoimakkuus oli suurempi, kun
laite sammutettiin, ja käynnistysää0”
e
nenvoimakkuudek
si oli aset
ettu ““0”
laite
nenvoimakkuudeksi
asetettu
0”,, lait
käynnist
käynnistyyy äänenvoimakkuudella “30”
“30”..
Kun olet saanut muutokset valmiiksi,

 paina MENU
MENU-painiketta (11) kaksi kertaa.

Äänenvoimakkuuden vähentäminen
välittömästi (mykistys)
Voit vähentää äänenvoimakkuuden (mykistää)
välittömästi ennalta asettamallesi tasolle.

 Paina lyhyesti painiketta (1).
Näyttöön tulee “MUTE”.
Mykistystason asettaminen:
Voit asettaa laitteen äänenvoimakkuuden
mykistystason.

 Paina MENU
MENU-painiketta (11).
 Paina B tai Y -painiketta (8), kunnes
näyttöön tulee “MUTE LVL”.

 Aseta mykistystaso << tai
>>
>>-painikkeella (8).
Kun olet saanut muutokset valmiiksi,

 paina MENU
MENU-painiketta (11) kaksi kertaa.
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Mykistys puhelun aikana

Vahvistuspiippauksen määrittäminen

Jos laite on kytketty matkapuhelimeen, autoradion äänenvoimakkuus mykistyy heti, kun
otat puhelimen käteesi. Tämä toimii vain, jos
matkapuhelin on kytketty laitteeseen oikein.

Joidenkin toimintojen kohdalla kuuluu
vahvistuspiippaus, jos painat painiketta kauemmin kuin kahden sekunnin ajan, esimerkiksi tallentaessasi radioasemaa asemien
esivalintapainikkeeseen.

Jos puhelun aikana tulee liikennetiedote, ja
liikennetiedotteiden ensisijaisuus on aktivoitu,
laite toistaa liikennetiedotteen vasta, kun
puhelu lopetetaan. Lisätietoja on luvussa, jonka otsikko on “Liikennetiedotteiden vastaanotto”.
Äänenvoimakkuus alenee asetetulle äänenvoimakkuuden mykistystasolle.

Vahvistuspiippauksen voi kytkeä käyttöön tai
pois käytöstä.

 Paina MENU
MENU-painiketta (11).
 Paina B tai Y -painiketta (8), kunnes
näyttöön tulee “BEEP OFF” tai “BEEP ON”.
“BEEP OFF” tarkoittaa, että vahvistuspiippaus
on kytketty pois käytöstä, ja “BEEP ON” tarkoittaa, että vahvistuspiippaus on kytketty
käyttöön.

 Vaihtele asetuksesta toiseen < < /
>> - painikkeilla (8).
Kun olet saanut muutokset valmiiksi,

 paina MENU
MENU-painiketta (11).

Äänensävyn ja äänenvoimakkuuden jaon
asetukset
Ääniasetuksia (basso ja diskantti) voi säätää
erikseen kullekin lähteelle (radio, kasettisoitin
ja CD-vaihtaja). Äänenvoimakkuuden jaon
asetukset (ristisäätö ja balanssi) koskevat
kaikkia audiolähteitä.
Basson säätäminen
Säädä bassoa

 painamalla AUDIO
AUDIO-painiketta (9).
Näyttöön tulee “BASS”.

 Säädä bassoa B tai Y-painikkeella (8).
Kun olet saanut muutokset valmiiksi,

 painamalla AUDIO
AUDIO-painiketta (9).
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Diskantin säätäminen
Säädä diskanttia

 painamalla AUDIO
AUDIO-painiketta (9).
Näyttöön tulee “BASS”.

Äänitasapainon säätäminen vasemmalle
tai oikealle (balanssi)

Äänitasapainon säätäminen eteen tai
taakse (ristisäätö)

Säädä äänenvoimakkuuden jakoa (balanssi)
vasemmalle tai oikealle

Säädä äänitasapainoa
(ristisäätö)

eteen/taakse

 painamalla AUDIO
AUDIO-painiketta (9).

 painamalla AUDIO
AUDIO-painiketta (9).

Näyttöön tulee “BASS”.

Näyttöön tulee “BASS”.

Säädä diskanttia B tai Y -painikkeella (8).

 Paina << tai >>
>>-painiketta (8), kunnes

 Paina << tai >> -painiketta (8), kunnes

Kun olet saanut muutokset valmiiksi,

 Säädä balanssia (oikea/vasen) B tai Y -

 Paina << tai >> -painiketta (8), kunnes
näyttöön tulee “TREB”.

 painamalla AUDIO
AUDIO-painiketta (9).

näyttöön tulee “BAL”.
painikkeella (8).

näyttöön tulee “FADER”.

Säädä tasapainoa (eteen/taakse) B tai Y
-painikkeella (8).

Kun olet saanut muutokset valmiiksi,

Kun olet saanut muutokset valmiiksi,

 painamalla AUDIO
AUDIO-painiketta (9).

 painamalla AUDIO
AUDIO-painiketta (9).
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Loudness

RADIOTILA

Loudness-toiminnolla voidaan vahvistaa bassoa alhaisilla äänenvoimakkuuden tasoilla.

Tässä laitteessa on RDS-radiovastaanotin.
Monet FM-asemat lähettävät signaalia, joka
sisältää ohjelman lisäksi lisätietoja, kuten
aseman nimen ja ohjelmatyypin (PTY). Aseman nimi näkyy näytössä heti, kun laite vastaanottaa aseman signaalin.

HUOM.
Kunkin audiolähteen (radio, kasettisoitin
ja CD-vaihtaja) äänekkyysasetuksia voi
säätää erikseen.

Radiotilaan siirtyminen
Jos laite on kasettisoitin - tai CD-vaihtajatilassa,

Loudness-vahvistus voidaan asettaa välillä 1 - 3.

 paina AM/FM
AM/FM-painiketta (14)

“LOUDNESS OFF” tarkoittaa, että
tehostustoiminto on poissa käytöstä.

tai

 Paina LD
LD-painiketta (10).
>> tai B/Y -painikkeista
 Paina jotakin <<
<</>>
(8), kunnes haluamasi asetus tulee
näyttöön.
Jos asetat Loudness-toiminnon asetukseen 1,
2 tai 3, LD-merkkivalo näkyy näytössä.
Kun olet saanut muutokset valmiiksi,

 paina LD
LD-painiketta (10).

C -painiketta (7), kunnes laite siirpaina SR
SRC
tyy radiotilaan.
Näyttöön tulee “RADIO”.
Mukavuutta lisäävät RDS-toiminnot
G)
(AF
AF,, RE
REG)
Mukavuutta lisäävät RDS-toiminnot AF (vaihtoehtoinen taajuus) ja REG (alueohjelmat)
laajentavat radion toimintoja.
• AF: Jos tämä RDS-toiminto aktivoidaan,
laite virittyy automaattisesti taajuudelle,
jolta se vastaanottaa valittua asemaa
vastaavan parhaan signaalin.

• REG: Jotkut radioasemat jakavat ohjelmansa tiettyinä aikoina alueellisiksi ohjelmiksi,
joiden sisältö on erilainen eri alueilla. REGtoimintoa käyttämällä voit estää autoradiota siirtymästä vaihtoehtoisille
taajuuksille, joilla lähetetään eri ohjelmasisältöä.
HUOM.
REG täytyy ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä erikseen valikosta.
REG-toiminnon kytkeminen/katkaiseminen:

 Paina MENU
MENU-painiketta (11).
 Paina B tai Y -painiketta (8), kunnes
näyttöön tulee “REG”. Sen ohella näkyy
“OFF” tai “ON”.

 Kytke tai katkaise REG-toiminto paina>>-painiketta (8).
malla << tai >>
Kun olet saanut muutokset valmiiksi,

 paina MENU
MENU-painiketta (11).
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RDS-toiminnon kytkeminen/katkaiseminen:

Aseman virittäminen

Yleisradioverkkojen selaaminen (vain FM):

 Käytä RDS-toimintoja (AF ja REG) paina-

Aseman voi virittää usealla eri tavalla.

Jos jokin radioasema lähettää useaa eri ohjelmaa (esim. Radio1, Radio2, Radio3 jne.),
voit selata aseman niin kutsuttua “yleisradioverkkoa”.

malla RDS
RDS-painiketta (3).
Jos aktivoit RDS-toiminnon, “RDS”-merkkivalo
syttyy näytössä.
muistitason vvalitseminen
alitseminen
Taajuusalueen/
aajuusalueen/muistitason
Tämä laite pystyy vastaanottamaan ohjelmia,
jotka lähetetään FM-taajuusalueella sekä
MW- ja LW- (AM) taajuusalueiden ohjelmia.
FM-taajuusalueelle on kolme esiasetettua
muistitasoa (FM 1, FM 2 ja FMT) ja yksi taso
MW- ja LW-alueille.
Jokaiselle muistitasolle voi tallentaa viisi
asemaa.
Siirry muistitasojen tai taajuusalueiden välillä

 painamalla AM/FM
AM/FM-painiketta (14) toistuvasti, kunnes näyttöön tulee haluamasi
taajuusalue/muistitaso.

Automaattinen asemanhaku:

 Paina B tai Y -painiketta (8).
Laite virittyy seuraavalle riittävän voimakkaalle radioasemalle.
Asemien virittäminen käsin:

HUOM.
RDS-toiminto täytyy aktivoida, ennen
kuin tätä ominaisuutta voi käyttää.

Voit hakea asemat myös käsin.

 painamalla << tai >> -painiketta (8).
HUOM.
Radioasemia voi virittää käsin vain, jos
RDS-toiminto on pois käytöstä.

Vaihda yleisradioverkon seuraavalle asemalle

 painamalla << tai >> -painiketta (8).
Tätä toimintoa käyttäen voi vaihdella vain
sellaisille asemille, joita on vastaanotettu jo
aiemmin. Valitse asemia haku - tai
Travelstore-toiminnolla.
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Asemahaun herkkyyden asettaminen

Esivalinta-asemien tallentaminen

Voit valita, haluatko laitteen virittyvän vain
asemille, joissa on vahva signaali, vai myös
sellaisille asemille, joissa on heikko signaali.

Radioasemien tallentaminen käsin

 Paina MENU
MENU-painiketta (11).
 Paina B tai Y -painiketta (8), kunnes
näyttöön tulee “SENS HI” tai “SENS LO”.
Näytössä näkyy valittu herkkyystaso. “SENS
HI6” tarkoittaa, että viritin on hyvin herkkä,
“SENS LO1” tarkoittaa, että viritin on asetettu alimmalle herkkyystasolle.
Jos valitset “SENS LO” asetuksen, “lo”
-merkkivalo syttyy näytössä.

 Aseta haluamasi herkkyystaso << tai >>
-painikkeella (8).
Kun olet saanut muutokset valmiiksi,

 paina MENU
MENU-painiketta (11).

 Valitse haluamasi muisti, eli FM1, FM2,
FMT tai toinen MW- ja LWtaajuusalueista. Valitse muisti tai taajuus
painamalla AM/FM
AM/FM-painiketta (14) toistuvasti, kunnes näyttöön tulee haluamasi
taajuusalue tai muistitaso.

 Valitse haluamasi asema.
 Tallenna asema johonkin asemapainikkeista 1 - 5 (12) painamalla
kyseistä painiketta kahta sekuntia
pidempään.
Asemien tallentaminen automaattisesti
( Travelst
or
e):
avelstor
ore
Voit tallentaa automaattisesti viisi asemaa,
joiden signaali on alueella voimakkain (vain
FM-taajuudella). Asemat tallentuvat FMTmuistiin.
HUOM.
Kaikki aikaisemmin tälle muistitasolle
tallennetut asemat poistuvat samalla.

TS
 Paina SCAN (TS
TS) -painiketta (15) yli kahden sekunnin ajan.
Asemien tallennus alkaa. Näyttöön tulee
“T-STORE”. Kun toimenpide on valmis, radio
alkaa
soittaa
FMT-muistipaikkaan
1 tallennettua asemaa.
Esivalinta-asemien kuunteleminen:

 Valitse muistitaso tai taajuusalue.
 Paina sitä asemaa vastaavaa
esivalintapainiketta 1 - 5 (12), jota
haluat kuunnella.
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Kuuluvien asemien selaaminen (SCAN)

Selausajan asettaminen

Voit kuunnella hetken (selata) kaikkia asemia,
joiden signaali on riittävän voimakas.
Selausajan voi asettaa valikossa 5 ja 30 sekunnin välille.

 Paina MENU
MENU-painiketta (11).
 Paina B tai Y -painiketta (8), kunnes

Selaamisen aloittaminen:
TS
 Paina lyhyesti SCAN (TS
TS)-painiketta (15).
Selaus alkaa.Näytössä näkyy hetken aikaa
“SCAN”, minkä jälkeen näytöllä vilkkuu kulloinkin kuuluvan aseman nimi ja taajuus.
Selaamisen lopettaminen ja aseman
kuuntelun jatkaminen:
TS
 Paina SCAN (TS
TS)-painiketta (15).
Selaus lakkaa ja viimeksi kuulunut asema jää
aktivoiduksi.

näyttöön tulee “SCANTIME”.

 Aseta haluamasi selausaika << tai >>
-painikkeella (8).
Kun olet saanut muutokset valmiiksi,

 paina MENU
MENU-painiketta (11) kaksi kertaa.
HUOM.
Asetettu selausaika koskee myös
kasetti- ja CD-vaihtajatilaa.

Ohjelmatyyppi (PTY)
Aseman nimen lähettämisen lisäksi jotkut
FM-asemat lähettävät myös tietoja
lähettämänsä ohjelman tyypistä. Radio pystyy vastaanottamaan ja näyttämään näitä tietoja.
Ohjelmatyyppejä voivat olla esimerkiksi seuraavat:
KULTTUURI
MATKAILU
JAZZ
URHEILU
UUTISET
POP
ROCK
KLASSINEN
PTY-toiminnon avulla voit valita suoraan tietyn ohjelmatyypin radioasemia.
PT
Y-E
ON
PTY
-EON
Jos määrität ohjelmatyypin ja käynnistät
asemahaun, laite vaihtaa valittuna olevasta
radioasemasta valittua ohjelmatyyppiä
lähettävään radioasemaan.
HUOM.
Jos valittua ohjelmatyyppiä vastaavaa
asemaa ei löy
dy
eest
a kuuluu
löydy
dy,, laitt
laitteest
eesta
piippaus, ja näytössä näkyy hetken
aa
aiht
“NO PT
Y ”. Tämän jälk
een rradio
adio vvaiht
PTY
jälkeen
aihtaa
radioasemalle, jota kuuntelit viimeksi.
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HUOM.
Jos valittuna oleva tai jokin toinen
yleisradioverkon asema alkaa lähettää
haluttua ohjelmatyyppiä myöhemmin,
radio vaihtaa automaattisesti valittuna
olevalta asemalta, kasettisoittimesta tai
CD-valitsijasta valitsemaasi ohjelmatyyppiä lähettävälle radioasemalle.

Ohjelmatyypin valitseminen ja asemahaun
käynnistäminen:

Ohjelmatyypin tallentaminen
asemapainikkeeseen:

 painamalla << tai >> -painiketta (8).

 Valitse ohjelmatyyppi << tai >>

Näytössä näkyy valittuna oleva ohjelmatyyppi.

 Jos haluat valita toisen ohjelmatyypin,
paina << tai >> -painiketta (8), kun tämä
näyttö näkyy,
tai

 Valitse jokin painikkeisiin 1 - 5 (12) tallenPT
Y-toiminnon
PTY
kytkeminen/katkaiseminen
PTY
 Paina TR (PTY
PTY) -painiketta (13), kunnes
näyttöön tulee tai näytöstä poistuu “PTY”.
Viimeksi valittu ohjelmatyyppi näkyy hetken
näytössä, kun PTY kytketään.

nettu ohjelmatyyppi painamalla kyseistä
painiketta.
Valittu ohjelmatyyppi näkyy hetken näytössä.

-painikkeella (8).

 Paina haluamaasi asemapainiketta 1 - 5
12 yli kahden sekunnin ajan.
Ohjelmatyyppi
tallentuu
painikkeeseen 1 - 5 (12).

valittuun

PT
Y-kielen vvalitseminen:
alitseminen:
PTY
Voit valita kielen, jolla ohjelmatyyppi näkyy
näytössä.

 Käynnistä asemahaku painamalla B tai

 Paina MENU
MENU-painiketta (11).
 Paina B tai Y -painiketta (8), kunnes

Laite valitsee tällöin seuraavan radioaseman,
joka lähettää valitsemaasi ohjelmatyyppiä.

 Valitse saksa, englanti tai ranska paina-

Y-painiketta (8).

näyttöön tulee “PTY LANG”.
malla << tai >>
>>-painiketta (8).
Kun haluamasi kielen nimi tulee näyttöön,

 paina MENU
MENU-painiketta (11) kaksi kertaa.
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Radion kuuluvuuden optimoiminen

Vaihtuvan tekstin näyttäminen

Diskantin vähennysominaisuus häiriön
aikana (HICUT)

Jotkut radioasemat lähettävät RDS-signaalin
avulla mainoksia ja muita tietoja asemansa
nimen sijaan. Nämä vaihtuvat tekstit näkyvät
näytössä.

HICUT-toiminto parantaa kuuluvuutta,
kun radion vastaanotto on huono (vain FMtaajuudella). Jos häiriötä esiintyy, laite vähentää diskanttia automaattisesti, jolloin häiriötaso alenee.

Vaihtuvan tekstin näytön voi poistaa käytöstä.

 Paina RDS
RDS-painiketta (3), kunnes
näyttöön tulee “NAME FIX”.

HIC
UT
tk
eminen/
HICUT
UT--toiminnon ky
kytk
tkeminen/
katkaiseminen:

Kun haluat vaihtuvan tekstin näkyvän jälleen
näytössä,

 Paina MENU
MENU-painiketta (11).
 Paina B tai Y -painiketta (8), kunnes

 paina RDS
RDS-painiketta (3), kunnes

näyttöön tulee “HICUT”.

 Aseta HICUT-toiminto painamalla << tai
>> -painiketta (8).
“HICUT 0” tarkoittaa, ettei laite tee vähennystä, ja “HICUT 1” tarkoittaa, että laite alentaa automaattisesti diskantin ja häiriön tasoa.
Kun olet saanut muutokset valmiiksi,

 paina MENU
MENU-painiketta (11).

näyttöön tulee “NAME VAR”.

LIIKENNETIEDOTTEIDEN
VAST
A ANO
TT
O
ASTA
ANOTT
TTO
Laitteessa on RDS-EON-vastaanotin. EON on
lyhenne sanoista E nhanced Other N etwork.
Jos liikennetiedote lähetetään, laite vaihtaa
automaattisesti sellaiselta radioasemalta,
joka ei lähetä liikennetiedotteita, saman
yleisradioverkon sellaiselle radioasemalle,
joka lähettää liikennetiedotteita.
Kun liikennetiedote on loppunut, laite vaihtaa
takaisin ohjelmaan, jota kuuntelit ennen
tiedotetta.
Liikennetiedotteen ensisijaisuuden
kytkeminen käyttöön/pois käytöstä
PTY
 Paina TR (PTY
PTY)-painiketta (13).
Liikennetiedotteen ensisijaisuus on
aktivoituna, kun TRAFFIC syttyy näytössä.
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HUOM.

Liikennetiedotteiden
äänenvoimakkuuden asettaminen

Kuulet varoitusäänen,
• jos poistut sen radioaseman
kuuluvuusalueelta, jota kuuntelet, ja
jolta liikennetiedote tulee
• jos poistut valittuna olevan liikennetiedoteradioaseman kuuluvuusalueelta,
kun kuuntelet kasettia tai CD-levyä,
eikä automaattinen hakutoiminto löydä uutta liikennetiedoteradioasemaa.
• jos vaihdat liikennetiedoteradioasemalta sellaiselle asemalle, joka ei
lähetä liikennetiedotteita.

 Paina MENU
MENU-painiketta (11).
 Paina B tai Y -painiketta (8), kunnes

Jos kuulet varoitusäänen, voit joko kytkeä
liikennetiedotteen ensisijaisuuden pois käytöstä tai vaihtaa radioasemalle, joka lähettää
liikennetiedotteita.

HUOM.

näyttöön tulee “TAVOLUME”.

 Aseta äänenvoimakkuus < < tai > >
-painikkeella (8).
Äänenvoimakkuuden säädön helpottamiseksi äänenvoimakkuus lisääntyy tai vähenee
tekemiesi muutosten mukaan.
Kun olet saanut muutokset valmiiksi,

 paina MENU
MENU-painiketta (11) kaksi kertaa.

Äänenvoimakkuuden säätimen (1) avulla voit säätää myös liikennetiedotteen
aikana käytettävän äänenvoimakkuuden.

KASETTITILA
Kasetin soittaminen
Jos laitteessa ei ole kasettia,

 työnnä kasetti kasettipesään (5) yläreuna
oikealle päin.
Tällöin kasetissa ylinnä oleva puoli soi ensin.
Jos laitteessa on jo kasetti,

C-painiketta (7), kunnes näyttöön
paina SR
SRC
tulee “CASSETTE”.
Laite soittaa kasetin viimeksi asetettuun suuntaan.
Kasetin poisto

 Paina c -painiketta (4).
Kasetti tulee ulos kasettipesästä.

 Poista kasetti.
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Soittosuunnan vaihtaminen
Voit vaihdella soittosuuntien TAPE1 ja TAPE2
välillä

 paina 5-painiketta (6).
HUOM.
Laite vaihtaa nauhan soittosuunnan
automaattisesti, kun nauha loppuu
(automaattinen suunnanvaihto).

Näyttöön tulee “CPS FR” sekä ohitettavien
kappaleiden määrä. Laite kelaa nauhaa taaksepäin kuunneltavan kappaleen alkuun tai
jonkin toisen valitsemasi aiemman kappaleen
alkuun.
S-CPS-toiminnon peruuttaminen:
Jos haluat peruuttaa kappaleen hakutoiminnon,
painiketta (8), tai 5-painiketta (6) tai
>> -painikkeista (8).
toista <<
<</>>

Nauhan pikakelaus

Jos haluat kuunnella seuraavaa tai jotakin
myöhempää kappaletta,

Nopea kelaus eteenpäin:
 Paina >>
>>-painiketta (8).

kertaa.

Näyttöön tulee “FORWARD”.

Näyttöön tulee “CPS FF” sekä ohitettavien
kappaleiden määrä. Laite pikakelaa nauhan
seuraavan tai valitsemasi myöhemmän kappaleen kohdalle.

Nopea kelaus taaksepäin:
 Paina <<
<<-painiketta (8).

Jos haluat valita jonkin edellisistä kappaleista,

Nauhan kelauksen pysäyttäminen:
>>
 Paina jotakin < <</>
>-painikkeista (8)
tai B/Y-painikkeista (8).

 paina B-painiketta (8) kerran tai monta
kertaa.

Kun laite pikakelaa nauhaa, voit kuunnella viimeksi valittuna ollutta radioasemaa.
“Radioseurannan”
täytyy
olla
aktivoituna, jotta tätä toimintoa voi
käyttää.

 paina vastakkaisen suunnan S-CPS-

Kappaleiden ohittaminen (S-CPS)

 paina Y-painiketta (8) kerran tai monta

HUOM.

Näyttöön tulee “REWIND”.

Soitto jatkuu.

Kappaleiden toistaminen

 Paina 3 RPT -painiketta (12).
Näyttöön tulee hetkeksi “RPT TRCK” ja RPT
syttyy näytössä. Kun kappale loppuu, laite
kelaa kappaleen alkuun ja soittaa sen
uudelleen.
Lopeta kappaleen toistaminen

 painamalla 3 RPT -painiketta (12) uudelleen.
Tällöin jatkuu normaali soitto. Näyttöön tulee hetkeksi “RPT OFF” ja RPT poistuu
näytöltä.
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Kasetin kaikkien kappeleiden selaaminen
(SCAN)
Voit kuunnella hetken (selata) kaikkia
kasetilla olevia kappaleita.

 painamalla SCAN
SCAN-painiketta (15).
Näyttöön tulee “CAS SCAN”. Laite soittaa
hetken kaikkia kasetilla olevia kappaleita
nousevassa järjestyksessä.
Lopeta selaus

 painamalla SCAN
SCAN-painiketta (15) uudelleen.
Laite jatkaa tällöin juuri selattavana olevan
kappaleen soittoa normaalisti.
HUOM.
• Selausajan voi asettaa. Lue lisätietoja “Radiotila”-luvun osasta, jonka otsikk
o on ““S
Selausajan asett
aminen”
sikko
asettaminen”
aminen”..
• Kasetilla olevien kappaleiden välillä on
oltava vähintään kolmen sekunnin
t auk
o, jott
a S-CPS-, RPT
ANauko
jotta
RPT-- ja SC
SCANtoimintoja voi käyttää.

Soiton keskeyttäminen
Kasetin soiton voi keskeyttää
 painamalla 2 0 -painiketta (12).
Soitto keskeytyy ja näyttöön tulee “PAUSE”.
Peru keskeytystila
painamalla 2 0 -painiketta (12) uudelleen.
Radioseurannan kytkeminen
käyttöön/pois käytöstä
HUOM.
Radioseurannan voi kytkeä käyttöön tai
pois käytöstä vain, kun laite soittaa
kasettia.

 Paina MENU
MENU-painiketta (11).
 Paina B tai Y -painiketta (8), kunnes
näyttöön tulee “RM ON” tai “RM OFF”.
Kytke radioseuranta käyttöön tai pois käytöstä painamalla << tai >> -painiketta (8).
Kun olet saanut muutokset valmiiksi,
 paina MENU
MENU-painiketta (11).

Tyhjien kkohtien
ohtien ohittaminen
(tyhjäohitus)
Voit ohittaa automaattisesti nauhalla olevat,
yli 10 sekuntia pitkät tyhjät kohdat. Tällöin
tyhjäohitustoiminnon täytyy olla aktivoituna.
HUOM.
Tyhjäohituk
sen” voi ky
tk
eä käy
ttöön ttai
ai
kytk
tkeä
käyttöön
yhjäohituksen”
pois käytöstä vain, kun kasettia
soitetaan.
Tyhjäohituk
sen ky
tk
eminen käy
ttöön/
pois
yhjäohituksen
kytk
tkeminen
käyttöön/
ttöön/pois
käytöstä

 Paina MENU
MENU-painiketta (11).
 Paina B tai Y -painiketta (8), kunnes
näyttöön tulee “BLK SKIP”.
Kytke tyhjäohitus käyttöön tai pois käytöstä,

 painamalla << tai >> -painiketta (8).
Kun olet saanut muutokset valmiiksi,

 paina MENU
MENU-painiketta (11) kaksi kertaa.
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Nauhatyypin valitseminen

CD
AJA
TIL
A
CD--VAIHT
AIHTAJA
AJATIL
TILA

Jos soitat kasettia, jonka nauhatyyppi on “metal”
tai “CrO2”, aseta nauhan tyypiksi “MTL ON”.

CD:n asettaminen vaihtajaan

Valitse nauhan tyyppi

 painamalla 1 MTL
MTL-painiketta (12).
Näyttöön tulee hetkeksi “MTL ON” tai “MTL
OFF”. Näyttöön syttyy MTL, jos nauhatyypiksi
on valittu MTL.

CD-vaihtajaan mahtuu viisi CD-levyä, joiden
halkaisija on 12 cm.

 Työnnä CD-levyä varovasti kuvapuoli ylöspäin haluamaasi CD-osastoon (16), kunnes
tunnet hieman vastusta.

Dolby* B kohinanvaimennus

Laite vetää CD-levyn asemaan automaattisesti. CD-levyjä voi lisätä myös silloin, kun laite
on sammutettuna. Laite sammuu jälleen, kun
se on vetänyt CD-levyn sisään.

Jos soitat laitteessa kasetteja, jotka on äänitetty Dolby B – vaimennusta käyttäen, kytke
Dolby-ominaisuus käyttöön.

CD-levyn poistaminen

 Paina 5 D -painiketta (12).
Jos Dolby-ominaisuus on aktivoituna, D palaa
näytössä.
*

Dolby

Laboratoriesin

erikoisluvalla

valmistettu

kohinanvaimennusjärjestelmä. Sana “Dolby” ja kahden D:n
symboli ovat Dolby Laboratorioiden tavaramerkkejä.

 Paina sen CD-osaston painiketta (17), jos-

HUOM.
Älä käytä voimaa, kun asetat CD-levyjä
laitteeseen tai poistat niitä. Älä estä tai
auta laitetta, kun se vetää CD-levyä sisään tai työntää ulos.
CD-vaihtajatilaan siirtyminen
C-painiketta (7), kunnes näyttöön
Paina SR
SRC
tulee “CHANGER”.
Soitto alkaa ensimmäisestä CD-levystä, jonka
CD-vaihtaja havaitsee.
CD-levyjen valitseminen

ta haluat poistaa CD-levyn, kunnes CD-levy
tulee ulos.

Kun haluat vaihtaa seuraavaan tai edelliseen
CD-levyyn,

Jos et poista CD-levyä 10 sekunnin kuluessa,
laite vetää sen automaattisesti takaisin
sisään. CD-levyjä voi poistaa laitteesta myös
silloin, kun se on sammutettuna. Laite sammuu uudelleen, kun CD-levy on poistettu.

 paina B tai Y-painiketta (8) kerran tai
monta kertaa.
tai

paina sen CD-osaston painiketta (17), jossa
haluamasi CD-levy on.
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Kappaleiden valitseminen
Kun haluat vaihtaa seuraavaan tai edelliseen
kappaleeseen parhaillaan soivalla CD-levyllä,
 paina << tai >> -painiketta (8) kerran tai
monta kertaa.
Kappaleen pikavalinta
Valitse edellisiä tai seuraavia kappaleita nopeasti
 painamalla jompaakumpaa B /Y
-painikkeista (8) kunnes pikakelaus taakse/
eteen alkaa.
Pikahaku (äänellinen)
Siirry nopeasti taaksepäin tai eteenpäin

>> -painikkeista (8),
 painamalla toista <<
<</>>
kunnes pikakelaus taakse-/eteenpäin alkaa.

Yksittäisten kappaleiden tai koko
CDlev
yn toistaminen (REPE
AT)
CDlevyn
(REPEA
Kun haluat kuunnella parhaillaan soivan kappaleen uudelleen,
 paina lyhyesti 3 RPT -painiketta (12).
Näyttöön tulee hetkeksi “RPT TRCK” ja RPT
syttyy näytössä.
Kun haluat kuunnella parhaillaan soivan CDlevyn uudelleen,
 painamalla 3 RPT -painiketta (12) uudelleen.
Näyttöön tulee hetkeksi “RPT DISC”, ja
näyttöön syttyy RPT.
Toist
on peruminen:
oiston
Lopeta parhaillaan soivan kappaleen tai CDlevyn toistaminen
 painamalla 3 RPT -painiketta (12), kunnes näyttöön tulee hetkeksi “RPT OFF”, ja
RPT häviää.
Satunnaissoitto (MIX)
Parhaillaan soivan CD-levyn kappaleita voi
soittaa satunnaisessa järjestyksessä
 paina 4 MIX -painiketta (12).
Näyttöön tulee hetkeksi “MIX CD”, ja näyttöön
syttyy MIX.

Kaikkien makasiinissa olevien CD-levyjen
kappaleita voi soittaa satunnaisessa järjestyksessä
 painamalla 4 MIX -painiketta (12) uudelleen.
Näyttöön tulee hetkeksi “MIX ALL”, ja
näyttöön syttyy MIX.
Satunnaissoiton lopettaminen:

 Paina 4 MIX -painiketta (12), kunnes
näyttöön tulee hetkeksi “MIX OFF”, ja MIX
häviää.
Kaikkien CD-levyjen kaikkien kappaleiden
selaaminen (SCAN)
Voit soittaa hetken kaikkien makasiinissa olevien CD-levyjen kaikkia kappaleita nousevassa järjestyksessä
 painamalla SCAN
SCAN-painiketta (15).
Näyttöön tulee “SCAN”.
SCAN-toiminnon lopettaminen:
Jos haluat lopettaa selaamisen,
 painamalla SCAN
SCAN-painiketta (15).
Laite jatkaa tällöin juuri selattavana olevan
kappaleen soittoa normaalisti.
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HUOM.
Selausajan voi asettaa. Lue lisätietoja
“Radiotila”-luvun osasta, jonka otsikko
on ““S
Selausajan asett
aminen”
asettaminen”
aminen”..

Soiton kkesk
esk
eyttäminen (P
AUSE
eske
(PA
USE))

 Paina painiketta 2 0 (12).

Näytön vaihtaminen

IRR
OTETT
AVA OHJA
USP
ANEELI
IRRO
TETTA
OHJAUSP
USPANEELI

Näyttöä voi vaihdella kappaleen numeron/CDlevyn numeron ja kappaleen numeron/
soittoajan näytön välillä.

Varkaudenesto

 Paina MENU
MENU-painiketta (11).
 Paina B tai Y -painiketta (8), kunnes
näyttöön tulee “CDC DISP”.

 painamalla << tai >> -painiketta (8).

Keskeytyksen peruminen:

Valittu asetus on näytöllä. “TIME” tarkoittaa
soittoajan ja kappalenumeron näyttöä. “CD
NO” tarkoittaa CD-levyn ja kappaleen numeroiden näyttöä.

 Paina painiketta 2 0 (12) kun laite on

 Valitse haluamasi asetus painamalla <<

Näyttöön tulee “PAUSE”.

keskeytystilassa.
Soitto jatkuu.

>>-painiketta (8).
tai >>
Kun olet saanut muutokset valmiiksi,

 paina MENU
MENU-painiketta (11) kaksi kertaa.

Autoradiossa on irrotettava ohjauspaneeli
(vapautuspaneeli) sen suojaamiseksi
varkaudelta. Ilman tätä ohjauspaneelia autoradio on varkaalle arvoton.
Suojaa autoradiosi varkauksilta ottamalla
ohjauspaneelin mukaasi aina, kun poistut
autostasi. Älä jätä ohjauspaneelia autoosi
edes piilopaikkaan.
Ohjauspaneeli on suunniteltu niin, että se on
helppokäyttöinen.
HUOM.
• Älä jätä irrotettua ohjauspaneelia
koskaan suoraan auringonvaloon tai
muiden lämmönlähteiden lähelle.
• Vältä koskettamasta ohjauspaneelin
kytkentäpintoja. Puhdista kytkentäpinnat tarvittaessa puhtaalla alkoholilla (isopropyylialkoholi) kostutetulla
liinalla.
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Ohjauspaneelin irrottaminen

Ohjauspaneelin kiinnittäminen

HUOL
TO- JA PUHDISTUSOHJEIT
A
HUOLT
PUHDISTUSOHJEITA

 Liu’uta ohjauspaneelia vasemmalta oike-

Ota seuraavat kohdat huomioon, kun huollat
ja puhdistat laitetta.

alle laitteen ohjaimeen.

2

Paina ohjauspaneelin vasenta reunaa laitteeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Älä jätä äänikasetteja koskaan
mihinkään seuraavista paikoista:
• kojelaudan päälle
• suorassa auringonvaloissa oleviin tai hyvin
lämpimiin paikkoihin

S3W4152A

 Paina r-painiketta (2).

• kaiuttimien tai voimakkaiden magneettikenttien lähelle.

Ohjauspaneelin lukitusmekanismi avautuu.

 Vedä ohjauspaneelia ensin suoraan ulos
laitteesta ja sitten ulos vasemmalle.

S3W4153A

Äänipään puhdistaminen:

• Laite sammuu, kun ohjauspaneeli irrotetaan.

HUOM.

• Kaikki valittuna olevat asetukset
tallentuvat.

Kun kiinnität ohjauspaneelia, varmista,
ettet paina näyttöä.

• Jos laitteessa on kasetti, se pysyy laitteen
sisällä.

Jos laite oli käynnissä, kun irrotit ohjauspaneelin, laite käynnistyy automaattisesti viimeksi aktivoituna ollein asetuksin (eli radio,
kasettisoitin tai CD-vaihtaja), kun paneeli asetetaan takaisin paikalleen.

• Puhdista äänipää säännöllisesti, jotta kasettien soitossa säilyy mahdollisimman
korkea äänenlaatu.
• Jos käytät puhdistuskasettia, lue sen käyttöohjeet ennen käyttöä.
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HUOM.
Puhdistusnauhan käyttäminen liian
usein voi vahingoittaa äänipäätä.
Laitteen puhdistaminen
• Jos laitteen etuosa on pölyinen, pyyhi se
puhtaaksi kuivalla, pölyttömällä kankaalla. Sammuta laite ensin.
• Älä
käytä
koskaan
tärpättiä,
tärpättikorvikkeita (tinnereitä) tai alkoholia laitteen puhdistamisessa. Nämä
nesteet voivat vaurioittaa näppäinten muovia ja poistaa niiden merkinnät.

CD-levyjen käsitteleminen
Älä kosketa CD-levyn soittopintaa. Pitele CDlevyä sen keskeltä ja reunoista.
Säilytä CD-levyjä käytön jälkeen omissa
koteloissaan.
Älä altista CD-levyjä koskaan suoralle
auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille.
HUOM.
• Älä avaa koskaan laitteen koteloa.
• Älä läikytä koskaan nesteitä laitteiden sisään tai päälle.
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TEKNISET TIEDOT (OTTEET)
Virransyöttö
Kaiuttimen impedanssi
Lähtöteho
Taajuusalue

Herkkyys

Signaali-kohinasuhde
Stereokanavaerottelu

Tasavirta 14,4 V
4 - 8 ohmia (4 kaiutinta)
4 x 20 W, sini DIN 45 324: mukaan/14,4 V/4 x 40 W suurin teho
CDVAIHT
AJ
AOS
A
CD-V
AIHTAJ
AJA
OSA
RADIO-OSA
Tyyppi ja malli
Digitaalinen
FM: 87,5 – 108,0 MHz
CD/äänentoistojärjestelmä
MW: 531 - 1602 kHz
LW: 153 - 279 kHz

CD-formaatti

12 cm CD-levy

AM: 27 dBμV/20 dB S/N

Taajuusvaste

20 – 20.000 Hz

FM: 5 dBμV/26 dB S/N
LW: 30 dBμV/20 dB S/N

Särökerroin
Dynaaminen alue
Signaali-kohinasuhde

< 0,1 %

FM/AM: 55 dB
26 dB
KASETTIOSA

Nauhan nopeus
Huojunta ja värinä

4,76 cm/s.
< 0,35 %

Signaali-kohinasuhde

> 50 dB Dolbyn kanssa

Ylikuuluminen

> 40 dB
30 – 12.000 Hz

Taajuusvaste

Kanavaerottelu

> 80 dB
> 80 dB
> 70 dB
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RDS-RADIO JA CD-SOITIN
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin
käytät laitetta ensimmäisen kerran.

HALLINT
AL
AITTEET
HALLINTAL
ALAITTEET

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

Z VAR
OITUS
AROITUS
Audiojärjestelmä voi vaurioitua, kun
auto käynnistetään käynnistyskaapeleilla. Sammuta järjestelmä.

N7W4100A
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1.

ON / OFF / Mykistys

2.

Painikkeella avataan irrotettava ohjauspaneeli

• lyhyt painallus: Kytkee liikennetiedotteiden valmiustilan päälle/pois.

3.

Äänenvoimakkuuden säätö

4.

CD-aukko

• Pitkä painallus: Kytkee RDStoiminnon päälle/pois

5.

SRC/poistopainike: Lyhyellä painalluksella vaihdetaan radion, CD/MP3:n* ja CDsoittimen (jos kytketty) välillä, pitkä painallus poistaa CD:n.

6.

Nuolipainikkeet

7.

X-Bass, X-Bass-tason säätö

8.

AUDIO-painike, basson, diskantin ja tasapainon säätö sekä ristisäätö

9.

MENU -painike:
• Lyhyt painallus: Avaa asetusvalikon,
• Pitkä painallus: Käynnistää
selaustoiminnon

10. Näppäimet 1-6

11. TRAF-RDS -painike:

12. BND-TS -painike:
• lyhyt painallus: Valitsee FM-muistipankit
ja MW- ja LW -taajuusalueet.
• Pitkä painallus: Käynnistää Travelstoretoiminnon

IRR
OTETT
AVA OHJA
USP
ANEELI
IRRO
TETTA
OHJAUSP
USPANEELI
AVA)
(K
ÄÄNT
Y VÄ IRR
OTETT
TETTA
(KÄ
ÄNTY
IRRO
Varkaudenesto
Laite on varustettu irrotettavalla
ohjauspaneelilla (kääntyvä irrotettava)
varkaussuojausta varten. Laite on hyödytön
varkaalle ilman tätä ohjauspaneelia. Suojaa
laite varkauksilta ottamalla ohjauspaneeli
mukaasi aina, kun poistut auton luota. Älä
jätä ohjauspaneelia autoon - edes piiloon.
Ohjauspaneeli on suunniteltu niin, että se on
helppokäyttöinen.
HUOM.
• Älä koskaan pudota ohjauspaneelia.
• Älä jätä ohjauspaneelia koskaan suoraan auringonvaloon tai muiden
lämmönlähteiden lähelle.
• Vältä koskettamasta ohjauspaneelin
sähkökytkentäpintoja. Puhdista
kytkentäpinnat tarvittaessa puhtaalla alkoholilla (isopropyylialkoholi)
kostutetulla liinalla.
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Ohjauspaneelin irrottaminen

Ohjauspaneelin kiinnittäminen

 Paina painiketta 2.

 Pidä ohjauspaneeli suunnilleen suorassa

Ohjauspaneeli avautuu sinua kohti.

 Pidä ohjauspaneelia oikealta puolelta ja
vedä se suoraan ulos pitimestä.
HUOM.
• Laite kytkeytyy pois, kun ohjauspaneeli on irrotettu.
• Kaikki valittuna olevat asetukset
tallentuvat.
• Jos laitteessa on CD, se pysyy laitteen
sisällä.

kulmassa laitteeseen nähden.

 Liu’uta ohjauspaneeli laitteen ohjaimiin,
jotka on sijoitettu kehyksen alaosaan oikealle ja vasemmalle. Paina ohjauspaneeli varovasti kiinnikkeeseen siten, että se
lukkiutuu paikalleen.
HUOM.
• Kun kiinnität ohjauspaneelia,
varmista, ettet paina näyttöä. Jos laite
oli käynnissä, kun irrotit ohjauspaneelin, laite käynnistyy automaattisesti
viimeksi aktivoituna ollein asetuksin
aja ttai
ai
aiht
adio
(eli rradio
aihtaja
adio,, CD
CD//MP3*
MP3*,, CD-v
CD-vaiht
AUX), kun paneeli asetetaan takaisin
paikalleen.

KY
TKEMINEN P
Ä ÄLLE/POIS
PÄ
KYTKEMINEN
Laitteen voi kytkeä päälle/pois päältä eri
tavoilla:
Laitteen käynnistäminen/
sammuttaminen virta-avaimella
Jos laite on kytketty oikein auton
sytytysjärjestelmään etkä sammuttanut sitä
painikkeella 1, laite kytkeytyy pois päältä
samalla kun sytytysvirta kytketään pois.
Laitteen käynnistäminen/
sammuttaminen irrotettavan
ohjauspaneelin avulla

 Irrota ohjauspaneeli painamalla
painiketta 2.
Laite kytkeytyy pois päältä.

 Kiinnitä ohjauspaneeli takaisin.
Laite kytkeytyy päälle. Viimeksi käytössä ollut
asetus (radio, CD/MP3*, CD-vaihtaja tai AUX)
aktivoituu uudelleen.
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Käynnistäminen/sammuttaminen
painikkeella 1

Käynnistäminen asettamalla CD-levy
asemaan

 Kytke laite päälle painamalla painiketta 1.
 Kytke laite pois päältä painamalla

Varkaudenesto

Jos laite on sammutettuna eikä CD-asemassa ole CD-levyä,

Voit säätää äänenvoimakkuutta asentojen 0
(poissa) ja 41 (maksimi) välillä.

painiketta 1 yli kahden sekunnin ajan.
Laite kytkeytyy pois päältä.
HUOM.
• Auton akun suojaamiseksi laite sammuu automaattisesti yhden tunnin
käytön
jälkeen,
jos
auton
ett
tk
sy
kytk
tkett
ettyy.
ysvirttaa ei ole ky
sytty tysvir

 Syötä varovasti CD etikettipuoli ylöspäin
asemaan kunnes tunnet hiukan vastusta.
Soitin vetää CD:n automaattisesti sisään.
Älä estä tai auta laitetta, kun se vetää CDlevyä sisään.
Laite kytkeytyy automaattisesti päälle ja CD
alkaa soida.
HUOM.
• Jos sytytysvirta kytkettiin pois ennen
kuin syötit CD:n, sinun täytyy ensin
kytkeä laite päälle painikkeella 1
aloittaaksesi CD:n toiston.

UUDEN S
Ä ÄTÄMINEN
Ä ÄNENV
OIMAKK
ÄNENVOIMAKK
OIMAKKUUDEN
SÄ

Lisää äänenvoimakkuutta

 kääntämällä äänenvoimakkuuden
säädintä 3 myötäpäivään.
Vähennä äänenvoimakkuutta

 kääntämällä äänenvoimakkuuden
säädintä 3 vastapäivään.
Käynnistysäänenvoimakkuuden asettaminen
Voit asettaa käynnistysäänenvoimakkuuden.

 Paina MENU
MENU-painiketta 9.
 Paina painiketta 6 ylös tai alas toistuvasti kunnes “ON VOLUME” näkyy näytössä.

 Säädä käynnistysäänenvoimakkuus painamalla painiketta 6 vasemmalle tai oikealle.
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Asetuksen säätämisen helpottamiseksi laite
lisää tai vähentää äänenvoimakkuutta, kun
teet säätöjä. Jos asetat asetukseksi “LAST
VOL”, käyttöön tulee äänenvoimakkuustaso,
joka oli käytössä kun laite viimeksi kytkettiin
pois.

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN NOPEA
VÄHENNY
S (MYKIST
YS)
ÄHENNYS
(MYKISTY

VAHVISTUSPIIPP
AUKSEN KY
TKEMINEN
AHVISTUSPIIPPA
KYTKEMINEN
PÄÄLLE/POIS

Voit vähentää äänenvoimakkuutta (mykistää)
nopeasti ennalta asettamallesi tasolle.

Kun olet tehnyt asetussäädöt,

Näyttöön tulee “MUTE”.

Järjestelmä antaa vahvistuspiippauksen joillekin toiminnoille, kun painat painiketta yli
kaksi sekuntia, esimerkiksi määrittäessäsi
radioasemaa asemapainikkeeseen. Piippauksen
voi kytkeä käyttöön tai pois käytöstä.

Palataksesi aiemmin käytössä olleeseen
äänenvoimakkuuteen

 Paina MENU
MENU-painiketta 9.
 Paina painiketta 6 ylös tai alas toistuvas-

 paina MENU
MENU-painiketta (9) kaksi kertaa.

 Paina lyhyesti painiketta 1.

 paina painiketta 1 lyhyesti uudelleen.
Mykistystason asettaminen

 Voit säätää mykistystason.
 Paina MENU
MENU-painiketta 9.
 Paina painiketta 6 ylös tai alas toistuvasti kunnes “MUTE LVL” näkyy näytössä.

 Säädä mykistystaso painamalla
painiketta 6 vasemmalle tai oikealle.
Kun olet tehnyt asetussäädöt,

 paina MENU
MENU-painiketta (9) kaksi kertaa.

ti kunnes “BEEP ON” tai “BEEP OFF” näkyy näytössä.

 Säädä piippausasetus painamalla
painiketta 6 vasemmalle tai oikealle.
“OFF” tarkoittaa että piippaus ei ole
käytössä ja “ON” että piippaus on
käytössä. Kun olet tehnyt asetussäädöt,

 paina MENU
MENU-painiketta (9) kaksi kertaa.
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RADIOTILA

RDS-toiminnot

Tässä laitteessa on RDS-radiovastaanotin.
Monet FM-asemat lähettävät signaalia, joka
sisältää ohjelman lisäksi lisätietoja, kuten
aseman nimen ja ohjelmatyypin (PTY). Aseman nimi näkyy näytössä heti, kun laite vastaanottaa aseman signaalin.

Mukavuutta lisäävät RDS-toiminnot AF (vaihtoehtoinen taajuus) ja REGIONAL (alueohjelmat) laajentavat radion toimintoja.

VIRITINASETUSTEN S
Ä ÄTÖ
SÄ
Radiotilaan siirtyminen
Jos olet CD/MP3*-, CD-vaihtaja- tai AUX toiminnossa,

 paina BND•TS
BND•TS-painiketta 12

• AF: Jos RDS-toiminto aktivoidaan, radio
virittyy automaattisesti taajuudelle, jolta se
vastaanottaa valittua asemaa vastaavan
parhaan signaalin.
• REGIONAL: Jotkut radioasemat jakavat
ohjelmansa tiettyinä aikoina alueellisiksi
ohjelmiksi, joiden sisältö on erilainen. REGtoimintoa käyttämällä voit estää autoradiota siirtymästä vaihtoehtoisille
taajuuksille, joilla lähetetään eri ohjelmasisältöä.

tai

 paina SRC -painiketta 5; toistuvasti kunnes muistipankki (esim. “FM1”) näkyy
näytössä.

HUOM.
• REGIONAL tulee aktivoida/kytkeä
pois erikseen valikossa.

RDS
TKEMINEN/
RDS--TOIMINNON KY
KYTKEMINEN/
K ATK
AISEMINEN
TKAISEMINEN
Jos haluat käyttää RDS-toimintoja (AF ja
REGIONAL),

 paina TRAF•RDS
TRAF•RDS-painiketta 11 yli kahden
sekunnin ajan.
RDS-toiminto on aktiivinen, kun RDS-symboli näkyy näytössä.
TKEMINEN
RE
GIONAL
KYTKEMINEN
REGIONAL
GIONAL--TOIMINNON KY
PÄÄLLE/POIS

 Paina MENU
MENU-painiketta 9.
 Paina painiketta 6 ylös tai alas toistuvasti kunnes “REG” näkyy näytössä. “OFF” tai
“ON” näkyy tekstin “REG” ohella.

 Kytke REGIONAL päälle/pois painamalla
painiketta 6 vasemmalle tai oikealle.

 Paina MENU
MENU-painiketta 9.
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TA AJUUS
AL
UEEN/
MUISTIP
ANKIN
AJUUSAL
ALUEEN/
UEEN/MUISTIP
MUISTIPANKIN
A
ALINTA
VALINT
Voit käyttää tätä laitetta FM-taajuusalueella
ja MW- ja LW (AM) -taajuusalueilla lähetettävien
ohjelmien vastaanottamiseen. FMtaajuusalueelle on käytössä kolme muistipankkia (FM 1, FM 2 ja FMT) ja yksi MW- ja
yksi LW-taajuusalueelle. Kuhunkin muistipankkiin voidaan tallentaa kuusi asemaa
Vaihtaaksesi FM-muistipankkien (FM1, FM2
ja FMT) ja MW- ja LW -taajuusalueiden välillä

paina lyhyesti BND•TS -painiketta 12.

ASEMAN VIRITT
ÄMINEN
VIRITTÄMINEN

Asemahaun herkkyyden asettaminen

Aseman voi virittää usealla eri tavalla.

Voit valita, hakeutuuko radio vain hyvän vastaanoton tarjoaville asemille vai myös asemille, joiden vastaanotto on heikko

Automaattinen asemahaku

 Paina MENU
MENU-painiketta 9.
 Paina painiketta 6 ylös tai alas toistuvas-

 Paina painiketta 6 ylös tai alas.
Radio virittyy seuraavalle riittävän voimakkaalle radioasemalle.
Asemien virittäminen käsin
Voit hakea asemat myös käsin.
HUOM.
• Radioasemia voi virittää käsin vain, jos
RDS-toiminto on pois käytöstä.

 Paina painiketta 6 vasemmalle tai oikealle.
Yleisradioverkkojen selaaminen (vain FM)

ti kunnes “SENS” ja asetettu arvo näkyvät näytössä.
“SENS HI6” tarkoittaa, että viritin on asetettu korkeimmalle herkkyysasetukselle. “SENS
LO1” tarkoittaa, että se on asetettu alimmalle herkkyysasetukselle.

 Aseta haluttu herkkyys painamalla
painiketta 6 vasemmalle tai oikealle.
Kun olet tehnyt asetussäädöt,

 paina MENU
MENU-painiketta 7.
HUOM.
• Voit asett
aa eri herkky
ysasetuk
set
asettaa
herkkyysasetuk
ysasetukset
FM-, MW
W --alueille
alueille
MW-- ja LLW
alueille..
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R ADIO
ASEMIEN T
ALLENT
AMINEN
ADIOASEMIEN
TALLENT
ALLENTAMINEN
Radioasemien tallentaminen käsin

 Valitse haluamasi muistipankki (FM1,
FM2, FMT) tai taajuusalue (MW tai LW).

 Viritä radioasema, jonka haluat tallentaa.
 Tallenna asema johonkin asemapainikkeista
1 - 6 (10) painamalla kyseistä painiketta yli
kahden sekunnin ajan.
Radioasemien automaattinen tallennus

 paina BND•TS
BND•TS-painiketta 12 yli kahden
sekunnin ajan. Tallennusmenettely alkaa.
Näyttöön tulee “FM TSTORE”. Kun
tallennusmenettely on valmis, radio siirtyy FMT-muistipankin kohtaan 1
tallennetulle asemalle.
Tallennettujen rradioasemien
adioasemien
kuunteleminen

 Valitse muistipankki tai taajuusalue.
 Paina sitä asemaa vastaavaa painiketta
1 - 6 (10), jota haluat kuunnella.

(Travelstore)
Voit tallentaa automaattisesti kuusi asemaa,
joiden signaali on alueella voimakkain (vain
FM-taajuudella). Asemat tallentuvat FMTmuistipankkiin.
HUOM.
• Kaikki aikaisemmin tähän muistipankkiin tallennetut asemat
poistuvat samalla.

KUULUVIEN ASEMIEN SELAAMINEN
(SCAN)
Voit käyttää selaustoimintoa kuunnellaksesi
hetken kaikkia kuuluvia asemia. Voit asettaa
selausajan valikossa 5 ja 30 sekunnin välille
(5 sekunnin portain).
Selaamisen aloittaminen

 Paina MENU-painiketta 9 yli kahden sekunnin ajan.
Selaus alkaa.
“SCAN” näkyy hetken näytössä, sitten
näytössä alkaa vilkkua nykyisen aseman nimi
tai taajuus.
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Selaamisen lopettaminen ja aseman
kuuntelun jatkaminen

 Paina MENU
MENU-painiketta 9.
Selaus loppuu ja radio siirtyy viimeksi
viritetylle asemalle.
Selausajan asettaminen

 Paina MENU-painiketta 9.
 Paina painiketta 6 ylös tai alas toistuvasti kunnes “SCAN TIME” näkyy näytössä.

 Aseta haluttu selausaika painamalla
painiketta 6 vasemmalle tai oikealle.

OHJELMA
TY YPPI (PT
Y)
OHJELMAT
(PTY
Aseman nimen lähettämisen lisäksi jotkut
FM-asemat lähettävät myös tietoja
lähettämänsä ohjelman tyypistä. Autosi radio
pystyy vastaanottamaan ja näyttämään näitä
tietoja.
Ohjelmatyyppejä voivat olla esimerkiksi seuraavat:
CULTURE, TRAVEL, JAZZ, SPORT, NEWS, POP,
ROCK, CLASSICS.
Voit käyttää PTY-toimintoa valitaksesi tiettyä
ohjelmatyyppiä lähettäviä asemia.

Kun olet tehnyt asetussäädöt,

 paina MENU
MENU-painiketta 7 kaksi kertaa.
HUOM.
• Asettamaasi selausaikaa käytetään
myös selattaessa CD/MP3*- ja CDvaihtajatoiminnoissa.

PT
Y-E
ON
PTY
-EON
Jos määrität ohjelmatyypin ja käynnistät
asemahaun, radio vaihtaa valittuna olevasta
radioasemasta valittua ohjelmatyyppiä
lähettävään radioasemaan.

HUOM.
• Jos viritin ei löydä valittua ohjelmatyyppiä lähettävää asemaa, kuuluu
piippaus ja “NO PTY” tulee hetkellisesti näyttöön. Tämän jälkeen radio
vaihtaa radioasemalle, jota kuuntelit
viimeksi.
• Jos valittuna oleva tai jokin toinen
yleisradioverkon asema alkaa lähettää
haluttua ohjelmatyyppiä myöhemmin,
radio vaihtaa automaattisesti
valittuna olevalta asemalta, CD/
MP3*-toiminnosta
tai
CDvaihtajatoiminnosta valitsemaasi
ohjelmatyyppiä lähettävälle radioasemalle.
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PT
Y-toiminnon kky
ytk
eminen päälle
PTY
tkeminen
päälle//pois

Kun olet tehnyt asetussäädöt,

 Paina MENU
MENU-painiketta 9.
 Paina painiketta 6 ylös tai alas toistuvasti

 paina MENU
MENU-painiketta (9) kaksi kertaa.

kunnes “PTY ON” tai “PTY OFF” näkyy
näytössä.

 Paina painiketta 6 vasemmalle tai oikealle kytkeäksesi PTY-toiminnon päälle tai
pois.

 Paina MENU
MENU-painiketta 9.
PT
Y-kielen vvalitseminen
alitseminen
PTY
Voit valita kielen, jolla ohjelmatyypit näkyvät
näytössä.
Seuraavat valinnat ovat saatavana:
“DEUTSCH”, “ENGLISH” ja “FRANCAIS”.

 Paina MENU
MENU-painiketta 9.
 Paina painiketta 6 toistuvasti ylös tai alas
kunnes “PTY LANG” näkyy näytössä.

 Aseta haluamasi kieli painamalla
painiketta 6 vasemmalle tai oikealle.

RADION KUULUVUUDEN
OPTIMOIMINEN
HICUT

Ohjelmatyypin valitseminen ja
asemahaun käynnistäminen

 Paina painiketta 6 ylös tai alas.

HICUT-toiminto parantaa vastaanottoa
radiosignaalin ollessa heikko (vain FM). Jos
häiriöitä esiintyy, häiriötasoa alennetaan automaattisesti.

Näytössä näkyy valittuna oleva ohjelmatyyppi.

HICUT-toiminnon kytkeminen päälle/pois

Jos haluat valita toisen ohjelmatyypin, paina painiketta 6 vasemmalle tai oikealle,
kun tämä näyttö näkyy,

 Paina MENU
MENU-painiketta 9.
 Paina painiketta 6 ylös tai alas toistuvas-

Näytössä näkyy hetkellisesti valittuna oleva
ohjelmatyyppi.

 Paina painiketta 6 vasemmalle tai oike-

 Paina painiketta 6 ylös tai alas
asemahaun käynnistämiseksi.
Radio siirtyy sitten seuraavalle valittua
ohjelmatyyppiä lähettävälle asemalle.

ti kunnes “HICUT” näkyy näytössä.
alle säätääksesi HICUT-asetuksen.
“HICUT 0” tarkoittaa, että häiriötasoa ei
alenneta automaattisesti. “HICUT 1” tarkoittaa, että sitä alennetaan automaattisesti.

 Paina MENU
MENU-painiketta 9.
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LIIKENNETIEDOT
Laitteessa on RDS-EON-vastaanotin. EON on
lyhenne sanoista Enhanced Other Network.
Kun liikennetiedotus (TA) lähetetään, järjestelmä vaihtaa automaattisesti asemalta, joka
ei lähetä liikennetiedotteita sellaiselle asemalle, joka lähettää niitä. Kun liikennetiedote
on otettu vastaan, järjestelmä siirtyy takaisin aiemmin kuunneltuun ohjelmaan.
LIIKENNETIEDOTTEIDEN
ENSISIJAISUUDEN KYTKEMINEN
PÄÄLLE/POIS

 Paina lyhyesti TRAF•RDS -painiketta 11.
Liikennetiedotteen ensisijaisuus on
aktivoituna, kun liikenneruuhkan symboli
syttyy näytössä.

HUOM.
Kuulet varoitusäänen:
• Jos poistut sen radioaseman
kuuluvuusalueelta, jota kuuntelet ja
jolta liikennetiedote tulee.
• Jos kuuntelet liikennetiedotusasemaa
ja äänenvoimakkuus on asetettu minimiin (0) tai jos kuuntelet CD/
MP3*
:st
a, CD
:tä CD-v
aiht
ajassa ttai
ai
MP3*:st
:sta,
CD:tä
CD-vaiht
aihtajassa
et
A UX
-lähdettä ja poistut virit
etyy n
UX-lähdettä
viritet
liikennetiedotusaseman vastaanottoalueelta eikä automaattihaku löydä
seuraavaa liikennetiedotusasemaa.
• Jos vaihdat liikennetiedotusasemalta
sellaiselle asemalle, joka ei lähetä
liikennetiedotteita.
Jos kuulet piippauksen, voit joko kytkeä
liikennetiedotuksen ensisijaisuuden pois käytöstä tai vaihtaa radioasemalle, joka lähettää
liikennetiedotteita.

LIIKENNETIEDOTTEEN
Ä ÄNENV
OIMAKK
UUDEN S
Ä ÄTÖ
ÄNENVOIMAKK
OIMAKKUUDEN
SÄ

 Paina MENU
MENU-painiketta 9.
 Paina painiketta 6 ylös tai alas toistuvasti kunnes “A VOLUME” näkyy näytössä.

 Säädä äänenvoimakkuus painamalla
painiketta 6 vasemmalle tai oikealle.
Kun olet tehnyt asetussäädöt,

 paina MENU
MENU-painiketta 9 kaksi kertaa.
HUOM.
• Voit käy
ttää äänenvoimakkuuden
käyttää
säädintä 3 säätääk
sesi äänenvoimak
säätääksesi
äänenvoimak-kuutta liikennetiedotuksen aikana.
enne
aa äänenjak
auman liik
• Voit asett
äänenjakauman
liikenne
enne-asettaa
tiedotteille. Katso lisätietoja luvusta
“Ääni”
Ääni”..
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CD-SOITINTILA

CD
A AN SIIR
T YMINEN
CD--TIL
TILA
SIIRT

KAPP
ALEIDEN V
ALIT
SEMINEN
APPALEIDEN
VALIT
ALITSEMINEN

Voit käyttää tätä laitetta normaalityyppisten
halkaisijaltaan 8 tai 12 cm olevien audio
CD-, CD-R- ja CD-RW -levyjen kuunteluun.

Jos asemassa ei ole CD-levyä,

 Paina nuolipainiketta 6 vasemmalle tai

 työnnä varovasti CD etikettipuoli ylöspäin

CD-soittimen vakavan vaurioitumisen
vaara!
Muotoillut CD-levyt eivät sovellu käytettäviksi tässä soittimessa. Emme vastaa väärän
tyyppisten CD-levyjen käytöstä johtuvista laitteelle
aiheutuneista
vaurioista.
Varmistaaksesi että järjestelmä toimii oikein,
käytä vain CD-logolla merkittyjä levyjä.
Kopiosuojattujen CD-levyjen käytössä voi ilmetä ongelmia.
Voit kuunnella tällä laitteella audio CD-levyjen lisäksi CD-levyjä, joilla on MP3*musiikkitiedostoja. Katso lisätietoja luvusta
“MP3-toiminto*”.

CD-asemaan kunnes tunnet hiukan vastusta.
Soitin vetää CD:n automaattisesti sisään.
Älä estä tai auta laitetta, kun se vetää CDlevyä sisään.

oikealle valitaksesi seuraavan tai edellisen kappaleen.
Jos painat painiketta 6 kerran vasemmalle,
nykyinen kappale alkaa soida uudelleen
alusta.
Kappaleen pikavalinta

CD alkaa soida.
HUOM.
• Jos sytytysvirta kytkettiin pois ennen
kuin syötit CD:n, sinun täytyy ensin
kytkeä laite päälle painikkeella 1
aloittaaksesi CD:n toiston. Jos asemassa on jo CD,
 paina SR
C-painik
ett
a 5 ttoistuv
oistuv
as
SRC
-painikett
etta
oistuvas
as-ti kunnes “CD” näkyy näytössä.
Soitto alkaa kohdasta, jossa se viimeksi
keskeytyi.

Kappaleen pikavalintaa varten (taakse- tai
eteenpäin)

 paina jotakin painiketta 6 ylös tai alas
kunnes kappaleen pikavalinta taakse/
eteen alkaa.
Pikahaku (äänellinen)
Pikahakua varten (taaksepäin tai eteenpäin)

 paina painiketta 6 vasemmalle tai oikealle kunnes pikahaku eteen/taakse alkaa.
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SATUNNAISSOITT
O (MIX
TUNNAISSOITTO
(MIX))

KAPP
ALEIDEN SEL
A AMINEN ((SC
SC
AN)
APPALEIDEN
SELA
SCAN)

 Paina 5 MIX -painiketta (10).

Voit selata (kuunnella hetken) kaikkia
CD-levyn kappaleita.

“MIX CD” tulee hetkellisesti näyttöön ja MIXsymboli syttyy. Seuraavan satunnaisesti valitun kappaleen soitto alkaa.

 Paina MENU
MENU-painiketta 9 yli kahden sekunnin ajan.
Seuraavaa kappaletta toistetaan hetki.

Satunnaistoiminnon (MIX) peruutus

 Paina 5 MIX -painiketta 9 uudelleen.
“MIX OFF” tulee hetkellisesti näyttöön ja MIXsymboli katoaa.

K APP
ALEIDEN T
OIST
AMINEN
APPALEIDEN
TOIST
OISTAMINEN
AT)
(REPEA
UUDELLEEN (REPE
Jos haluat kuunnella kappaleen uudelleen,

 paina 4 RPT -painiketta 9.
“RPT TRCK” tulee hetkellisesti näyttöön ja
RPT-symboli syttyy. Kappaletta toistetaan
uudelleen, kunnes poistat RPT:n käytöstä.

HUOM.
• Voit asett
aa selausajan. LLue
ue lisätiet
oja
asettaa
lisätietoja
“Radiotila”-luvun osasta, jonka
otsikk
o on ““S
Selausajan asett
aminen”
otsikko
asettaminen”
aminen”..

Selaamisen lopettaminen ja kappaleen
kuuntelun jatkaminen

 Peruuta selaus painamalla MENU
MENUpainiketta 9.
Laite jatkaa tällöin juuri selattavana olevan
kappaleen soittoa normaalisti.

Toiston peruminen
Jos haluat peruuttaa kappaleen toiston,

 paina 4 RPT -painiketta 9 uudelleen.
“RPT OFF” tulee hetkellisesti näyttöön ja RPTsymboli katoaa.
Tällöin palataan normaaliin soittoon.
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Soiton kkesk
esk
ey ttäminen (P
AUSE
eske
(PA
USE))

ÄMINEN
CD
TTÄMINEN
CD--TEKSTIN NÄ
NÄY
Y TT

 Paina painiketta 3 (10).

Joillakin CD-levyillä on CD-tekstiä. CD saattaa
sisältää esittäjien, albumin ja kappaleiden
nimet. CD-teksti voidaan näyttää näytössä
vieritystekstinä aina kun kappaletta vaihdetaan. Näyttö palaa perustilaan, kun koko CDteksti on kerran näytetty.

Näyttöön tulee “PAUSE”.
Keskeytyksen peruminen:

 Paina painiketta 3 (10), kun keskeytys on
aktivoitu.
Nauhan soitto jatkuu.

CD-tekstitoiminnon kytkeminen
päälle/pois

 Paina MENU
MENU-painiketta 9.
 Paina painiketta 6 ylös tai alas toistuvasti
kunnes “CD TEXT” näkyy näytössä.

 Kytke CD-tekstitoiminto päälle
(“TEXT ON”) tai pois (“TEXT OFF”) painamalla painiketta 6 vasemmalle tai oikealle.
Kun olet tehnyt asetussäädöt,

 paina MENU
MENU-painiketta (9) kaksi kertaa.

LIIKENNETIEDOTUKSET
CD
A
CD--TOIMINNOSS
OIMINNOSSA
Jos haluat vastaanottaa liikennetiedotuksia
CD-toiminnon ollessa aktivoituna,

 paina TRAF•RDS
TRAF•RDS-painiketta 11.
Liikennetiedotteen ensisijaisuus on
aktivoituna, kun liikenneruuhkan symboli
näkyy näytössä. Katso lisätietoja luvusta
“Liikennetiedotteiden vastaanotto”.
CD
-LE
V YN POIST
AMINEN
CD-LE
-LEV
POISTAMINEN

 Paina SRC-painiketta 5 CD-aukon vieressä
yli 2 sekunnin ajan.
CD tulee ulos.

 Poista CD.
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HUOM.
• Jos CD työntyy ulos soittimesta, se
vedetään automaattisesti takaisin
sisään noin 15 sekunnin kuluttua.
aa CD
:n laitt
een olles
• Voit myös poist
laitteen
olles-poistaa
CD:n
sa poiskytkettynä tai toisen audiolähteen ollessa käytössä.

MP3TOIMINT
O*
MP3-T
OIMINTO*
Voit käyttää tätä äänentoistojärjestelmää
myös MP3-musiikkitiedostoja sisältävien
CD-R- ja CD-RW -levyjen kuunteluun.
MP3-CD:n valmistelu
Eri yhdistelmät tyhjiä CD-levyjä, kirjoittavia
CD-asemia ja kirjoitusohjelmia saattavat
aiheuttaa yhteensopivuusongelmia laitteen
käytössä. Jos itse poltettujen CD-levyjen käytössä ilmenee ongelmia, kokeile toisen
merkkisiä tai värisiä levyjä.
CD-muodon tulee olla ISO 9660 Taso 1/
Taso 2 tai Joliet Muita muotoja ei voida toistaa luotettavasti.
Voit luoda enintään 252 hakemistoa CD:lle.
Voit käyttää tätä laitetta kunkin hakemiston
käyttämiseen.
Riippumatta CD:llä olevien hakemistojen
määrästä laite voi käsitellä enintään 999
MP3-tiedostoa yksittäisellä CD:llä maksimin
ollessa 255 tiedostoa hakemistoa kohden.
Kullekin hakemistolle voidaan antaa PC:llä
nimi. Laite voi näyttää hakemiston nimen.
Sinun tulee nimetä hakemistot ja kappaleet/
tiedostot CD-kirjoitusohjelmiston ohjeiden
mukaisesti. Ohjelmiston ohjekirjassa kerrotaan, miten tämä tehdään.

HUOM.
• Hakemistojen ja kappaleiden/
tiedostojen nimissä ei tule käyttää
erikoismerkkejä. Jos haluat pitää
tiedostot oikeassa järjestyksessä,
sinun tulee käyttää kirjoitusohjelmistoa, joka asettaa tiedot alfanumeeriseen järjestykseen. Jos ohjelmistossa ei ole tätä toimintoa, voit
järjestää tiedostot itse. Tätä varten
sinun tulee asettaa numero (esim.
o“ 001”
00
2 ” jne
001”,, ““00
002
jne..) kunkin tiedost
tiedostonimen alkuun - alkunollat tulee ottaa
mukaan.
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HUOM.

HUOM.

MP3-kappaleet voivat sisältää lisätietoja
kuten esittäjän, albumin ja kappaleen
nimen (ID3-tunnisteet). Laite voi näyttää ID3-tunnisteet (versio 1). Luotaessa
(koodattaessa) “MP3” -tiedostoja audiotiedostoista, sinun tulee käyttää korkeintaan 256 kbit/s bittitasoja.
Tämä laite voi soittaa vain MP3tiedostoja, joissa on MP3-tiedostopääte.

Häiriöttömän toiston varmistamiseksi
• älä yritä vaihtaa muiden kuin MP3
tiedostojen päätteeksi “MP3” ja yritä
soittaa niitä! Laite hylkää nämä virheelliset tiedostot soiton aikana.
• Älä käytä “yhdistettyjä” CD-levyjä,
joilla on sekä MP3-kappaleita että
muuta kuin MP3-dataa (laite lukee
vain MP3-tiedostoja MP3-toiston
aikana).
• Älä käytä yhdistelmä-CD-levyjä, joilla
on sekä CD-audiokappaleita että MP3kappaleita. Jos yrität kuunnella yhdistelmä-CD:tä, laite soittaa vain CDaudiokappaleet.

MP3TIL
A AN SIIR
T YMINEN
MP3-TIL
TILA
SIIRT
MP3-tila aktivoidaan samalla tavalla kuin
normaali CD-tila. Lue lisätietoja “CD-tila”
-luvun osasta, jonka otsikko on “CD-tilaan siirtyminen”.
MP3 VIERITYSTEKSTIN MÄÄRITYS
Yksi seuraavista vieritysteksteistä näytetään
aina kappaleen vaihdon yhteydessä. Jälkikäteen näytetään määritetty perusnäyttö.
Mahdolliset vieritystekstit ovat:
• Hakemiston nimi (“DIR NAME”)
• Kappaleen nimi (“SONG NAME”)
• Albumin nimi (“ALBM NAME”)
• Esittäjän nimi (“ARTIST”)
• Tiedostonimi (“FILE NAME”)
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HUOM.
• Esittäjän, kappaleen ja albumin nimet
ovat osa MP3-ID-tunnistetta (versio 1)
ja ne voidaan näyttää vain, jos ne on
tallennettu MP3-tiedostojen kanssa
(katso lisätietoja PC:si MP3-ohjelmiston tai kirjoittavan aseman ohjelmiston ohjekirjasta).
Vaihtaaksesi eri näyttövaihtoehtojen välillä

 paina MENU
MENU-painiketta 9.
 Paina painiketta 6 ylös tai alas toistuvasti kunnes -MP3 DISP- näkyy näytössä.

 Käytä painiketta 6 valitaksesi haluamasi
MP3-vieritystekstin.

HAKEMIST
ON V
ALINT
A
HAKEMISTON
VALINT
ALINTA

SATUNNAISSOITT
O (MIX
TUNNAISSOITTO
(MIX))

Kun haluat siirtyä seuraavaan tai edelliseen
hakemistoon

Parhaillaan soivan hakemiston kappaleita voi
soittaa satunnaisessa järjestyksessä

 paina painiketta 6 ylös tai alas yhden tai

 painamalla lyhyesti 5 MIX -painiketta (10).

useamman kerran.

“MIX DIR” tulee näyttöön ja MIX-symboli
syttyy.

ALEIDEN/
TIEDOST
OJEN
K APP
ALEIDEN/TIEDOST
TIEDOSTOJEN
APPALEIDEN/
SEMINEN
VALIT
ALITSEMINEN

Parhaillaan soivan MP3-CD-levyn kaikki kappaleet voi soittaa satunnaisessa järjestyksessä

Kun haluat siirtyä seuraavaan tai edelliseen
tiedostoon nykyisessä hakemistossa,

“MIX CD” tulee näyttöön ja MIX-symboli syttyy.

 paina painiketta 6 vasemmalle tai oikealle yhden tai useamman kerran.
Jos painat painiketta 6 kerran vasemmalle,
nykyinen kappale alkaa soida uudelleen
alusta.

Kun olet tehnyt asetussäädöt,

 paina MENU
MENU-painiketta (9) kaksi kertaa.

 painamalla 5 MIX -painiketta (10) uudelleen.

Hakemiston pikahakua varten (taaksepäin tai
eteenpäin)

 paina painiketta 6 ylös tai alas kunnes
pikahaku eteen/taakse alkaa.
painike
hakemiston pikahaun.

Peruuta MIX

 painamalla lyhyesti 5 MIX -painiketta (10).
“MIX OFF” tulee näyttöön ja MIX-symboli
poistuu.

HAKEMISTON PIKAHAKU

 Vapauta

Satunnaistoiminnon (MIX) peruutus

lopettaaksesi
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KAPP
ALEIDEN SEL
AAMINEN ((SC
SC
AN)
APPALEIDEN
SELA
SCAN)
Voit selata (kuunnella hetken) kaikkia
CD-levyn kappaleita.

 Paina MENU
MENU-painiketta 9 yli kahden
sekunnin ajan. Seuraavaa kappaletta toistetaan hetki.
“TRK SCAN” tulee näyttöön vilkkuvan
kappalenumeron kanssa.
Laite soittaa hetken kaikkia CD:llä olevia kappaleita nousevassa järjestyksessä.
HUOM.
• Voit asett
aa selausajan. K
atso lisätie
asettaa
Katso
lisätie-toja selausajan asettamisesta kohdasta “Selausajan asettaminen”
adiotila”
luvust
a “R
luvusta
“Radiotila”
adiotila”..
Selaamisen lopettaminen ja kappaleen
kuuntelun jatkaminen

 Paina MENU
MENU-painiketta 9 lyhyesti.
Laite jatkaa tällöin juuri selattavana olevan
kappaleen soittoa normaalisti.

YKSITT
ÄISTEN K
APP
ALEIDEN T
AI
YKSITTÄISTEN
KAPP
APPALEIDEN
TAI
KOKO HAKEMISTOJEN TOISTO
UUDELLEEN (REPE
AT)
(REPEA

SOIT
ON KESKE
Y TT
ÄMINEN (P
AUSE
SOITON
KESKEY
TTÄMINEN
(PA
USE))

 Paina painiketta 3 (10).
Näyttöön tulee “PAUSE”.

Soittaaksesi nykyisen kappaleen uudelleen
toistuvasti

 paina lyhyesti 4 RPT -painiketta (10).
“RPT TRCK” tulee hetkellisesti näyttöön ja RPT
näkyy.
Soittaaksesi koko hakemiston uudelleen toistuvasti

 paina painiketta 4 RPT (10) uudelleen.
Näyttöön tulee “RPT DIR”.
Toiston peruminen
Lopeta parhaillaan soivan kappaleen tai
hakemiston uudelleen toistaminen

 painamalla lyhyesti 4 RPT -painiketta 10.
“RPT OFF” tulee hetkellisesti näyttöön ja RPT
poistuu näytöstä.

Keskeytyksen peruminen

 Paina painiketta 3 (10) kun keskeytys on
aktivoitu.
Nauhan soitto jatkuu.
A*
AJA
TIL
CD
AJATIL
TILA
CD--VAIHT
AIHTAJA
HUOM.
• Tiedot CD-levyjen käsittelystä,
syöttämisestä ja CD-vaihtajan käyttämisestä löytyvät CD-vaihtajan
käyttöohjeesta.
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CD
AJA
TIL
A AN SIIR
T Y MINEN
CD--VAIHT
AIHTAJA
AJATIL
TILA
SIIRT

KAPP
ALEIDEN V
ALIT
SEMINEN
APPALEIDEN
VALIT
ALITSEMINEN

 Paina SRC-painiketta toistuvasti kunnes

Kun haluat vaihtaa seuraavaan tai edelliseen
kappaleeseen parhaillaan soivalla CD-levyllä,

“CHANGER” näkyy näytössä.
Laite alkaa soittaa ensimmäistä CD-vaihtajan
havaitsemaa CD-levyä.

 paina painiketta 6 vasemmalle tai
oikealle yhden tai useamman kerran.

YKSITT
ÄISTEN K
APP
ALEIDEN T
AI
YKSITTÄISTEN
KAPP
APPALEIDEN
TAI
KOK
O CDLE
V YN T
OIST
AMINEN
OKO
CDLEV
TOIST
OISTAMINEN
(REPE
AT)
(REPEA
Kun haluat kuunnella parhaillaan soivan kappaleen uudelleen,

 paina lyhyesti 4 RPT -painiketta (10).
SEMINEN
V YJEN V
ALIT
CD
-LE
VALIT
ALITSEMINEN
CD-LE
-LEV

PIKAHAKU (ÄÄNELLINEN)

Kun haluat vaihtaa seuraavaan tai edelliseen
CD-levyyn,

Pikahakua varten (taaksepäin tai eteenpäin)

 paina painiketta 6 ylös tai alas yhden tai
useamman kerran.
HUOM.
• Laite ei ota huomioon vaihtajan tyhjiä CD-paikkoja tai paikkoja, joissa on
viallisia levyjä.

 paina painiketta 6 ylös tai alas kunnes
pikahaku taakse/eteen alkaa.

“RPT TRCK” tulee hetkellisesti näyttöön ja RPT
näkyy.
Kun haluat kuunnella parhaillaan soivan CDlevyn uudelleen,

 paina painiketta 4 RPT (10) uudelleen.
“RPT DISC” tulee hetkellisesti näyttöön ja RPT
näkyy.
UUDELLEEN TOISTON* peruutus
Lopeta parhaillaan soivan kappaleen tai
CD-levyn toistaminen

 paina lyhyesti 4 RPT -painiketta (10).
“RPT OFF” tulee näyttöön ja RPT poistuu
näytöstä.
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SATUNNAISSOITT
O (MIX
TUNNAISSOITTO
(MIX))
Parhaillaan soivan CD-levyn kappaleita voi
soittaa satunnaisessa järjestyksessä

 painamalla lyhyesti 5MIX -painiketta (10).
“MIX CD” tulee hetkellisesti näyttöön ja MIX
näkyy.
Kaikkien CD-levyjen kaikkia kappaleita voi
soittaa satunnaisessa järjestyksessä

 painamalla painiketta 5MIX 9 uudelleen.
“MIX ALL” tulee hetkellisesti näyttöön ja MIX
näkyy.
Satunnaistoiminnon (MIX) peruutus

 Paina lyhyesti 5MIX -painiketta (10).
“MIX OFF” tulee näyttöön ja MIX poistuu
näytöstä.

KAIKKIEN CD-LEVYJEN KAIKKIEN
K APP
ALEIDEN SEL
AAMINEN ((SC
SC
AN)
APPALEIDEN
SELA
SCAN)

SOIT
ON KESKE
Y TT
ÄMINEN (P
AUSE
SOITON
KESKEY
TTÄMINEN
(PA
USE))

Soittaaksesi hetken kaikkien makasiinissa
olevien CD-levyjen kaikkia kappaleita nousevassa järjestyksessä

Näyttöön tulee “PAUSE”.

 paina MENU
MENU-painiketta 9 yli kahden

Keskeytyksen peruminen

sekunnin ajan.
“TRK SCAN” tulee näyttöön ja nykyisen kappaleen numero vilkkuu.
“MIX OFF” tulee näyttöön ja MIX poistuu
näytöstä.
Selauksen peruutus
Lopeta selaus

 painamalla MENU
MENU-painiketta 9 lyhyesti.

 Paina painiketta 3 (10).

 Paina painiketta 3 (10) kun keskeytys on
aktivoitu.
Nauhan soitto jatkuu.
ÄÄNI
Voit säätää ääniasetuksia (basso ja diskantti)
erikseen kullekin äänilähteelle (radio,
CD/MP3* ja CD-vaihtaja/AUX). Voit lisätä tai
vähentää bassoa ja diskanttia ±7 askelin.

Laite jatkaa tällöin juuri selattavana olevan
kappaleen soittoa normaalisti.

Äänenjakauman asetukset (tasapaino ja
ristisäätö) koskevat kaikkia audiolähteitä
(paitsi liikennetiedotteita).

HUOM.

Voit säätää tasapaino- ja ristisäätöasetuksia
liikennetiedotteille vain kun liikennetiedotusta vastaanotetaan.

• Voit asett
aa selausajan. LLue
ue lisätiet
oja
asettaa
lisätietoja
“Radiotila”-luvun osasta, jonka
otsikk
o on ““S
Selausajan asett
aminen”
otsikko
asettaminen”
aminen”..
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BASSON S
Ä ÄTÄMINEN
SÄ

DISK
ANTIN S
Ä ÄTÄMINEN
DISKANTIN
SÄ

Bassotehostuksen säätäminen:

Diskanttitehostuksen säätäminen:

 Paina AUDIO
AUDIO-painiketta 8.

 Paina AUDIO
AUDIO-painiketta 5.

Näyttöön tulee “BASS”.

Näyttöön tulee “BASS”.

 Paina painiketta 6 ylös tai alas basson

 Paina painiketta 6 vasemmalle tai oike-

säätämiseksi.
Kun olet tehnyt asetussäädöt,

 paina AUDIO
AUDIO-painiketta 8.

alle toistuvasti kunnes “TREBLE” näkyy
näytössä.

 Paina painiketta 6 ylös tai alas diskantin
säätämiseksi.
Kun olet tehnyt asetussäädöt,

 paina AUDIO
AUDIO-painiketta 5.

Ä ÄNEN T
ASEN/
OIKE
A
TAS
ASAP
APAINON
VASEN/
ASEN/OIKE
OIKEA
AS
AP
AINON V
ANSSI)
(BALANSSI)
SÄÄTÖ (BAL
Säädä äänenvoimakkuuden jakoa (balanssi)
vasemmalle tai oikealle

 painamalla AUDIO
AUDIO-painiketta 8.
Näyttöön tulee “BASS”.

 Paina painiketta 6 vasemmalle tai oikealle toistuvasti kunnes “BAL” näkyy
näytössä.

 Paina painiketta 6 ylös tai alas balanssin
(oikea/vasen) säätämiseksi.
Kun olet tehnyt asetussäädöt,

 painamalla AUDIO
AUDIO-painiketta 8.
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Ä ÄNENJAK
AUMAN S
ÄNENJAKA
SÄ
Ä ÄTÖ ETEEN/
Ä ÄTÖ)
(RISTISÄ
TAAKSE (RISTIS
Säädä
äänijakaumaa
(ristisäätö)

eteen/taakse

 painamalla AUDIO
AUDIO-painiketta 8.
Näyttöön tulee “BASS”.

 Paina painiketta 6 vasemmalle tai oikealle toistuvasti kunnes “FADER” näkyy
näytössä.

 Paina painiketta 6 ylös tai alas
ristisäätöasetuksen (etu/taka)
säätämiseksi.
Kun olet tehnyt asetussäädöt,

 painamalla AUDIO
AUDIO-painiketta 8.

X-BASS

TEKNISET TIEDOT

Voit käyttää X-Bass -toimintoa basson tehostamiseen alhaisilla äänenvoimakkuuksilla.
Valittu X-Bass -asetus vaikuttaa kaikkiin
audiolähteisiin (radio, CD/MP3*, CD-vaihtaja
tai AUX). Voit säätää X-Bass -asetusta vaihtoehtojen poissa (OFF) ja kolme välillä. Kolme merkitsee että X-Bass -tehostus on
maksimissa ja OFF että se on poiskytketty.

Vahvistin
Lähtöteho: 4 x 18 wattia sini standardin
DIN 45 324 mukaan, 14,4 V
4 x 40 wattia maksimiteho
Viritin
Taajuusalueet Euroopassa:

X-BASS -tehostuksen säätäminen
ASS
 Paina X-B
-BASS
ASS-painiketta 7.
“X-BASS” tulee näyttöön yhdessä nykyisen
asetuksen kanssa.

 Paina painiketta 6 vasemmalle tai oikealle toistuvasti kunnes haluttu asetus
näkyy näytössä.
Kun olet tehnyt asetussäädöt,
ASS
 paina X-B
-BASS
ASS-painiketta 7.

FM: 87,5 - 108 MHz
MW: 531 - 1602 kHz
LW: 153 - 279 kHz
FM-taajuusvaste:
35 - 16.000 Hz
CD
Taajuusvaste:
20 – 20.000 Hz
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KAU K
OKO
OHJA
USJÄRJESTELMÄ
*
AU
Ä*

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄDIN

ON/OFF-KYTKIN
Lyhyt painallus: Mykistys tai käynnistys.
Pitkä painallus: Sammutus.

Lisää äänenvoimakkuutta
“+”-säädintä ja vähennä
“-”-säädintä.

painamalla
painamalla

HAKUKYTKIN

SRC-KYTKIN
Valitse ohjelmalähde painamalla tätä kytkintä.
Ohjelmalähde vaihtuu seuraavasti;

Radiotoiminto
Lyhyt painallus: Seuraava muistipaikka
Pitkä painallus: Asemahaku ylöspäin

o Radio o Kasetti o CD(CD-vaihtaja)

Kasettitoiminto (vainlogiikkaohjattu soitin)
S-CPS eteenpäin
CD-toiminto
S-CPS eteenpäin
CD-vaihtajatoiminto

C

SR

Lyhyt painallus: Seuraava CD
Pitkä painallus: Seuraava kappale

T7W4001B
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5-2 HÄTÄTILANTEET

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

Z VAR
OITUS
AROITUS
Säilytä nosturi, varapyörä ja muut työkalut ja välineet niille varatuissa paikoissa.
• Älä säilytä nosturia, varapyörää tai
muita välineitä matkustamossa.
Irralliset esineet voivat sinkoutua autossa ja aiheuttaa henkilövahinkoja
äkkijarrutus- tai onnettomuustilanteissa.

N4W5011A

Kiinnitä varapyörä lattialevyn alle.
Säilytä nosturi ja työkalut tavaratilassa. Kiinnitä nämä työkalut ja varusteet alkuperäisellä
tavalla.
Katso lisätietoja hakemiston kohdasta
“VANTEET JA RENKAAT”.

V ar
apyörän ja
arapyörän
(vain Wagon)

ttyök
yök
alujen
yökalujen

irr
otus
irrotus

1. Nosta pohjalevy vetämällä kahvasta
ylöspäin.
2. Nosta lattiakaukalo pois.
3. Vapauta tuki pidikkeestään ja aseta se
loveen.

HUOM.
Kiinnitä nosturi, nosturin kädensija ja
työkalut kunnolla pohjalevyn alle,
etteivät ne kolise.

N5W5001A
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TYHJENTYNEEN
VA I H T
AMINEN
TA

Nosturin tiedot

4. Irrota varapyörä.
5. Päästäksesi käsiksi työkaluihin vedä
työkalulaatikon kannessa olevasta
hihnasta.

RENKAAN

Jos rengas on tyhjentynyt, noudata seuraavia
turvallisuusohjeita
ennen
renkaan
vaihtamista.

Maksimi
Työkuormitus

700 kg

Rasvatyyppi

Litium

Renkaan vaihtamista koskevat turvaohjeet

Rasvaluokka

1 National Lubricating
Grease Institute (NLGI)

1. Kytke hätävilkut päälle.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Suunnitt
elimme nosturin käy
uunnittelimme
käyttettäväk
ettäväk-si vain tässä autossa.
• Älä käytä auton mukana tulevaa
nosturia muissa autoissa.
• Älä koskaan ylitä nosturin suurinta
sallittua nostokuormaa.
Tämän nosturin käyttäminen muissa
autoissa voi vahingoittaa muita autoja
tai nosturia sekä aiheuttaa henkilövahinkoja.

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

N5W5002A
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Tyhjent
yneen rrenk
enk
aan vvaiht
aiht
aminen
yhjentyneen
enkaan
aihtaminen
1. Ota nosturi, pyöränvaihtotyökalut ja varapyörä pois tavaratilasta.
2. Irrota pölykapseli mukana tulevalla
pyöränmutteriavaimella tai tasakärkisellä
ruuvitaltalla (jos näin varustettu).
3. Löysennä renkaan pultteja tai muttereita
yksi kierros pyöränmutteriavaimen avulla.

Z HUOMAUTUS
Älä irrota muttereita tai pultteja ennen
kuin rengas on nostettu ylös maasta.

4. Aseta nosturin kädensija ja pyöränmutteriavain tunkkiin.
5. Kierrä nosturin kädensijaa myötäpäivään
niin, että nostopää nousee hieman.
6. Sijoita nosturi alla olevan kuvan osoittamalla tavalla. Auton ovien alapuolella on
etu- ja takapäässä nostopisteet.
7. Sijoita nosturi pystysuunnassa vaihdettavaa
rengasta lähinnä olevan nostopisteen
kohdalle.

8. Nosta autoa kiertämällä nosturin kahvaa
myötäpäivään, kunnes nostopää on tukevasti nostopisteessä. Nosta rengasta ylös
maasta noin 3 cm.

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

Z HUOMAUTUS

HUOM.

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

Älä nosta autoa enempää kuin pyörän
vaihtamisen kannalta on tarpeen.

Nosturin kädensija
2
3

4
1

Nosturi
Mutteriavain

Löysentäminen
S3W5021A

N8D5001A

S3W5023A
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Z VAR
OITUS
AROITUS
• Älä koskaan mene auton alle tai
käynnistä moottoria, kun auto on
tuettu nosturilla.
Auto voi liukua pois nosturin päältä,
mikä voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai
hengenvaaran.

9.

Irrota pyörän mutterit tai pultit kokonaan
kiertämällä vastapäivään.

10. Irrota koko pyörä.
11. Asenna varapyörä pyörännapaan.

Z HUOMAUTUS
• Älä koskaan levitä öljyä tai rasvaa
pyörän muttereihin tai pultteihin.
• Käytä aina oikeanlaisia pyörän
muttereita tai pultteja.
• Kiristä mutterit tai pultit tiukasti
käyttämällä auton työkalusarjan
pyöränmutteriavainta.
• Vie auto korjaamolle niin pian kuin
mahdollista, jotta pyöränmutterit tai
pultit voidaan kiristää oikeaan
kiristysarvoon. Suosittelemme valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.
Väärin kiristetyt mutterit tai pultit voivat
irrota.

12. Asenna pyörän mutterit tai pultit paikoilleen ja kierrä niitä hieman myötäpäivään.
13. Käännä nosturin kädensijaa vastapäivään
ja laske auto maahan.
14. Kiristä pyöränmutterit tai pultit kiristysarvoon 120 Nm “X”-kuvion mukaan;
1o2o3o4 (katso kuva alla)

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

2
3

4
1

Kiristäminen
S3W5024A

5-6 HÄTÄTILANTEET

15. Säilytä pyöränkapseli tavaratilassa kunnes
olet vaihtanut normaalin pyörän kompaktin
varapyörän tilalle.

Z HUOMAUTUS
Älä laita pyöränkapselia kompaktiin
varapyörään.
Kapseli tai pyörä voi vaurioitua.
16. Aseta nosturi, työkalut ja tyhjentynyt rengas niille kuuluviin paikkoihin.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Älä säilytä nosturia ja työkaluja
matkustamossa.
Irralliset esineet voivat sinkoutua autossa ja aiheuttaa henkilövahinkoja
äkkijarrutus- tai onnettomuustilanteissa.

HUOM.
Kompakti varapyörä on tarkoitettu vain
lyhytaikaiseen käyttöön.
Vaihda ensi tilassa sen tilalle normaali
pyörä.

Z HUOMAUTUS

Z HUOMAUTUS

Auto voi muuttua epävakaaksi ja liikkua
nosturia käytettäessä. Seurauksena voi
olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
• Käytä auton mukana toimitettua
nosturia ja auton nostopisteitä.
• Kun asennat nosturin auton nostamista varten, nosturin on oltava
pystysuorassa maahan nähden.
• Älä mene ylös nostetun auton alle.
• Älä käynnistä nosturilla ylös nostettua autoa.
• Pyydä kaikkia matkustajia poistumaan autosta ennen nosturilla nostamista.
• Käytä nosturia vain pyörien vaihtamiseen.
• Älä nosta autoa nosturilla mäessä tai
liukkaalla pinnalla.
• Käytä sitä nostopistettä, joka on
lähimpänä vaihdettavaa rengasta.
• Aseta kiilat vaihdettavan renkaan
vastapuolella kulmittain olevan renkaan eteen.
(jatkuu)

(jatkuu)
• Ennen kuin nostat auton nosturilla,
varmista, että kasijarru on kytkettynä
ja vaihteisto on asetettu 1. vaihteelle
tai peruutusvaihteelle (käsivalintainen) tai P (automaatti).
• Älä nosta autoa nosturilla tai vaihda
rengasta, kun lähellä on liikennettä.

Z HUOMAUTUS
Pyydä apua korjaamosta tai tiepalvelusta, kun olosuhteet eivät ole tyydyttävät auton nostamiseksi nosturilla,
tai ellet ole varma pyörän vaihtamisen
onnistumisesta.
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MOOTTORIN
K ÄY N N I S T
ÄMINEN
TÄ
A P U KA A P E L E I L LA
Z HUOMAUTUS
• Älä yritä käynnistää autoa työntämällä tai vetämällä sitä.
Tämä voi vaurioittaa katalysaattoria ja
automaattivaihteistoa ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
Jos auton akku on tyhjentynyt, auton käynnistämiseen voidaan käyttää toisen auton akkua.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Akut voivat räjähtää. Akkuhappo voi
aiheuttaa palovammoja. Sähköinen
oikosulku
voi
aiheuttaa
henkilövahinkoja tai vaurioittaa autoa.
• Älä altista akkua avotulelle tai
kipinöille.
• Älä kurottaudu akun päälle, kun
käynnistät autoa apukaapeleilla.
(jatkuu)

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

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

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

Z VAR
OITUS
AROITUS
• Aseta apukäynnistyskaapelit aina
kulkemaan niin, etteivät ne osu
moottoritilan liikkuviin osiin.
Muussa tapauksessa auto voi vaurioitua, ja tuloksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
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Apukäynnistyskaapeleiden kiinnittäminen
Kytke apukäynnistyskaapelit seuraavassa
järjestyksessä:
1. Kytke apukaapelin yksi liitäntä ladatun
akun positiiviseen napaan (akkukotelossa
tai akkunavassa oleva “+”-merkintä).
2. Kytke saman apukaapelin toinen pää
tyhjentyneen akun positiiviseen napaan
(“+”-napaan).
3. Kytke toisen apukaapelin toinen liitäntä
ladatun akun negatiiviseen napaan
(akkukotelossa - tai navassa oleva
“–”-merkintä).

N6A5001P

Z VAR
OITUS
AROITUS
Apuvirtaa käyttävän ajoneuvon viimeistä kytkentää EI saa tehdä akun
negatiiviseen (–) napaan.
• Kun teet viimeistä kytkentää, liitä
kiinnike moottorilohkossa olevaan
teräskiinnikkeeseen.
• Viimeisen kytkennän on oltava mahdollisimman kaukana akusta.
Jos apukaapeli kytketään tyhjentyneen
akun negatiiviseen napaan, tuloksena
voi olla kipinöintiä. Akku voi myös mahdollisesti räjähtää.
ak
av
a henkilöTulok
sena voi olla vvak
akav
ava
uloksena
vahinko tai auton vaurioituminen.

4. Tee viimeinen kytkentä sopivaan
maattopisteeseen, kuten moottorilohkossa
olevaan teräskiinnikkeeseen.
5. Apuvirtaa antavan auton moottori saa olla
käynnissä apuvirtaa annettaessa.
HUOM.
Yritä käynnistää aut
o, jonk
a akku on
auto
jonka
tyhjentynyt, minuutin välein. Yksi
käynnistysyrityskerta saa kestää enintään 15 sekuntia.
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AUTON HINAAMINEN
Kun auto, jonka akku on tyhjentynyt, on
käynnissä:
1. Irrota maattoliitäntä (–) varovasti. Aloita
kytkentöjen purkaminen tyhjentyneestä
akusta. Jätä auto, jonka akku on
tyhjentynyt, käymään.
2. Irrota negatiivinen johdin autosta, joka
antaa apuvirtaa.
3. Irrota “+”-johdin kummastakin akusta.
Säilytä apukäynnistyskaapelit varapyörän
yhteydessä.
4. Anna auton, jonka akku on tyhjentynyt,
käydä noin 20 minuutin ajan. Näin auton
laturi lataa akun.
5. Jos tämä purkaustila toistuu, ota yhteyttä
korjaamoon. Suosittelemme valtuutettua
Chevrolet-huoltoliikettä.

Jos autoasi on hinattava, ota yhteyttä
korjaamoon tai hinausliikkeeseen.
Suosittelemme valtuutettua Chevrolethuoltoliikettä.

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

N4W5041A

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

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

N4W5042A
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5. Hinaa autoa siten, että etupyörät ovat irti
tiestä.

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

HINA
AMINEN HÄ
TÄTAP
AUKSESS
A
HINAAMINEN
HÄT
APA
UKSESSA
Jos hinauspalvelu ei ole käytettävissä hätätilanteessa, autoa voidaan tilapäisesti hinata
hinausköydellä, joka on kiinnitetty auton alla
olevaan hinaussilmukkaan.
Etuhinaussilmukat
Etupuskurin alla on etuhinaussilmukat. Kuljettajan on oltava auton sisällä ohjaamassa
ja jarruttamassa.
Hinausköydellä hinaaminen on sallittua vain
kestopäällysteisillä teillä. Hinausköydellä saa
hinata vain lyhyitä matkoja pienillä nopeuksilla.

N4W5043A

N5D5005A

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

Z HUOMAUTUS
Auto voi vaurioitua hinausköydellä
hinattaessa.
Vaurioitumisen vvaar
aar
an vähentäminen:
aaran
• Käytä hinaussilmukoita vain, jos mitään muuta hinausvälineistöä ei ole
käytettävissä.
• Hinaa autoa vain edestä.
• Pidä köysi irti puskurista.
• Varmist
a, että hinausköysi on kiinniarmista,
tetty molemmista päistä kunnolla
hinaussilmuk
oihin. T
arkist
a vetämällä
hinaussilmukoihin.
Tarkist
arkista
hinausköyttä.
• Hinausköydellä hinaaminen voi
vaurioittaa automaattivaihteistoa
vakavasti. Kun hinaat automaattivaihteistoista autoa, käytä
hinaustasoa tai pyöränosturia.
• Aja hitaasti ja vältä äkkinäisiä
liikkeitä.
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AU T
ON KEINUTT
AMINEN
TO
TA
Z VAR
OITUS
AROITUS
Hinattavan auton hallinnan menettäminen on mahdollista hinausköydellä
hinattaessa.
• Älä hinaa, jos pyörät, vaihteisto,
akselit, ohjauslaitteisto tai jarrut
ovat vaurioituneet.
• Älä irrota virta-avainta virtalukosta,
koska muuten ohjauslukko menee
päälle, jolloin autoa ei voi ajaa.

Tak
ahinaussilmukk
a
akahinaussilmukk
ahinaussilmukka
Käytä takahinaussilmukkaa toisen auton
hinaamiseen. Takahinaussilmukkaa saa käyttää
vain hätätilanteessa (esim. auton vetämiseen ylös
ojasta, lumipenkasta tai mudasta).
Takahinaussilmukkaa käytettäessä hinausvaijerin
tai – ketjun on oltava suorassa silmukkaan nähden. Silmukkaan ei saa kohdistaa
sivuttaisvoimia. Älä kiristä vaijeria liian nopeasti, ettei auto vaurioidu.

Jos auto on juuttunut lumeen, mutaan tai
muuhun löysään ainekseen, voit saada auton
irti alla kuvattujen ohjeiden avulla.
1. Käännä ohjauspyörä kokonaan vasemmalle ja sitten oikealle. Näin etupyörien ympärillä oleva alue vapautuu esteistä.
2. Kytke R- ja eteenpäinajovaihde vuorotellen päälle.
3. Vältä pyörien sutimista.
4. Vapauta kaasupoljin, kun vaihdat vaihdetta.
5. Paina kaasupoljinta kevyesti, kun vaihde
on päällä.

N5D5006A

N4W5061B
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YLIKUUMENEMINEN
Jos tämä ei irrota autoa muutaman yrityksen
jälkeen, autoa joudutaan ehkä hinaamaan. Katso ohjeet kohdasta “AUTON HINAAMINEN”.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Jos yrität irrottaa auton lumesta,
mudasta, hiekasta tai muusta esteestä
keinuttamalla:
ei aut
on ympärillä
a ensin, ett
• Tarkist
arkista
ettei
auton
ole esteitä tai ihmisiä.
aak
Aut
o voi syök
sähtää äkisti et
een- ttai
ai ttaak
Auto
syöksähtää
eteenaak-sepäin, mikä voi aiheuttaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.

HUOM.
Jos keinutat autoa, ota seuraavat varoitukset huomioon, ettei vaihteisto ja
muut osat vaurioidu:
• Älä paina kaasupoljinta, kun vaihdat
vaihdetta tai ennen kuin vaihteisto on
siirtynyt kokonaan eteenpäinajo- tai
peruutusvaihteelle.
• Älä nosta moottorin kierroksia korkealle. Vältä pyörien luistoa.
• Jos auto ei irtoa usean keinutuskerran
jälkeen, harkitse hinaamista.

Jos jäähdytysnesteen lämpömittari osoittaa
moottorin ylikuumenevan tai sinulla on jokin
muu syy epäillä moottorin ylikuumenneen:
1. Pysäytä auto.
2. Kytke ilmastointi pois päältä.
3. Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä muutaman minuutin ajan.
4. Varmista, että puhallin toimii.

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

HUOM.
Ilmastointilaitteen käyttäminen pitkiä
ylämäkiä tai vilkkaassa liikenteessä
ajettaessa voi saada moottorin
ylikuumenemaan.
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Jos puhallin ei toimi ja näet höyryä, toimi
seuraavasti:

Jos jäähdytysnestettä on vähän, tarkista seuraavat osat vuotojen varalta:

1. Sammuta moottori.

1. jäähdytin

2. Siirry pois auton luota avaamatta
konepeltiä.

2. jäähdyttimen letkut

3. Anna moottorin jäähtyä.

4. lämmityslaitteen letkut

4. Kun höyryä ei enää näy, avaa konepelti
varovasti.

5. lämmityslaitteen letkujen liitännät

5. Ota ensi tilassa yhteyttä korjaamoon.
Suosittelemme valtuutettua Chevrolethuoltoliikettä.
Jos puhallin toimii eikä höyryä näy, toimi
seuraavasti:
1. Avaa konepelti varovasti.
2. Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä,
kunnes se on jäähtynyt.
3. Tarkista jäähdytysnesteen taso.
Jos puhallin toimii, mutta moottorin lämpötila
ei laske, toimi seuraavasti:
1. Pysäytä moottori.
2. Avaa konepelti varovasti.
3. Anna moottorin jäähtyä.
4. Tarkista jäähdytysnesteen taso.

3. jäähdyttimen liitokset

6. vesipumppu.
Jos havaitset vuodon tai muun vaurion, tai jos
jäähdytysnestettä vuotaa edelleen, ota heti
yhteyttä korjaamoon. Suosittelemme valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä. Älä aja autolla ennen kuin nämä ongelmat on ratkaistu.

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

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

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

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

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

Z VAR
OITUS
AROITUS
Jos sinun pitää kurkottaa moottoritilaan, riisu sellainen löysä vaatetus ja
korut, jotka voivat tarttua kiinni
moottoritilaan. Älä myöskään aseta
kehon osia tuulettimen, hihnojen tai
muiden liikkuvien osien lähelle.
• Varmista asianmukainen tuuletus, ennen
kuin työskentelet moottorin käydessä suljetussa tilassa, kuten autotallissa.

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

• Pidä käytetty öljy, jäähdytysneste ja muut
nesteet poissa lasten ja lemmikkieläinten
ulottuvilta.

S3W6011A

• Älä hävitä tyhjiä tai käytettyä öljyä tai
nestettä sisältäviä astioita kotitalousjätteen seassa. Käytä paikallisten viranomaisten hyväksymiä hävityslaitoksia.

HUOLTO JA HOITO 6-3

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

Jäähdytyspuhallin

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

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

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

Nesteet

SISÄPUOLI

• Tarkista kaikkien konepellin alla olevien
nestesäiliöiden oikea täyttötaso.

Ohjaus

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

• Tarkista ohjauspyörän vapaa liike.
Käsijarru
• Varmista että käsijarruvivun liikevara on
oikea.
Kojelauta

• Ei vieraita esineitä kulutuspinnalla.

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

Pyörät

Peilit

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

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

Lamput

• Tarkista kaikkien
säädettävyys.

• Ei murtumia reunoissa tai kulutuspinnassa.

• Kaikkien seisonta-, ajo- ja takavalojen,
sivuvalojen, sekä suunta-, jarru- ja sumuvalojen toiminta.

peilien

helppo

Säätimet
• Tarkista jarru- ja kytkinpolkimien vapaaliike.
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MOO
TT
O R I T I LA
OT
TO
1.4 DOHC/1.6 DOHC -MALLIT

1. Ilmanpuhdistin

5. Sulake- ja relekotelo

2. Moottoriöljyn täyttökorkki

6. Akku

3. Jarru/kytkinnestesäiliö

7. Pesunestesäiliö

4. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö

8. Ohjaustehostimen nestesäiliö

9. Moottoriöljymäärän mittatikku
10. Automaattivaihteiston öljymäärän
mittatikku*
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1.8 DOHC -MALLI

N6W6001A

1. Ilmanpuhdistin

4. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö

7. Pesunestesäiliö

2. Moottoriöljyn täyttökorkki

5. Sulake- ja relekotelo

8. Ohjaustehostimen nestesäiliö

3. Jarru/kytkinnestesäiliö

6. Akku

9. Moottoriöljymäärän mittatikku
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2.0S DIESEL

N7W6001B

1. Ilmanpuhdistin

5. Sulake- ja relekotelo

2. Moottoriöljyn täyttökorkki

6. Akku

10. Lisäsulake- ja relekotelo

3. Jarru/kytkinnestesäiliö

7. Pesunestesäiliö

11. Polttoainesuodatin

4. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö

8. Ohjaustehostimen nestesäiliö

9. Moottoriöljymäärän mittatikku
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MOOTTORIÖLJY
Huolehdi moottorin asianmukaisesta
voitelusta pitämällä moottoriöljyn määrä
oikealla tasolla.
Moottori kuluttaa normaalisti jonkin verran
öljyä.
Tarkista öljyn määrä säännöllisin väliajoin,
esimerkiksi aina, kun pysähdyt ottamaan lisää
polttoainetta.
Jos moottorin öljynpaineen varoitusvalo
(o) kojetaulussa syttyy, moottoriöljymäärä
on tarkastettava välittömästi.

MOOTTORIÖLJYN MÄÄRÄN
TARK
AST
AMINEN
ARKAST
ASTAMINEN

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

1. Pysäköi auto tasaiselle paikalle.

7. Tarkista öljyn määrä mittatikusta. Öljyn
määrän tulisi olla merkintöjen MIN ja MAX
välillä.

2. Odota muutama minuutti moottorin
sammuttamisen jälkeen, jotta öljy ehtii
valua takaisin öljypohjaan. Jos moottori on
kylmä, öljyn valuminen öljypohjaan kestää
kauemmin.
3. Vedä mittatikku ulos ja pyyhi se puhtaaksi.
4. Työnnä mittatikku kokonaan takaisin
sisään.
5. Vedä mittatikku uudelleen ulos.

(Bensiini)

Oikea öljymäärä
(Diesel)

N6W6002A

N7W6052A
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8. Jos öljymäärä on MIN-merkinnän alapuolella, lisää tarpeeksi moottorissa jo olevan
laatuluokan öljyä, jotta määrä nousee
MAX-merkin tasolle. Älä lisää öljyä MAXmerkinnän yli.
Moottoriöljyn täyttökorkki sijaitsee
venttiilikannessa, alla olevan kuvan mukaisesti.
Katso öljyn tekniset tiedot hakemiston
kohdasta “NESTETAULUKKO”.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Moottoriöljy on ärsyttävä aine joka voi
nieltäessä aiheuttaa sairaskohtauksen
tai kuoleman.
• Pidä poissa lasten ulottuvilta.
• Vältä toistuvaa tai jatkuvaa ihokosketusta.
• Pese altistuneet alueet vedellä ja
saippualla tai käsienpesuaineella.

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

Moottoriöljyn täyttökorkki

N6W6003A

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

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

Z VAR
OITUS
AROITUS

Z HUOMAUTUS

Moottoriöljy ja sen astiat voivat olla
haitallisia terveydelle.
• Vältä toistuvaa tai jatkuvaa kosketusta moottoriöljyn kanssa.
• Puhdista moottoriöljyn käsittelyn
jälkeen iho ja kynnet vedellä ja saippualla tai käsienpesuaineella. Pidä öljy
ja muut myrkylliset aineet poissa
lasten ulottuvilta.
Moottoriöljy voi ärsyttää ihoa ja aiheuttaa nieltäessä sairaskohtauksia tai
jopa kuoleman.

Huonolaatuisten öljyjen tai muiden kuin
suositeltujen öljyjen tai kemiallisten moottorin käsittelyaineiden (lisäaineiden) käyttö voi vaurioittaa moottoria.
• Ota yhteyttä korjaamoon ennen lisäaineiden käyttöä. Suosittelemme, että
otat yhteyttä valtuutettuun Chevrolethuoltoliikkeeseen.

Z HUOMAUTUS
• Älä hävitä käytettyä moottoriöljyä tai
suodatinta kotitalousjätteen seassa.
• Käytä paikallista, viranomaisten
hyväksymää jätteenhävityslaitosta.
Käytetty moottoriöljy ja suodatin sisältävät haitallisia ainesosia, jotka voivat
olla vaaraksi terveydelle ja ympäristölle.
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SUOSITEL
TU MOO
TT
ORIÖLJY JA
SUOSITELTU
MOOTT
TTORIÖLJY
HUOL
TO-OHJELMA
HUOLT
Suositeltu moottoriöljy
Katso suositeltu moottoriöljy ja sen määrä
hakemiston kohdasta “NESTETAULUKKO”.
Huolto-ohjelma
Katso “HUOLTOKAAVIO” huoltokirjasta.

MOOTTORIÖLJYN KESTOIÄN
OSOITUSJÄRJESTELMÄ
*
OSOITUSJÄRJESTELMÄ*
(vain diesel)
Autossasi voi olla moottoriöljyn kestoiän
osoitusjärjestelmä, joka ilmoittaa sinulle,
koska moottoriöljy on vaihdettava. Kilometrilukema, jonka kohdalla öljynvaihto tulee
suorittaa, voi vaihdella huomattavasti ajoolosuhteista riippuen. Jotta öljyn kestoiän
ilmaiseva järjestelmä toimii oikein, järjestelmä on nollattava jokaisen öljynvaihdon yhteydessä.
Kun järjestelmä on laskenut että öljyn kestoikä on umpeutumassa, se ilmoittaa että öljy
on vaihdettava. Vaihda moottoriöljy -valo syttyy mittaristossa. Katso “VAIHDA MOOTTORIÖLJY -VALO”. Vaihda öljy mahdollisimman pian.
Dieselmoottorilla varustetussa autossa moottorin teho voi laskea. Vaihda moottoriöljy välittömästi, jos moottoriöljyn vaihtovalo syttyy
dieselautossa. Hyvissä ajo-olosuhteissa
ajettaessa on mahdollista, että öljyn kestoiän ilmaiseva järjestelmä ei osoita öljynvaihtoa tarpeelliseksi yli vuoteen. Autosi
moottoriöljy ja suodatin on kuitenkin vaihdettava vähintään kerran vuodessa ja järjestelmä

on tällöin nollattava. Jälleenmyyjälläsi on
Chevroletin kouluttama huoltohenkilöstö, joka
tekee tämän työn käyttämällä testauslaitetta
ja asettamalla järjestelmän uudelleen vai
nollaamalla On myös tärkeätä tarkistaa öljy
säännöllisesti ja pitää se oikealla tasolla.
Moottoriöljyn kestoiän osoitusjärjestelmän
nollaus
Moottoriöljyn kestoiän osoitusjärjestelmä laskee auton käyttöolosuhteiden perusteella,
koska autosi moottoriöljy ja suodatin on vaihdettava. Järjestelmä on nollattava aina öljynvaihdon jälkeen, jotta se voi laskea koska
seuraava öljynvaihto on tarpeen.
Moottoriöljyn kestoiän osoitusjärjestelmä
nollataan jollakin seuraavista tavoista:
• Käyttämällä testauslaitetta
Valtuutettu huoltoliike nollaa järjestelmän
testauslaitteella öljynvaihdon jälkeen. Ota
yhteyttä korjaamoon. Suosittelemme valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.
• Käyttämällä kaasupoljinta
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J ÄÄ H D
Y TYSNESTE
DY
1. Käännä virta-avain ON-asentoon moottorin ollessa sammuksissa.
2. Paina kaasupoljin pohjaan ja vapauta se
kolme kertaa viiden sekunnin kuluessa.
3. Käännä virta-avain LOCK-asentoon.
Jos vaihda moottoriöljy -valo syttyy uudelleen
ja jää palamaan kun käynnistät auton,
moottoriöljyn kestoiän osoitusjärjestelmä ei
ole nollautunut. Toista menettely.

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

Z HUOMAUTUS
Muista nollata moottoriöljyn kestoiän
osoitusjärjestelmä joka kerta kun öljy on
vaihdettu.

N4W6081B

Z HUOMAUTUS
Pelkän veden tai väärän sekoitussuhteen käyttö voi vaurioittaa
jäähdytysjärjestelmää.
• Älä käytä jäähdytysjärjestelmässä
pelkkää vettä, alkoholia tai
metanolipakkasnestettä.
• Käytä ainoastaan vettä, josta on poistettu mineraalit, sekä autollesi
suositeltua
jäähdytysnestettä
sekoitussuhteessa 56:44.
Moottori voi ylikuumentua tai jopa
syttyä tuleen.
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Jos jäähdytysnesteen taso laskee MIN-merkin
alle, lisää oikeaa jäähdytysnestesekoitusta
paisuntasäiliöön, mutta vain moottorin ollessa
kylmä.
Suojataksesi autoa erittäin kylmällä ilmalla
käytä sekoitusta, jossa on 48 prosenttia vettä
ja 52 prosenttia pakkasnestettä.

JÄÄHDYTYSNESTEPITOISUUS
Ilmasto

Jäähdytysneste
(%)

Vesi
(%)

Normaali alue

44%

56%

Erittäin kylmä
alue

52%

48%

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

Z HUOMAUTUS
Jäähdytysneste saattaa olla vaarallista
ainetta.
• Vältä toistuvaa tai jatkuvaa kosketusta jäähdytysnesteen kanssa.
• Puhdista iho ja kynnet vedellä ja saippualla, jos ne ovat joutuneet kosketuksiin jäähdytysnesteen kanssa.
• Pidä poissa lasten ulottuvilta.
• Jäähdytysneste voi ärsyttää ihoa ja
aiheuttaa nieltäessä sairauskohtauksen tai kuoleman.
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JARR
U- JA KY
TKINNESTE
RU
YT
JÄÄHDYTYSNESTEEN TEKNISET
TIEDO
T JA HUOL
TO-OHJELMA
HUOLT
TIEDOT
Jäähdytysnesteen tekniset tiedot
Katso suositeltu jäähdytysneste ja sen määrä
hakemiston kohdasta “NESTETAULUKKO”.
Huolto-ohjelma
Katso “HUOLTOKAAVIO” huoltokirjasta.

Z HUOMAUTUS
Jäähdytysnestettä ei tarvitse lisätä
suositeltua useammin. Jos joudut lisäämään jäähdytysnestettä usein, saattaa
moottorisi olla huollon tarpeessa.
Ota
yhteyttä
korjaamoon
jäähdytysjärjestelmän tarkastamiseksi.
Suosittelemme valtuutettua Chevrolethuoltoliikettä.

Autossa on yksi säiliö sekä jarru- että kytkinnesteelle.
Jarru/kytkinneste voi imeä kosteutta itseensä. Liiallinen kosteus nesteessä voi vähentää
hydraulisen jarru/kytkinjärjestelmän tehoa.
Vältä hydrauliikkajärjestelmän syöpyminen
vaihtamalla neste tämän ohjekirjan mukaisesti.
Käytä vain meidän suosittelemaamme jarru/
kytkinnestettä. Pidä säiliö täytettynä asianmukaiselle tasolle. Älä päästä nesteen määrää laskemaan MIN-merkin alle tai nousemaan MAX-merkin yli.
Vähäinen nesteen määrä jarrunestesäiliössä voi
johtua vuodosta jarrujärjestelmässä tai normaalista jarrupalojen/hihnojen kulumisesta. Ota yhteyttä korjaamoon selvittääksesi, tarvitseeko
järjestelmä huoltoa, ja lisää huollon jälkeen tarvittaessa jarrunestettä. Suosittelemme, että otat
yhteyttä valtuutettuun Chevrolet-huoltoliikkeeseen.
Kun jarrunesteen määrä laskee liian alas, jarrujärjestelmän varoitusvalo (ip ) syttyy. Katso
hakemiston kohta “JARRUJÄRJESTELMÄN
VAROITUSVALO”.

JARRU/KYTKINNESTEEN LISÄÄMINEN
1. Pyyhi kaikki lika huolellisesti pois
nestesäiliön korkista.

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

N4W6101B
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2. Avaa säiliön korkki.
3. Täytä säiliö suositellulla jarru/kytkinnesteellä MAX-merkkiin asti. Varo
läikyttämästä nestettä maalatuille
pinnoille. Jos näin käy, pese alue välittömästi kylmällä vedellä.

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

4. Aseta säiliön korkki takaisin paikoilleen.

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

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

SUOSITEL
TU JARR
U/KY
TKINNESTE JA
SUOSITELTU
JARRU
/KYTKINNESTE
TO-OHJELMA
HUOLT
HUOL
Suositeltu jarru/kytkinneste
Katso suositeltu jarru/kytkinneste ja sen määrä
hakemiston kohdasta “NESTETAULUKKO”.
Huolto-ohjelma
Katso “HUOLTOKAAVIO” huoltokirjasta.
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DIESEL
P O LLT
TT
OAINESUOD
AT I N
DA
TO
( VA I N D I E S E L ) *

1. Paikallista polttoainesuodatin moottoritilassa ja aseta vesiastia sen alle.

VEDEN TYHJENNYS
POL
TT
OAINESUOD
ATTIMEST
A
TTO
AINESUODA
TTIMESTA
POLTT

2. Kierrä polttoainesuodattimen vasemmalla
puolella olevaa tyhjennystulppaa vastapäivään tasakärkisellä ruuvitaltalla.

Jos polttoaineessa olevaa vettä pääsee
moottoriin ja polttoainejärjestelmään, se
voi aiheuttaa vakavia vaurioita polttoainejärjestelmälle. Vettä polttoaineessa -varoitusvalo syttyy, kun polttoainesuodattimessa olevan veden määrä ylittää tietyn tason. Jos näin
tapahtuu, tyhjennä vesi suodattimesta välittömästi.

3. Odota kunnes kaikki vesi valuu ulos, kiristä
sitten tyhjennystulppa kiertämällä sitä
myötäpäivään.

Z HUOMAUTUS

4. Anna moottorille ryyppy ennen sen käynnistämistä seuraavasti:
Käännä virta-avain ON-asentoon, odota noin
5 sekuntia ja käännä avain LOCK-asentoon.
Tämä toimenpide on suoritettava yli 3 kertaa
moottorin ollessa sammuksissa.

Varmist
a ennen ttyhjennyk
yhjennyk
sen aloitt
ayhjennyksen
aloittaarmista
mista, että osaat suorittaa sen oikein.
• Ota yhteyttä korjaamoon, ellet ole
varma että osaat suorittaa toimenpiteen turvallisesti. Suosittelemme valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.

N7W6033P

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

Z HUOMAUTUS
• Moottorin polttoainejärjestelmä voi
vaurioitua vakavasti, jos ajoa jatketaan varoitusvalon palaessa. Korjaus
on suoritettava välittömästi.
• Jos ryyppyä ei anneta oikein, polttoaineaa päästä ilmaa. S
putk
een saatt
eur
auk
putkeen
saattaa
auk-Seur
eurauk
sena voi olla ongelmia käynnistyksessä
a
tai poltt
oainejärjest
elmässä. V
armist
polttoainejärjest
oainejärjestelmässä.
Varmist
armista
että toimenpide tehdään oikein.
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KÄSIV
ALINT
AISEN
VA
TA
VA I H T E I S T
ON ÖLJY
TO
(BENSIINI)*
K ÄSIV
ALINT
AISEN V
AIHTEIST
ON
ÄSIVALINT
ALINTAISEN
VAIHTEIST
AIHTEISTON
ÖLJY
MÄ
ÄR
ÄN T
ARKIST
AMINEN
MÄÄR
ÄRÄN
TARKIST
ARKISTAMINEN
ÖLJYMÄ

Z VAR
OITUS
AROITUS
Tämän toimenpiteen suorittaminen
vaatii erityisiä taitoja ja laitteita.
oimenpit
een
Varmist
a ennen tämän ttoimenpit
oimenpiteen
armista
yrittämistä, että osaat täysin sen suorittamisen.
• Ota yhteyttä korjaamoon, ellet ole
varma että osaat suorittaa toimenpiteen turvallisesti.
Muuten seurauksena voi olla henkilövahinkoja tai auton vaurioituminen. Suosittelemme, että otat
yhteyttä valtuutettuun Chevrolethuoltoliikkeeseen.

Z HUOMAUTUS

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

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

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

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

1. Sammuta moottori.
2. Anna vaihteiston jäähtyä. Sen pitää olla
tarpeeksi kylmä, että voit koskettaa
vaihteistokoteloa sormillasi.
N4W6131A

Z HUOMAUTUS
Liian suuri öljymäärä alentaa auton suorituskykyä.
• Älä täytä liikaa öljyä käsivalintaiseen
vaihteistoon.
Muuten vaihteisto voi vaurioitua.
7. Tarkista vaihteistokotelo silmämääräisesti
vuotojen tai vaurioiden varalta.
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SUOSITEL
TU K
ÄSIV
ALINT
AISEN
SUOSITELTU
KÄSIV
ÄSIVALINT
ALINTAISEN
VAIHTEIST
ON ÖLJY JA
AIHTEISTON
HUOL
TO-OHJELMA
HUOLT
Suositeltu käsivalintaisen vaihteiston öljy
Katso suositeltu käsivalintaisen vaihteiston
öljy ja sen määrä hakemiston kohdasta
“NESTETAULUKKO”.
Huolto-ohjelma
Katso “HUOLTOKAAVIO” huoltokirjasta.

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

Z VAR
OITUS
AROITUS
Tämän toimenpide vaatii ammattitaitoa
ja erikoistyökaluja.
a ennen tämän ttoimenpit
oimenpit
een
Varmist
oimenpiteen
armista
yrittämistä, että osaat täysin sen suorittamisen.
• Ota yhteyttä korjaamoon, ellet ole varma että osaat suorittaa toimenpiteen
turvallisesti. Suosittelemme valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.
Muuten seurauksena voi olla henkilövahinkoja tai auton vaurioituminen.

Z HUOMAUTUS
Kuuma moottori, vaihteisto tai öljy voi
aiheuttaa vakavia palovammoja.
• Varmist
a kkosk
amalla, että vvaiht
aiht
eist
o
osk
ett
armista
aihteist
eisto
oskett
ettamalla,
on kylmä ennen tämän toimenpiteen
aloittamista.
Moottorin parissa työskentely ennen
sen jäähtymistä voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
3. Irrota täyttötulppa.
4. Varmista, että öljy yltää täyttötulpan aukon alareunaan asti.

Ei ole tarpeen tarkistaa nestetasoa, ellei nestettä ole vaihdettu tai epäillä vuotoa.
1. Sammuta moottori.
2. Anna vaihteiston jäähtyä. Sen pitää olla
tarpeeksi kylmä, että voit koskettaa
vaihteistokoteloa sormillasi.
L7W6004A
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5. Jos öljyn pinta on alempana, lisää öljyä
kunnes sitä vuotaa täyttöaukosta.
6. Kun öljyn pinta on saavuttanut oikean
tason, kiristä täyttötulppa oikeaan
tiukkuuteen.

Z HUOMAUTUS
Liian suuri öljymäärä alentaa auton suorituskykyä.
• Älä täytä liikaa öljyä käsivalintaiseen
vaihteistoon.
Muuten vaihteisto voi vaurioitua.
7. Tarkista vaihteistokotelo silmämääräisesti
vuotojen tai vaurioiden varalta.

ÄSIV
ALINT
AISEN
SUOSITELTU
KÄSIV
ÄSIVALINT
ALINTAISEN
SUOSITEL
TU K
VAIHTEIST
ON ÖLJY JA
AIHTEISTON
HUOL
TO-OHJELMA
HUOLT
Suositeltu käsivalintaisen vaihteiston öljy
Katso suositeltu käsivalintaisen vaihteiston
öljy ja sen määrä hakemiston kohdasta
“NESTETAULUKKO”.
Huolto-ohjelma
Katso “HUOLTOKAAVIO” huoltokirjasta.

AU T
O M AAT T I V
AIHTEIST
ON
TO
VA
TO
ÖLJY*
(1.6 DOHC -malli - AISIN 81-40LE automaattivaihteisto)
Varmista automaattivaihteiston oikea toiminta, tehokkuus ja kestävyys pitämällä
vaihteistoöljy oikealla tasolla. Liian pieni tai
suuri öljymäärä voi aiheuttaa ongelmia.
Öljymäärää tarkastettaessa moottorin pitää
olla käynnissä ja valintavivun asennossa P
(pysäköinti). Auton tulee olla normaalissa
käyttölämpötilassa ja pysäköitynä tasaiselle
pinnalle.
Normaali toimintalämpötila (70°C ~ 80°C)
saavutetaan noin 20 km ajon jälkeen.
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AUT
OMA
ATTIV
AIHTEIST
ON
UTOMA
OMAA
TTIVAIHTEIST
AIHTEISTON
ÖLJY
MÄ
ÄR
ÄN T
ARKIST
AMINEN
MÄÄR
ÄRÄN
TARKIST
ARKISTAMINEN
ÖLJYMÄ
Vaihda automaattivaihteiston öljy, jos se on
likaantunut tai värjäytynyt.
Öljyn määrän vähentyminen osoittaa vuotoa
automaattivaihteistossa. Jos havaitset näin tapahtuvan, ota yhteyttä korjaamoon
ensi tilassa korjauksen suorittamiseksi.
Suosittelemme valtuutettua Chevrolethuoltoliikettä.

1. Käynnistä moottori.

5. Työnnä mittatikku kokonaan takaisin.

2. Anna moottorin lämmetä kunnes
automaattivaihteiston öljy saavuttaa noin
70°C ~ 80°C:n lämpötilan.

6. Vedä mittatikku uudelleen ulos.

3. Siirrä valintavipu P-asennosta 1-asentoon
ja sitten takaisin P-asentoon. Odota muutama sekunti jokaisen asennon kohdalla,
jotta vaihde kytkeytyy kokonaan.

8. Tarkista öljyn määrä. Öljyn tulee olla merkkien MIN ja MAX välissä mittatikun kuumalla alueella, kuvan mukaan.

4. Vedä mittatikku ulos ja pyyhi se puhtaaksi.

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

9. Jos öljyn määrä on MIN-merkin
alapuolella kuumalla alueella, lisää
automaattivaihteistoöljyä niin että öljyn
määrä nousee MAX-merkkiin asti.

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

Kuuma
alue
L3W6172A

Kylmä
alue
S3W6162A
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HUOM.
Jos joudut lisäämään yli 1,5 litraa öljyä,
vaihteistossa saattaa olla vuoto.
Ota yhteyttä korjaamoon automaattivaihteiston
tarkistamiseksi.
Suosittelemme valtuutettua Chevrolethuoltoliikettä.

TU A
UT
OMA
ATTIV
AIHTEIST
ON
SUOSITEL
AIHTEISTON
SUOSITELTU
AUT
UTOMA
OMAA
TTIVAIHTEIST
TO-OHJELMA
HUOLT
ÖLJY JA HUOL
Suositeltu automaattivaihteiston öljy
Katso suositeltu automaattivaihteiston öljy ja
sen määrä hakemiston kohdasta “NESTETAULUKKO”.
Huolto-ohjelma
Katso “HUOLTOKAAVIO” huoltokirjasta.

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

AU T
OMA
AT T I V
AIHTEIST
ON
TO
AA
VA
TO
ÖLJY*
(1.8 DOHC -malli - ZF 4HP16 automaattivaihteisto)
Varmista automaattivaihteiston oikea toiminta, tehokkuus ja kestävyys pitämällä
vaihteistoöljy oikealla tasolla. Liian pieni tai
suuri öljymäärä voi aiheuttaa ongelmia.
Öljymäärää tarkastettaessa moottorin pitää
olla käynnissä ja valintavivun asennossa P
(pysäköinti). Auton tulee olla normaalissa
käyttölämpötilassa ja pysäköitynä tasaiselle
pinnalle.
Öljyn normaali käyttölämpötila on saavutettu
noin 10 minuutin ajon jälkeen.

6-22 HUOLTO JA HOITO

AUT
OMA
ATTIV
AIHTEIST
ON
UTOMA
OMAA
TTIVAIHTEIST
AIHTEISTON
ÖLJY
MÄ
ÄR
ÄN T
ARKIST
AMINEN
MÄÄR
ÄRÄN
TARKIST
ARKISTAMINEN
ÖLJYMÄ
Vaihda automaattivaihteiston öljy, jos se on
likaantunut tai värjäytynyt.
Öljyn määrän vähentyminen osoittaa vuotoa
automaattivaihteistossa. Jos havaitset
näin tapahtuvan, ota yhteyttä korjaamoon
ensi tilassa korjauksen suorittamiseksi.
Suosittelemme valtuutettua Chevrolethuoltoliikettä.

Z VAR
OITUS
AROITUS

Z HUOMAUTUS
• Var
o päästämästä lik
aa ttai
ai vier
ait
a
aro
likaa
vierait
aita
aineita vaihteistoöljyyn.
Likaantunut öljy voi aiheuttaa vakavan
toimintahäiriön
automaattivaihteistossa ja kalliin korjauksen.
1. Käynnistä moottori.
2. Anna moottorin lämmetä, kunnes
automaattivaihteiston öljy saavuttaa noin
40°C:n lämpötilan.

Tämän toimenpiteen suorittaminen
vaatii erityisiä taitoja ja laitteita.
a ennen tämän ttoimenpit
oimenpit
een
Varmist
oimenpiteen
armista
yrittämistä, että osaat täysin sen suorittamisen.
• Ota yhteyttä korjaamoon, ellet ole
varma että osaat suorittaa toimenpiteen turvallisesti.
Muuten seurauksena voi olla henkilövahinkoja tai auton vaurioituminen. Suosittelemme, että otat
yhteyttä valtuutettuun Chevrolethuoltoliikkeeseen.

3. Siirrä valintavipu asennosta “P” asentoon
“1” ja sitten takaisin asentoon “P”. Odota
muutama sekunti jokaisessa asennossa,
kunnes vaihde on kokonaan kytkeytynyt.
4. Irrota täyttötulppa.

Z HUOMAUTUS
Kuuma moottori, vaihteisto tai öljy voi
aiheuttaa vakavia palovammoja.
• Ole varovainen tarkastaessasi öljymäärän.
5. Varmista, että öljy yltää täyttötulpan aukon alareunaan asti.
6. Jos öljyn pinta on alempana, lisää öljyä
kunnes sitä vuotaa täyttöaukosta.
HUOM.

L3W6171A

Jos joudut lisäämään yli 1,5 litraa öljyä,
vaihteistossa saattaa olla vuoto.
Ota yhteyttä korjaamoon automaattivaihteiston
tarkistamiseksi.
Suosittelemme valtuutettua Chevrolethuoltoliikettä.
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7. Kun öljyn pinta on saavuttanut oikean
tason, kiristä täyttötulppa oikeaan tiukkuuteen.

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

Z HUOMAUTUS

Katso suositeltu automaattivaihteiston öljy ja
sen määrä hakemiston kohdasta “NESTETAULUKKO”.

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

Suositeltu automaattivaihteiston öljy

Huolto-ohjelma
Katso “HUOLTOKAAVIO” huoltokirjasta.

AU T
O M AAT T I V
AIHTEIST
ON
TO
VA
TO
ÖLJY (DIESEL)*
Varmista automaattivaihteiston oikea toiminta, tehokkuus ja kestävyys pitämällä
vaihteistoöljy oikealla tasolla. Liian pieni tai
suuri öljymäärä voi aiheuttaa ongelmia.
Öljymäärää tarkastettaessa moottorin pitää
olla käynnissä ja valintavivun asennossa P
(pysäköinti). Auton tulee olla normaalissa
käyttölämpötilassa ja pysäköitynä tasaiselle
pinnalle.
Öljyn normaali käyttölämpötila on saavutettu
noin 10 minuutin ajon jälkeen.
HUOM.
Vaiht
eist
oöljyä ei ttar
ar
vitse vvaiht
aiht
aa. Öljyn
eistoöljyä
arvitse
aihtaa.
aihteist
rutiinitarkastukset eivät myöskään ole
tarpeen. V
aiht
eist
oöljy täy
arkist
aa
Vaiht
aihteist
eistoöljy
täyttyy ttarkist
arkistaa
vain, jos jokin oire viittaa siihen liittyvään ongelmaan.
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AUT
OMA
ATTIV
AIHTEIST
ON
UTOMA
OMAA
TTIVAIHTEIST
AIHTEISTON
ÖLJY
MÄ
ÄR
ÄN T
ARKIST
AMINEN
MÄÄR
ÄRÄN
TARKIST
ARKISTAMINEN
ÖLJYMÄ
Vaihda automaattivaihteiston öljy, jos se on
likaantunut tai värjäytynyt.
Öljyn määrän vähentyminen osoittaa vuotoa
automaattivaihteistossa. Jos havaitset näin
tapahtuvan, ota yhteyttä korjaamoon ensi
tilassa
korjauksen
suorittamiseksi.
Suosittelemme valtuutettua Chevrolethuoltoliikettä.

Z VAR
OITUS
AROITUS
Tämän toimenpide vaatii ammattitaitoa
ja erikoistyökaluja.
a ennen tämän ttoimenpit
oimenpit
een
Varmist
oimenpiteen
armista
yrittämistä, että osaat täysin sen suorittamisen.
• Ota yhteyttä korjaamoon, ellet ole
varma että osaat suorittaa toimenpiteen turvallisesti.
Muuten seurauksena voi olla henkilövahinkoja tai auton vaurioituminen. Suosittelemme, että otat
yhteyttä valtuutettuun Chevrolethuoltoliikkeeseen.

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

3. Vaihda manuaalisesti kaikkien vaihteiden
läpi ja palaa asentoon “P”. Odota joitakin
sekunteja kussakin asennossa, kunnes
vaihde on kunnolla kytkeytynyt.
4. Poista vaihteistoöljytason osoituspultti n
ja vaihteistoöljytason osoitin o
5. Pyyhi pois kaikki öljy osoittimesta.
6. Aseta vaihteistoöljytason
vaihteistoon kokonaan.

osoitin

2. Anna moottorin lämmetä kunnes
automaattivaihteiston öljy saavuttaa noin
70°C ~ 80°C:n lämpötilan.

3
4

N7W6005C
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Z HUOMAUTUS

8. Jos öljytaso on väärä, tarkista seuraavien
varalta:

Kuuma moottori, vaihteisto tai öljy voi
aiheuttaa vakavia palovammoja.
• Ole varovainen tarkastaessasi öljymäärän.

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

• Öljytaso liian alhainen, tarkista onko vuotoja ja lisää öljyä öljytason osoittimen kohdasta.

Suositeltu automaattivaihteiston öljy

7. Poista osoitin ja tarkista taso ja nesteen
laatu:
p Vaihteistoöljytaso
toimintalämpötilassa

• Liikaa öljyä vaihteistossa.
Poista osa öljystä tyhjennystulpan kautta.
Tarkista öljymäärä.

normaalissa

q Vaihteistoöljytaso kylmänä

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

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

NESTE

OHJAUSTEHOSTIMEN NESTEMÄÄRÄN
TARKIST
AMINEN
ARKISTAMINEN
Tarkista ohjaustehostimen nestemäärä säännöllisesti.
Ohjaustehostimen nestesäiliö sijaitsee akun
vieressä.

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

Z HUOMAUTUS

OHJAUSTEHOSTIMEN NESTEEN
LISÄÄMINEN
1. Pyyhi korkki ja säiliön yläosa puhtaaksi.
2. Avaa korkki.
3. Lisää ohjaustehostimen nestettä. Varmista,
että nesteen määrä on merkkien MIN ja MAX
välillä.
4. Kiinnitä korkki takaisin paikalleen.

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

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

N4W6181B

HUOLTO JA HOITO 6-27

T U U L I LLA
ASIN PESUNESTE
SUOSITEL
TU OHJA
USTEHOSTIMEN
SUOSITELTU
OHJAUSTEHOSTIMEN
NESTE JA HUOL
TO-OHJELMA
HUOLT
Suositeltu ohjaustehostimen neste
Katso suositeltu ohjaustehostimen neste ja
sen määrä hakemiston kohdasta “NESTETAULUKKO”.
Huolto-ohjelma
Katso “HUOLTOKAAVIO” huoltokirjasta.

Varmista ennen ajoon lähtöä, että tuulilasin
pesunestesäiliössä on tarpeeksi nestettä ja
että se on täytetty oikealla liuoksella.
Kylmällä ilmalla tuulilasin pesunestesäiliötä
ei saa täyttää 3/4 täydemmäksi.
Pesuneste saattaa jäätyä ja laajentua kylmissä
lämpötiloissa. Säiliön täyttäminen liian täyteen ei jätä tarpeeksi laajentumistilaa, jolloin
säiliö saattaa vaurioitua.

HUOM.
Tuulilasin pesunest
esäiliön täy
ttäminen:
pesunestesäiliön
täyttäminen:
• Käytä vain yleisesti saatavana olevia
käyttövalmiita pesunesteitä.
tä vesijoht
ovettä. V
esijoht
ove
• Älä käy
Vesijoht
esijohtove
ove-käytä
vesijohtovettä.
dessä olevat mineraalit voivat tukkia
tuulilasin pesunesteen letkut.
• Jos on todennäköistä, että ilman lämpötila laskee jäätymispisteen alapuolelle, käytä sellaista tuulilasin pesunestettä, jossa on tarpeeksi
jäänestoainetta.

Z HUOMAUTUS
• Älä täytä tuulilasin pesunestesäiliötä
vedellä tai jäähdyttimeen tarkoitetulla
pakkasnesteellä.
Vesi voi joht
aa liuok
sen jäät
ymiseen.
johtaa
liuoksen
jäätymiseen.
Jäätynyt liuos voi vaurioittaa tuulilasin
pesulaitetta.
Jäähdyttimeen tarkoitettu pakkasneste
voi vaurioittaa tuulilasin pesulaitetta ja
auton maalipintaa.
N4W6211A
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T U U L I LLA
ASIN P
YYHKIMET
PY
Oikein toimivat tuulilasin pyyhkimet ovat välttämättömät esteettömälle näkyvyydelle ja
turvalliselle ajamiselle. Tarkista tuulilasin
pyyhkimien sulat säännöllisesti. Vaihda kovat,
hauraat tai murtuneet sulat, sekä sellaiset,
jotka levittävät likaa tuulilasille.

PY YHKIMIEN SULKIEN V
AIHT
AMINEN
VAIHT
AIHTAMINEN

Tuulilasilla tai tuulilasin pyyhkimien sulissa
olevat vieraat aineet voivat heikentää
pyyhkimien tehoa. Jos sulat eivät pyyhi kunnolla, puhdista sekä tuulilasi että sulat hyvällä puhdistusaineella tai miedolla pesuaineella.
Huuhtele ne huolellisesti vedellä. Toista prosessi tarvittaessa.

3. Asenna varteen uusi pyyhkimen sulka.

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

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

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

2
1
4

Kiinnike

3
S3W6231A

C7E6027A
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DPF on valmistettu silikonikarbidista (SiC) ja
se on pinnoitettu jalometallilla. Se on suunniteltu vähentämään hiilivety (HC) ja hiilimonoksidi (CO) -päästöjä ja keräämään moottorin pakokaasuista hiukkaset ilmaan pääsevän
noen minimoimiseksi. Nokihiukkaset kerääntyvät pinnoitettuun dieselsuodattimeen ja ne
poltetaan säännöllisin välein (menetelmällä
jota kutsutaan “regeneroinniksi”), jotta
suodatin ei pääse tukkeutumaan. Katso
“DIESELHIUKKASSUODATTIMEN (DPF) merkkivalo” osasta 2 saadaksesi lisätietoja. Liian
suuri nokimäärä suodattimessa voi heikentää
moottorin suorituskykyä ja rikkoa suodattimen regeneroinnin aikana. Toimintahäiriön
merkkivalo (MIL) syttyy osoittamaan, että
hiukkassuodattimessa on toimintahäiriö. Jos
näin käy, ota välittömästi yhteyttä korjaamoon
ongelman korjaamiseksi. Suosittelemme
valtuutettua Chevrolet-huoltoliikettä.
Regeneroinnin aikana suihkutetaan ylimääräistä polttoainetta jälkisuihkutuksena pakokaasujen lämpötilan nostamiseksi. Tällöin
hiukkassuodattimen lämpötila nousee noin
600qC:een ja kerääntynyt noki hapettuu tai
palaa muuntuen hiilidioksidiksi (CO2).

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

Z HUOMAUTUS
Moottorin suorituskyky saattaa huonontua, jos hiukkassuodattimeen on kertyny
aa nok
ea. Jos näin käy
a välit
nytt liik
liikaa
noke
käy,, ot
ota
välit-tömästi yhteyttä korjaamoon ongelman
korjaamiseksi. Suosittelemme valtuu
valtuuttettua Chevrolet-huoltoliikettä.

Paineputket, jotka on liitetty paineeroanturiin, mittaavat pinnoitettuun
dieselhiukkassuodattimeen kerääntyneen
noen määrän ja suojaavat moottoria
käynnistämällä regeneroinnin, kun suodattimen nokimäärä havaitaan kriittiseksi.
Esikatalysaattori (Precat) ja diesel
päähapetuskatalysaattori on pinnoitettu
jalometallilla ja ne vähentävät hiilivetypäästöjä (HC) ja hiilimonoksidipäästöjä CO.
Nämä komponentit auttavat myös
regeneroinnin aikana pakokaasujen lämpötilan nostamisessa polttamalla suihkutettua
polttoainetta. Jälkisuihkutuksen johdosta suodattimen regenerointi voi tapahtua koko
moottorin toiminta-alueella sekä kaikissa
ulkolämpötiloissa ja paineolosuhteissa.
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ILMANPUHDISTIN
Tarkista ja vaihda ilmansuodatin säännöllisesti
tämän ohjekirjan huolto-ohjelman mukaisesti.

ILMANSUOD
ATTIMEN
ILMANSUODA
PUHDIST
AMINEN
PUHDISTAMINEN

HUOL
TO-OHJELMA
HUOLT
Katso “HUOLTOKAAVIO” huoltokirjasta.

Jos ilmansuodatin on likainen, voit yrittää
puhdistaa sen seuraavasti:

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

1. Ravista ilmansuodatinta sen pinnalla olevan pölyn irrottamiseksi.
2. Puhdista ilmanpuhdistimen kotelon
sisäpuoli.
3. Peitä avoin suodatinkotelo kostealla
liinalla suodattimen puhdistuksen ajaksi.
4. Puhdista ilmansuodatin puhaltamalla
paineilmaa sen läpi vastakkaiseen suuntaan normaalista ilmanvirtauksesta.

Normaali
ilmanvirtaus

N4W6241A

S3W6251A
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S YTY TYS T U L P
AT
PA
SYTYTYSJÄRJESTELMÄ

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

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

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

5. Kiristä jokainen sytytystulppa käsin niin
tiukalle kuin mahdollista.

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

HUOM.

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

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

Katso
sytytystulppien
ohjearvot
hakemiston kohdasta “AUTON TEKNISET
TIEDOT”.

Kärkiväli

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

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

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

Z HUOMAUTUS
Moottori saattaa käynnistyä odottamatta, jos jätät avaimen virtalukkoon.
• Älä jätä avainta virtalukkoon, kun aiot
tarkistaa käyttöhihnan.
Käyvän moottorin liikkuvat osat voivat
aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

HUOLTO JA HOITO 6-33

AKKU
KÄY TT
ÖHIHNAN T
ARKIST
AMINEN
TTÖHIHNAN
TARKIST
ARKISTAMINEN

HUOL
TO-OHJELMA
HUOLT

Käyttöhihnan kireyden tarkistaminen:

Katso “HUOLTOKAAVIO” huoltokirjasta.

1. Paina kohtuullisella peukalopaineella puolivälistä käyttöhihnan pisintä tukematonta kohtaa.
Peukalopaineen tulee olla noin 10 kp.
2. Peukalon paineen aiheuttaman käyttöhihnan jouston tulisi olla noin 10 mm.
3. Jos hihna on liian löysä, pyydä korjaamoa
säätämään se. Suosittelemme valtuutettua
Chevrolet-huoltoliikettä.

S3W6311A

Auto on varustettu huoltovapaalla akulla.

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

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

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

JARRUPOLJIN

K YT K I N P O L J I N *

JARR
UPOLKIMEN V
AP
A AN LIIKKEEN
JARRUPOLKIMEN
VAP
APA
TARKIST
AMINEN
ARKISTAMINEN

KY
TKINPOLKIMEN V
AP
AAN LIIKKEEN
KYTKINPOLKIMEN
VAP
APA
TARKIST
AMINEN
ARKISTAMINEN

Jarrupolkimen vapaan liikkeen pitää olla:

Kytkinpolkimen vapaan liikkeen pitää olla:

1~8 mm

6~12 mm

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

Tarkista kytkinpolkimen vapaa liike seuraavasti:
1. Sammuta moottori.
2. Paina kytkinpoljinta kädellä ja mittaa etäisyys, jonka poljin liikkuu ennen kuin tunnet vastusta.
3. Jos vapaaliike eroaa yllä määritetystä,
anna korjaamon säätää kytkinpoljin tai
vivusto. Suosittelemme valtuutettua
Chevrolet-huoltoliikettä.

S3W6361A

S3W6371A
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KÄSIJARRU
Käsijarrun pitäisi yksin pystyä pitämään auto
paikallaan verrattain jyrkässä mäessä.
K ÄSIJARR
UN LIIKE
VAR
AN
ÄSIJARRUN
LIIKEV
ARAN
TARKIST
AMINEN
ARKISTAMINEN
Käsijarrun liikevaran pitää olla:
7~10 naksahdusta, noin 20 kp voimalla.

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

Z HUOMAUTUS

Autosi on varustettu katalysaattorilla.
• Älä käytä tässä autossa lyijypitoista
polttoainetta.

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

Katalysaattoria käyttävissä autoissa on pienempi polttoainesäiliön täyttöaukko, johon
lyijypitoisen polttoaineen täyttöpistooli ei sovi.

Tarkista käsijarrun liikevara seuraavasti:
1. Sammuta moottori.
2. Vedä käsijarrua ja laske kuulemasi
naksahdukset. Jos naksahdusten määrä on
eri kuin yllä annettu, ota yhteyttä
korjaamoon käsijarrun säätämiseksi.
Suosittelemme valtuutettua Chevrolethuoltoliikettä.

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

Ota yhteyttä korjaamoon ensi tilassa, jos jokin
seuraavista tapahtuu:
• Moottorissa esiintyy sytytyskatkoja.
• Moottori käy epätasaisesti kylmäkäynnistyksen jälkeen.
• Moottori on vajaatehoinen.
• Autossa esiintyy käyntihäiriöitä, jotka voivat
olla merkki viasta sytytysjärjestelmässä.
Suosittelemme, että otat yhteyttä
valtuutettuun Chevrolet-huoltoliikkeeseen.

HUOL
TO-OHJELMA
HUOLT
Katso “HUOLTOKAAVIO” huoltokirjasta.

S3W6391A

HUOLTO JA HOITO 6-37

VA N T E E T J A R E N K
A AT
KA
Z HUOMAUTUS
• Vältä usein toistuvia kylmäkäynnistyksiä.
• Älä pidä av
aint
aS
TAR
T (käynnist
ys
avaint
ainta
ST
ART
(käynnistys
ys))
-asennossa 15 sekuntia kauempaa
käynnistettäessä.
• Älä päästä polttoainesäiliötä
tyhjenemään.
• Älä käynnistä moottoria työntämällä
tai hinaamalla autoa. Käynnistä auto
apukaapeleilla.
Näiden ohjeiden huomiotta jättäminen
voi johtaa auton moottorin, polttoainetai päästöjärjestelmien vaurioitumiseen.
Varmista, että autolle tehdään kaikki tarvittavat huoltotoimenpiteet. Suosittelemme,
että otat yhteyttä valtuutettuun Chevrolethuoltoliikkeeseen.
Tällöin voit olla varma, että:
• Kaikki auton osat toimivat oikein.
• Auton päästöt ovat mahdollisimman
vähäiset.
• Auton katalysaattorijärjestelmän käyttöikä
on mahdollisimman pitkä.

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

Renkaiden ilmanpaineen pitäminen tässä
ohjekirjassa määritetyllä tasolla varmistaa
parhaan mahdollisen ajomukavuuden, turvallisuuden ja suorituskyvyn.

Z HUOMAUTUS

Tarkista rengaspaine kylmistä renkaista tarkalla rengaspainemittarilla. Kiinnitä
venttiilihatut tiukasti renkaiden ilmanpaineen
tarkistamisen jälkeen.

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

HUOM.
Tarkist
a ilmanpaine kylmistä rrenk
arkista
enkaist
aista.
enk
aist
a.
Lämpimistä renkaista saa epätarkan tuloksen. Renkaat lämpenevät, kun autolla
on ajettu yli 1,6 km ja ne voivat pysyä lämpiminä kolme tuntia auton pysäyttämisen
jälkeen.

HUOL
TO
HUOLT

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

Liian
alhainen
ilmanpaine

Oikeat
rengaspaineet

Liian suuri
ilmanpaine
S3W6401A
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Renkaiden ja vanteiden huolto
Katso renkaiden oikeat ilmanpaineet
hakemiston kohdasta “AUTON TEKNISET
TIEDOT”.
Tarkista renkaiden kunto ennen ajoa ja rengaspaine mittauslaitteella joka kerta, kun täytät
polttoainesäiliön, tai vähintään kerran kuukaudessa.
Renkaiden väärä ilmanpaine:
• Lisää renkaiden kulumista.
• Haittaa auton käsittelyä ja turvallista
käyttöä.

Terävien esineiden yli ajaminen voi vaurioittaa
renkaita ja vanteita. Jos et voi välttää teräviä
esineitä, aja niiden yli hitaasti ja suorassa
kulmassa, jos mahdollista.
Vältä pysäköitäessä kosketusta reunakiveykseen.
Renkaiden säännöllinen tarkistus
• Näkyvät vauriot.
• Vieraat esineet.
• Puhkeamat.

• Vaikuttaa ajomukavuuteen.

• Viillot.

• Lisää polttoaineen kulutusta.

• Halkeamat.

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

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

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

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

SISÄÄNRAKENNETTU
KULUTUSPINNAN KULUMISILMAISIN
Tarkista renkaidesi kulutuspintojen syvyys
säännöllisesti käyttämällä renkaiden sisäänrakennettuja kulumisilmaisimia. Sivuissa olevat merkinnät kertovat kulutuspintojen
kulumisilmaisimien sijainnin.
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RENK
AIDEN KIER
TOVAIHT
O
RENKAIDEN
KIERT
AIHTO

Z HUOMAUTUS
• Älä aja kuluneilla tai vaurioituneilla
renkailla.
Sellaisilla renkailla ajaminen voi aiheuttaa auton hallinnan menetyksen ja onnettomuuden, jolloin seurauksena voi
olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Z VAR
OITUS
AROITUS

Etu- ja takarenkaat suorittavat eri tehtäviä ja
ne voivat kulua erilailla.
Normaalisti eturenkaat kuluvat takarenkaita
nopeammin. Kun haluat pidentää renkaiden
käyttöikää ja ehkäistä kulutuspintojen epätasaista kulumista:

• Käytä ainoastaan suositeltuja pyöriä
ja muttereita/pultteja.
Muuten voit menettää auton hallinnan
ja aiheuttaa onnettomuuden, jolloin
seurauksena voi olla henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.

Vaihda renkaat, kun kulutuspinnan
kulumisilmaisimet tulevat näkyviin.
Kulumisilmaisimet näkyvät kulutuspinnan
urien välissä, kun kulutuspinnan syvyys on
1,6 mm tai vähemmän.

1. Jos eturenkaat ovat kuluneemmat kuin
takarenkaat, vaihda molemmat eturenkaat takarenkaiksi.

TAL
VIRENK
AAT
ALVIRENK
VIRENKA

2. Pidä renkaissa oikea rengaspaine.

Käyttäessäsi talvirenkaita:

3. Tarkista mutterien/pulttien tiukkuus.

• Käytä niitä kaikissa neljässä pyörässä.

HUOM.

Katso hakemiston kohta “TYHJENTYNEEN
RENKAAN VAIHTAMINEN”.

• Älä koskaan ylitä renkaiden valmistajan
määrittämää enimmäisnopeutta.

Hävitä kuluneet renkaat aina paikallisten ympäristösäädösten mukaisesti.

• Käytä aina renkaan valmistajan määrittämää
rengaspainetta.

Eteen
Kulutuspinnan kulumisilmaisin

S3W6411A

L7W6006A
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LUMIKETJUT
Poista ennen ketjujen asettamista
pölykapselit (jos auto on varustettu sellaisilla)
niiden naarmuuntumisen välttämiseksi.
• Noudata ketjujen valmistajan ohjeita.
• Kiinnitä ketjut eturenkaisiin mahdollisimman tiukasti.
• Kiristä ketjut uudelleen, kun niillä on ajettu
noin 1,0 km.
Ketjuja ei suositella käytettäviksi takarenkaissa.
Lumiketjujen käyttö kokoa 205/45R16 olevissa
renkaissa ei ole sallittua.

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

HUOM.
• Autolle sopivat SAE-luokan S-tyyppiset ketjut.
• Aja aina hitaasti lumiketjuja käytettäessä.
• Jos kuulet äänen, joka syntyy ketjujen
osumisesta autoon, pysähdy ja kiristä
ketjut uudelleen.
• Jos ketjut osuvat edelleen autoon,
hiljennä vauhtia, kunnes se loppuu.

VÄLIAIK
AINEN V
AR
AP
YÖR
Ä
ÄLIAIKAINEN
VAR
ARAP
APY
ÖRÄ
Kompakti varapyörä on täytetty auton ollessa uusi, sen rengaspaine saattaa laskea ajan
kuluessa. Tarkista rengaspaine säännöllisesti.
Katso renkaiden asianmukaiset ilmanpaineet
hakemiston kohdasta “AUTON TEKNISET
TIEDOT”.

Z HUOMAUTUS
• Älä käytä automaattipesuja, kun
kompakti varapyörä on asennettuna
autoon.

Z HUOMAUTUS
• Älä käytä lumiketjua kompaktissa
varapyörässä. Se ei sovi kunnolla.
Lumiketjun käyttäminen väliaikaisessa
varapyörässä vaurioittaa sekä autoa että
ketjuja.
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RAITISILMASUOD
AT I N
DA
Suodatin poistaa pölyn, siitepölyn ja monet
muut ilmassa olevat ärsyttävät aineet lämmitys- ja tuuletusjärjestelmän sisään
ottamasta ulkoilmasta.

3. Vaihda raitisilmasuodatin.

SUOD
ATTIMEN V
AIHT
AMINEN
SUODA
VAIHT
AIHTAMINEN
1. Irrota 4 ruuvia suodattimen kannesta
hansikaslokeron alta.

Varmist
a että asennat uuden suodattiarmista
men oikeaan asentoon.

2. Poista suodattimen kansi.

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

HUOM.

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

N8W6001A

N4W6462A
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S U LAKKEET
Sulakkeen vaihtaminen:
1. Avaa sulakekotelon kansi.
2. Viallisen sulakkeen tunnistaa sulaneesta
elementistä.
3. Irrota palanut sulake sulakevetimellä.
Sulakevedin sijaitsee moottoritilan
sulakekotelossa.

4. Määritä syy sulakkeen palamiseen ja korjaa ongelma.
5. Asenna uusi sulake, jonka vahvuus on tämän käsikirjan tietojen mukainen (ks. sulakerasiat tässä kappaleessa).

Z HUOMAUTUS

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

• Älä käytä sähköä johtavia työkaluja
palaneen sulakkeen poistamiseen.
Käytä ainoastaan auton mukana toimitettua sulakevedintä.
Sähköä johtavan aineen kuten metallin
käyttäminen voi aiheuttaa oikosulun,
joka voi vaurioittaa sähköjärjestelmää tai
aiheuttaa tulipalon. Seurauksena voi
olla vakava henkilövahinko.

Z HUOMAUTUS

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

Sisätilan sulakerasia

N4W6481A

HUOM.
Moottoritilan sulake- ja relekotelossa on
kolme varasulaketta (10A, 15A ja 25A).

S3W6471A

Moottoritilan sulakerasia

N4W6482A
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• Moottoritilan lisäsulakerasia (vain Diesel)
sijaitsee lähellä moottoria.

HUOM.
Tämän ohjekirjan kaikki sulakerasiakuvaukset eivät ehkä sovellu autoosi.
Tiedot ovat oikein painamishetkellä. Kun
tarkistat autosi sulakerasian, katso
sulakerasian merkintää.

Moottoritilan lisäsulakerasia
N7W6005A

10A

10A

15A
ATC*/KELLO

15A
AUDIO

10A

15A
HÄTÄVILKKU

15A
MURTOHÄLYTIN*

10A
DIAGNOOSI

10A
MOOTT SULAKE

20A
ILMASTOINTI

15A
KATTOLUUKKU*

VAR
OITUS
AROITUS
OITUS:: KÄYTÄ VAIN MÄÄRITETTYJÄ
SULAKKEITA
* LISÄVARUSTEET

AJONESTIN

15A
TAKASUMU

10A
TCM*

VARA

10A
AJONESTIN

10A
MITTARISTO

15A
SAVUKKEENSYTYTIN

10A
ABS*

15A
SUUNTAVALO

15A
LISÄJAKKI

10A

AUDIO/KELLO

ECM

25A
PYYHIN

10A
TURVATYYNY
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Sisätilan sulakerasia

N4W6483A

PYSÄYTYS

1) Diesel: 40A
2) Diesel: SÄHK.TUUL. NOPEA
TYHJÄ TULPPA
PÄÄRELE

AJOVALO
RELE

POLTTOAINEPUMPPU
RELE

IKKUNANNOST.
RELE
SÄHKÖTUUL.
NOPEARELE

VAR
OITUS
AROITUS
OITUS:: KÄYTÄ VAIN MÄÄRITETTYJÄ SULAKKEITA
* LISÄVARUSTEET

2)

SÄHKÖTUUL. HIDAS
RELE

HUURTEENP. RELE

30A

IGN-1

30A

ÄÄNIMERKIN RELE

25A

SÄHKÖIKKUNAT
20A

30A
20A

SÄHKÖTUUL.
NOPEA
30A1)

HUURTEENPOISTO
SÄHKÖTUUl.
HIDAS

15A

A/C KOMP*
RELE

15A

VARASULAKE

VALAISTUS
RELE

VARASULAKE
10A

VARASULAKE

SUMUVALON RELE*

10A

IL OIKEA

LÄHIVALO
OIKEA
10A

SULAKE
VEDIN

15A

EMS 1

10A

10A

EMS 2
15A

IL VASEN

15A

IGN-2

OVIEN
LUKITSEMINEN

10A

PUHALTIMEN
MOOTTORI
30A

60A

ABS*

30A

15A

LÄHIVALO
VASEN

15A

KULJ.
SÄHKÖIKKUNA
10A

KAUKOVALO
15A

ÄÄNIMERKKI
SUMUVALO

15A

A/C*
PEILIN
LÄMMITYS

20A

POLTTOAINEPUMPPU

15A

DIS
25A

ECM
OHI S/RASIA

10A

AJOVALO

15A

AKKU
PÄÄVIRTA
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Moottoritilan sulakerasia

N4W6484A
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Moottoritilan lisäsulakerasia (vain diesel)*

RLE 4
PTC- 3

RLE 3
PTC- 2

S/B5
40A

S/B4
40A

RLE 2
PTC- 1

S/B3
40A

RLE 1
F/F
LÄMMITIN

S/B2
30A

S/B1
60A

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

ETUV
AL
OT
ETUVAL
ALO
Lampun vaihtaminen (Viistoperäinen/Wagon)
1. Avaa konepelti.

7. Asenna oikea ajovalopolttimo. Katso
hakemiston kohta “LAMPPUJEN TEKNISET
TIEDOT”.

2. Irrota kaksi pulttia (M) ja yksi mutteri (N).

8. Laita polttimon pidinjousi takaisin paikalleen.

3. Irrota johtoliitin polttimosta.

9. Laita ajovalon kansi takaisin paikalleen.

4. Poista ajovalon kansi.

10. Kytke johtoliitin.

5. Vapauta lampun kiinnitysjousi.

Z HUOMAUTUS

6. Poista lamppu.

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

(Kaukovalon lamppu)
N4W6501A

N4W6502A
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Lampun vaihtaminen (Viistoperäinen)
1. Avaa konepelti.
2. Irrota neljä ruuvia ja jäähdyttimen säleikkö.
3. Irrota kolme pulttia.

8. Asenna oikea ajovalopolttimo. Katso
hakemiston kohta “LAMPPUJEN TEKNISET
TIEDOT”.
9. Asenna lampun kiinnitysjousi takaisin.
10. Kiinnitä ajovalon kansi takaisin paikalleen.

4. Irrota johtoliitin polttimosta.
6. Vapauta lampun kiinnitysjousi.

1. Avaa konepelti.
2. Irrota ajovaloasennelma.
4. Vedä ajovalolampun vieressä sijaitseva
seisontavalon lampunpidin ulos.

Z HUOMAUTUS

7. Poista lamppu.

Lampun vaihtaminen

3. Poista ajovalon kansi.

11. Kytke johtoliitin.

5. Poista ajovalon kansi.

SEISONT
AVAL
OT
SEISONTA
ALO

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

5. Irrota lamppu vetämällä se suoraan ulos
lampunpitimestä.

(Viistoperäinen/Wagon)

N4W6503A

N4W6504A

N4W6511A
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6. Asenna uusi lamppu pitimeen. Katso
hakemiston kohta “LAMPPUJEN TEKNISET TIEDOT”.

ETUSUUNT
AVAL
OT
ETUSUUNTA
ALO

7. Kiinnitä ajovalon kansi takaisin paikalleen.

1. Avaa konepelti.

8. Kytke johtoliitin.

2. Irrota ajovaloasennelma.

5. Irrota lamppu pitimestä painamalla sitä
sisäänpäin ja kääntämällä vastapäivään.

Lampun vaihtaminen

3. Käännä suuntavalon lampunpidintä vastapäivään.
4. Vedä suuntavalon lampunpidin ulos valaisimesta.

(Viistoperäinen)

(Viistoperäinen/Wagon)

N4W6512A

6. Asenna uusi lamppu pitimeen painamalla
sitä sisään ja kääntämällä myötäpäivään.
Katso hakemiston kohta “LAMPPUJEN
TEKNISET TIEDOT”.
7. Asenna pidin valaisimeen kääntämällä
myötäpäivään.
8. Asenna valaisin takaisin paikoilleen.

(Viistoperäinen)

N4W6521A

N4W6522A

6-50 HUOLTO JA HOITO

2. Käännä etusumuvalon lamppua vastapäivään ja irrota se.

ETUSUMUV
AL
OT *
ETUSUMUVAL
ALO

Z VAR
OITUS
AROITUS
Tämän toimenpiteen suorittaminen
vaatii erityisiä laitteita.
• Ota yhteyttä korjaamoon, ellet ole
varma että osaat suorittaa toimenpiteen turvallisesti.
Muuten seurauksena voi olla henkilövahinkoja tai auton vaurioituminen. Suosittelemme, että otat
yhteyttä valtuutettuun Chevrolethuoltoliikkeeseen.
Lampun vaihtaminen
1. Irrota johtoliitin etusumuvalon lampun
takaosasta.

N4W6531A

3. Vaihda lamppu. Katso hakemiston kohta
“LAMPPUJEN TEKNISET TIEDOT”.
4. Kytke johtoliitin etusumuvalon lamppuun.

SIVUSUUNT
AVAL
OL
AMPUT
SIVUSUUNTA
ALOL
OLAMPUT
Lampun vaihtaminen
1. Irrota sivusuuntavalon lamppu vetämällä
sitä taaksepäin.
2. Käännä lampunpidintä vastapäivään.
3. Irrota lamppu valaisimesta vetämällä
lamppua suoraan poispäin pidikkeestä.
4. Asenna lampunpitimeen oikea vaihtopolttimo
painamalla sitä sisään ja kääntämällä
lampunpidintä myötäpäivään. Katso
hakemiston kohta “LAMPPUJEN TEKNISET
TIEDOT”.
5. Paina sivusuuntavalon lamppu takaisin
alkuperäiseen paikkaansa.

N4W6541A
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PER
UUTUS
-, T
AK
A-, JARR
U-,
PERUUTUS
UUTUS-,
TAK
AKA
JARRU-,
TAK
ASUUNT
A- JA T
AK
ASUMUV
AL
OT
AKASUUNT
ASUUNTA
TAK
AKASUMUV
ASUMUVAL
ALO
Lampun vaihtaminen (Porrasperäinen)

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

2. Avaa verhouksen kansi.

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

3. Irrota lampunpidin kääntämällä sitä vastapäivään.

7. Kiinnitä verhouksen kansi ja sulje takakansi.

1. Avaa tavaratilan kansi.

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

N4W6551A

Lampun vaihtaminen (Viistoperäinen)
Taka-, jarru- ja takasuuntavilkkujen lamppujen vaihtaminen:
1. Avaa takaluukku.
2. Irrota kaksi ruuvia ja valaisinkotelo.
3. Irrota lampunpidin lamppukotelosta kiertämällä vastapäivään.
4. Irrota lamppu pitimestä painamalla
lamppua ja kääntämällä sitä vastapäivään.

N4W6552A
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5. Asenna
lampunpitimeen
oikea
vaihtopolttimo. Katso hakemiston kohta
“LAMPPUJEN TEKNISET TIEDOT”.
6. Aseta lampunpidin takaisin valaisimeen.
7. Kiinnitä lamppukotelo autoon kahdella
aikaisemmin irrotetulla ruuvilla.
8. Sulje takaluukku.

Peruutus- ja takasumuvalojen lamppujen vaihtaminen:
1. Avaa takaluukku.

6. Aseta lampunpidin takaisin valaisimeen.
Kiinnitä lampunpidin kääntämällä sitä
myötäpäivään.
7. Kiinnitä suojakansi takaisin ja sulje takaluukku.

2. Irrota suojakansi.
3. Irrota lampunpidin kääntämällä sitä vastapäivään.
4. Irrota lamppu pitimestä painamalla
lamppua ja kääntämällä sitä vastapäivään.
5. Asenna
lampunpitimeen
oikea
vaihtopolttimo. Katso hakemiston kohta
“LAMPPUJEN TEKNISET TIEDOT”.

N4W6553A
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Lampun vaihtaminen (Wagon)
1. Avaa takaluukku.
2. Irrota kaksi ruuvia ja valaisinkotelo.
3. Irrota lampunpidin lamppukotelosta kiertämällä vastapäivään.
4. Irrota lamppu pitimestä painamalla
lamppua ja kääntämällä sitä vastapäivään.

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

LIS
ÄJARR
UV
AL
O
LISÄJARR
ÄJARRUV
UVAL
ALO

6. Aseta lampunpidin takaisin valaisimeen.

1. Avaa tavaratilan kansi.

7. Kiinnitä lamppukotelo autoon kahdella
aikaisemmin irrotetulla ruuvilla.

2. Irrota kaksi ruuvia ja valaisin. Irrota
johtoliitin ennen valaisimen irrottamista.

8. Sulje takaluukku.

3. Irrota kaksi ruuvia ja heijastinasennelma.

Lampun vaihtaminen (Porrasperäinen)

4. Irrota lamppu vetämällä se suoraan ulos
lampunpitimestä.
5. Asenna uusi lamppu. Katso hakemiston
kohta “LAMPPUJEN TEKNISET TIEDOT”.
6. Asenna valaisin takaisin paikalleen.

N5W6001A

N4W6561A
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Lampun vaihtaminen (Viistoperäinen)

Lampun vaihtaminen (Wagon)

REKISTERIKIL
VEN V
AL
O
REKISTERIKILVEN
VAL
ALO

1. Avaa takaluukku.

1. Avaa takaluukku.

Lampun vaihtaminen

2. Väännä verhoilu irti ja irrota kaksi ruuvia.

2. Irrota kaksi ruuvia ja takaluukun verhouksen
kansi.

1. Irrota kaksi ruuvia ja valaisimen kannet.

3. Irrota lampunpidin lamppukotelosta.
4. Irrota lamppu vetämällä se suoraan ulos
lampunpitimestä.
5. Asenna
lampunpitimeen
oikea
vaihtopolttimo. Katso hakemiston kohta
“LAMPPUJEN TEKNISET TIEDOT”.
6. Asenna lamppukotelo ja verhoilu päinvastaisessa järjestyksessä.

N4W6562A

3. Irrota lamppu vetämällä se suoraan ulos
lampunpitimestä.
4. Asenna uusi lamppu. Katso hakemiston
kohta “LAMPPUJEN TEKNISET TIEDOT”.
5. Kiinnitä takaluukun verhouksen kansi kahdella aikaisemmin irrotetulla ruuvilla.
6. Sulje takaluukku.

2. Irrota
lampunpidin
valaisimesta
kääntämällä pidintä vastapäivään.
3. Vedä lamppu ulos lampunpitimestä.
4. Vaihda lamppu. Katso hakemiston kohta
“LAMPPUJEN TEKNISET TIEDOT”.
5. Asenna lampunpidin valaisimeen
kääntämällä myötäpäivään.
6. Aseta valaisimen kannet takaisin
paikoilleen.

N5W6002A

N4W6571B
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AUTON HOITO
K ATT
OVAL
O/K
AR
TT
AVAL
O
TTO
ALO
/KAR
ARTT
TTA
ALO

TAVAR
ATIL
AN V
AL
O
ARA
TILAN
VAL
ALO

PUHDISTUSAINEET

Lampun vaihtaminen

Lampun vaihtaminen

1. Väännä linssi irti katosta tasakärkisellä
ruuvitaltalla.

1. Väännä valaisin irti pidikkeestään
tasakärkisellä ruuvitaltalla.

Noudata valmistajan ohjeita aina, kun
puhdistat autoa sisältä tai ulkoa puhdistusaineilla tai muilla kemikaaleilla.

2. Poista lamppu.

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

Z VAR
OITUS
AROITUS

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

3. Asenna valaisin.

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

4. Asenna linssi takaisin.

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

N4W6581A

N4W6591A
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Älä käytä auton sisä- tai ulkopuolen puhdistamiseen seuraavankaltaisia puhdistusaineita,
paitsi tahranpoistoon annetuissa kankaanpuhdistusohjeissa mainitulla tavalla:

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

Z HUOMAUTUS

• Pyykinpesuainetta.
• Valkaisuaineita.
• Ohennusaineita.
Älä koskaan käytä seuraavia aineita mihinkään puhdistustarkoitukseen:
• Hiilitetrakloriittia.
• Bensiiniä.
• Bentseeniä.
• Naftaa.

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

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

SISÄPUOLEN HOITO JA PUHDISTUS

Z HUOMAUTUS
• Muista käyttää oikeaa siivoustekniikkaa
ja – materiaaleja auton verhoilua
puhdistukseen.
Jos näin ei tehdä, seurauksena saattaa
etenkin ensimmäisellä siivouskerralla
olla vesitahroja, renkaita ja pysyviä
tahroja.
Tällaiset tahrat voivat olla pysyviä.
On erittäin tärkeää käyttää oikeita tekniikoita ja
puhdistusaineita auton sisä- ja ulkopuolen puhdistamiseen.
Poista sisäverhoukseen kerääntyvä pöly ja
irtolika säännöllisesti imurilla tai pehmeällä
harjalla.
Pyyhi vinyyli- ja nahkaverhoilu säännöllisesti
puhtaalla ja kostealla liinalla.
Puhdista normaali lika ja tahrat verhoilusta
asianmukaisilla puhdistusaineilla.
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Z HUOMAUTUS
Jos etuistuimet on varustettu
sivuturvatyynyillä:
• Älä kastele istuimen verhousta
verhoilupuhdistusaineella.
• Älä käytä istuimen verhoukseen kemiallisia liuoksia tai vahvoja puhdistusaineita.
Näiden varotoimien huomiotta jättäminen voi aiheuttaa sivuturvatyynyyksikön vaurioitumisen, jolloin sen toiminta törmäyksessä saattaa häiriintyä.

Tur
o
urvvavöiden hoit
hoito

L ASIPINNA
T
ASIPINNAT

Z HUOMAUTUS

Z HUOMAUTUS

Tur
yöt on pidettävä kunnossa, jott
a
urvvav
avyöt
jotta
ehokkuus säily
säilyyy.
niiden ttehokkuus

Hankaavat puhdistusaineet voivat
naarmuttaa lasia ja vaurioittaa takaikkunan huurteenpoiston lankoja.
• Älä koskaan käytä hankaavia
puhdistusaineita auton lasipintoihin.
Puhdistusaineiden aiheuttamat vauriot
voivat heikentää kuljettajan näkyvyyttä.

Pidä turvavyöt aina puhtaina ja kuivina. Vältä
turvavöiden kosketusta kiillotusaineisiin,
öljyihin ja muihin kemikaaleihin, etenkin
akkuhappoon, valkaisuaineisiin ja väriaineisiin.
Nämä aineet voivat heikentää turvavöiden
materiaalia.
Tarkista kaikki turvavöiden osat säännöllisin
väliajoin. Vaihda kaikki vaurioituneet turvavyöt
tai niiden osat välittömästi.
Onnettomuudessa venynyt turvavyö pitää vaihtaa
vaikka vaurio ei olisikaan selkeä tai näkyvä. Tilalle vaihdettavien turvavöiden pitää olla uusia.
Suosittelemme koko turvavyöasennelman vaihtamista törmäyksen jälkeen. Jos koulutettu
asiantuntija toteaa, että mikään turvavyö ei ole
vaurioitunut onnettomuudessa ja että kaikki
toimii asianmukaisesti, turvavöitä ei tarvitse
vaihtaa. Suosittelemme, että otat yhteyttä
valtuutettuun Chevrolet-huoltoliikkeeseen.

Ikkunalasin pitäminen puhtaana vähentää
heijastusta ja parantaa näkyvyyttä.

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

ULKOPUOLEN HOITO JA PUHDISTUS

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

Auton peseminen

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

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

Z HUOMAUTUS
• Vältä painepesua käyttäviä autopesuloita.
Niissä vesi voi päästä auton sisään ja
vaurioittaa verhoilua.

Olemme suunnitelleet autosi kestämään normaaleja ympäristö- ja luonto-olosuhteita.

Z HUOMAUTUS
Antenni voi vaurioitua automaattipesussa.
enni sisään
• V edä sähköinen ant
antenni
kääntämällä audiojärjestelmä pois
päältä.
• Irrota sauva-antenni tai kattoantenni
käsin.
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Kiillotus ja vahaus
Vahaa auto säännöllisin väliajoin pintajäämien
poistamiseksi. Suojaa maalipinta kiillotuksen
jälkeen korkealaatuisella autovahalla.
Ulkopinnan kromiosien suojaaminen
Puhdista kromiosat säännöllisesti. Yleensä
pelkkä vedellä peseminen riittää.

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

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

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

KORROOSIONESTO
Olemme suunnitelleet autosi kestämään
korroosiota. Useimmissa osissa käytettyjen
erityismateriaalien ja suojaavien pinnoitusten
avulla auto säilyttää ulkonäkönsä, kestävyytensä ja luotettavuutensa.
Pintaruostetta saattaa ilmetä tietyissä
moottoritilan osissa tai alustassa, mutta se
ei vaikuta näiden osien luotettavuuteen tai
toimintaan.
Korin osien vauriot
Jos auton kori vaatii korjausta tai osien vaihtoa, varmista, että työn tekevä korjaamo käyttää
oikeita
korroosionestoaineita
korroosiosuojauksen palauttamiseksi. Katso
kohta “MAALIPINNAN VAURIOT” myöhemmin tässä kappaleessa.
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Vierasainejäämät

Maalipinnan vauriot

Seuraavat materiaalit voivat vaurioittaa
maalipintoja:

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

• Kalsiumkloridi ja muut suolat.
• Jäänsulatusaineet.
• Tieöljy ja -terva.

Voit käyttää paikkaustuotteita pieniin
kolhuihin ja naarmuihin.

• Puun mahla.

Autokorjaamo suorittaa isommat korjaukset.

• Lintujen jätökset.
• Teollisuuden laskeumat.

Alustan huolto

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

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

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

Huuhtele nämä aineet säännöllisesti auton
alustasta. Puhdista huolellisesti kaikki alueet,
joihin mutaa ja likaa voi kerääntyä. Irrota pieniin koloihin pakkautunut sakka ennen vedellä
huuhtelua.
Halutessasi voit teettää työt valtuutetussa
Chevrolet-huoltoliikkeessä.

HUOM.
Kun peset moottoritilaa, ympäristöön
saattaa päästä polttoaine-, rasva- tai
öljyjäämiä.
Suosittelemme, että pesetät moottorin
valtuutetussa Chevrolet-huoltoliikkeessä
tai muussa öljynerottimella varustetussa pesupaikassa.
Hävitä käytetyt moottoriöljyt, jarrunesteet,
vaihteistoöljyt, jäätymisenestoaineet,
akut ja renkaat paikallisten viranomaisten hyväksymissä jätteenhävityslait
ok
sissa. V
oit hävittää nämä aineet
laitok
oksissa.
Voit
myös sellaisen myyjän kautta, jolla on
velvollisuus tällaisten aineiden
hävittämiseen, kun ostat häneltä uudet.
Älä koskaan hävitä näitä aineita talousjätteen seassa äläkä kaada niitä alas
viemäristä.
Tällaisten vaarallisten aineiden väärä
käsittely voi aiheuttaa pysyviä
ympäristövahinkoja.
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YLEISIÄ TIETOJA
Tästä osasta löydät huolto-ohjelman, jota
noudattamalla voit varmistaa autosi pitkä
käyttöiän.
Sinä olet vastuussa autosi oikeasta käytöstä
ja huollosta tässä ohjekirjassa annettujen
ohjeiden mukaisesti. Ohjeiden noudattamatta
jättäminen johtaa todennäköisesti takuun
raukeamiseen.
On sinun vastuullasi käyttää ja huoltaa autoa
oikein. Varmista, että noudatat huollon käsikirjassa annettuja määräaikaishuoltoa ja
käyttöä koskevia ohjeita.
Sinun vastuullasi on myös pitää kirjaa ja säilyttää kuitit todisteena säännöllisestä
huollosta. Asiakirjat ja kuitit tulee antaa huollon käsikirjan kanssa seuraavalla omistajalle.
Auton huoltotoimet voidaan antaa kenen
tahansa valtuutetun henkilön tai yrityksen toimeksi. On kuitenkin suositeltavaa antaa
huoltotoimet valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi, jossa on koulutetut mekaanikot ja
jossa käytetään alkuperäisiä varaosia.
Yhtiömme ei ole tarkastanut eikä hyväksynyt
muita kuin alkuperäiset varaosat ja tarvikkeet.

Emme voi taata muiden kuin alkuperäisosien
ja -lisävarusteiden sopivuutta tai turvallisuutta, emmekä vastaa niiden käytön aiheuttamista vahingoista.
Riittämätön, puutteellinen tai epätäydellinen
huolto voi aiheuttaa auton toimintaan ongelmia, jolloin seurauksena voi olla henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.

ANK
AR
AT
KA
RA

O LLO
OSUHTEET

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

ANK
AR
AT OL
OSUHTEET
ANKAR
ARA
OLOSUHTEET
Jos autoa käytetään seuraavissa olosuhteissa,
eräitä huoltokohteita on huollettava useammin. Katso numerosymboleita huollon käsikirjasta jäljempää kohdasta “HUOLTOKAAVIO”.
• Toistuvat lyhyet alle 10 km matkat.
• Pitkäaikaista joutokäyntiä ja/tai hidasta
ajoa liikenteessä, jossa pitää jatkuvasti
pysähtyä.
• Pölyisillä teillä ajoa.
• Ajoa mäkisessä tai vuoristoisessa maastossa.
• Perävaunun hinausta.
• Ajaminen ruuhkaliikenteessä ulkolämpötilan ollessa yli 32°C.

NORMAALIT OLOSUHTEET

• Käyttö taksi-, poliisi- tai jakeluautona.

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

• Jatkuva ajaminen ulkolämpötilan ollessa
nollapisteen alapuolella.

TEKNISET TIEDOT 8-1

8
•
•
•
•

TEKNISET TIEDO
T
TIEDOT

TUNNISTENUMEROT ....................................... 8-2

•

LAMPPUJEN TEKNISET TIEDOT
(VIISTOPERÄINEN
VIISTOPERÄINEN)) ........................................... 88-77

•
•

LAMPPUJEN TEKNISET TIEDOT (WAGON) ........ 8-8

NESTET
AUL
UKK
O ............................................. 8-4
NESTETA
ULUKK
UKKO
MOOTTORIÖLJY ................................................ 8-5
LAMPPUJEN TEKNISET TIEDOT
(PORRASPERÄINEN) ........................................ 8-6

AUTON TEKNISET TIEDOT ............................... 8-9

8-2 TEKNISET TIEDOT

TUNNISTENUMEROT
AUT
ON V
ALMISTENUMER
O ((VIN)
VIN)
UTON
VALMISTENUMER
ALMISTENUMERO

MOOTTORINUMERO

Auton valmistenumero (VIN) on kaiverrettu
rintapellin keskelle.

Bensiinimoottorin numero on meistetty
sylinteriryhmään eteen oikealle.
Dieselmoottorin numero on meistetty
sylinteriryhmään pakosarjan haaran no 4 alle.

N6A8001P

S3W8021A

K ÄSIV
ALINT
AISEN V
AIHTEIST
ON
ÄSIVALINT
ALINTAISEN
VAIHTEIST
AIHTEISTON
TUNNISTENUMERO
Kiinnitetty vaihteistokotelon päälle, lähelle
moottoria.

S3W8031A

TEKNISET TIEDOT 8-3

AUT
OMA
ATTIV
AIHTEIST
ON
UTOMA
OMAA
TTIVAIHTEIST
AIHTEISTON
TUNNISTENUMERO
Kiinnitetty vaihteistokotelon etuosaan
yläpuolelle.

S3W8041A
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NESTET
A U LLU
UKK
O
TA
KO
Kohta

Katso seuraava sivu

(öljynsuodatin
mukaan lukien)

6,2 l

Diesel

7,2 l

Bensiini

1.4D/1.6D
1.8D

7,5 l

Diesel

2.0S

8L

1.6D

5,77 ± 0,2 l

1.8D

6,9 ± 0,2 l

2.0S

6,94 ± 0,15 l

Bensiini
Automaattivaihteiston öljy
Diesel
Käsivalintaisen
vaihteiston öljy

Luokitus

3,75 l

Bensiini

Moottoriöljy

Jäähdytinneste

Tilavuus

Bensiini
Diesel

1,8 l
2,1 l

Dex-cool / Long Life Coolant (LLC)
ESSO JWS 3309 tai
TOTAL FLUID III G
ESSO LT 71141 tai
TOTAL ATF H50235
ESSO JWS 3309 US ATF
SAE 75W-90

Jarru/kytkinneste

0,5 l

Katso merkintää
jarrunestesäiliön korkissa

Ohjaustehostimen neste

1,1 l

DEXRON® VI

TEKNISET TIEDOT 8-5

MOOTTORIÖLJY

Moottori

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

SAE 0W-30, 0W-40
SAE 10W-30, 10W-40
SAE 5W-30, 5W-40
SAE 15W-30, 15W-40

°C

-30

°F

Moottori

Öljynvaihtoväli *

-20

-20
0

-10

0
20

10
40

30

20
60

80

40
100

Viskositeetti

Luokitus
o

• -25 C:een asti ja alle: 0W-X, X=30 tai 40
Bensiini

1 vuosi/15.000 km

ACEA A3/B3 tai A3/B4 tai API SM

• -25oC:een asti : 5W-X, X=30 tai 40
• -20oC:een asti : 10W-X, X=30 tai 40
• -15oC:een asti : 15W-X, X=30 tai 40

Diesel

1 vuosi/15.000 km

ACEA C3

• -25oC:een asti ja alle: 0W-40
• -25oC:een asti : 5W-40
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L AMPPUJEN TEKNISET TIEDO
T ( P o r rraa s p e r ä i n e n )
OT
Lamput

55 W x 2

Halogeenilamppu

1

Halogeenilamppu

2

3

55 W x 2
5Wx2

4

Suuntavalo

21 W x 2

Oranssin värinen

5

Sumuvalo*
Sivusuuntavalo

27 W x 2

Halogeenilamppu

6
7
8
Taka

Sisätilat

Huomautukset

Ajovalot, lähivalot
Ajovalot, kaukovalot
Pysäköintivalo

1
2
Eteen

Teho x määrä

9

Suuntavalo
Jarru/takavalo

5
3

5Wx2
21 W x 2

6
N5W8001A

Oranssin värinen

21/5 W x 4

10

Peruutusvalo
Sumuvalo

11

Keskelle ylös asennettu jarruvalo

21 W x 2
5Wx5

12

Rekisterikilven valo

5Wx2

Kattovalo
Karttavalo

10 W x 1

Tavaratilan valo

4

21 W x 2

7,5 W x 2
10 W x 1

* Joidenkin mallien polttimomääritelmät voivat poiketa edellä olevasta
taulukosta. Tarkasta polttimon merkinnät ennen palaneen polttimon vaihtoa.

11
12

9

8

7
10

N4W8072A
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LAMPPUJEN TEKNISET TIEDO
T ((V
Viistoperäinen
OT
n))
Lamput

Eteen

Taka

Huomautukset

60/55 W x 2
5Wx2

Halogeenilamppu

1
2

Ajovalo (kauko-/lähivalo)

3

21 W x 2

Oranssin värinen

4

Suuntavalo
Sumuvalo*

27 W x 2

Halogeenilamppu

5

Sivusuuntavalo

5Wx2

6

Suuntavalo

7
8

Jarru/takavalo
Peruutusvalo

9

Sumuvalo

10

Keskelle ylös asennettu jarruvalo
Rekisterikilven valo

11
Sisätilat

Teho x määrä

Pysäköintivalo

21 W x 2
21/5 W x 2

Oranssin värinen

21 W x 2
21 W x 2
5Wx5
5Wx2

Kattovalo
Karttavalo

10 W x 1

Tavaratilan valo

10 W x 1

7,5 W x 2

* Joidenkin mallien polttimomääritelmät voivat poiketa edellä olevasta
taulukosta. Tarkasta polttimon merkinnät ennen palaneen polttimon vaihtoa.

2

1

5

4

3

N4W8073A
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L AMPPUJEN TEKNISET TIEDO
T ((W
Wagon)
OT
Lamput

Eteen

1
2

Ajovalot, lähivalot

3

Pysäköintivalo

4

Suuntavalo

5

Sumuvalo*
Sivusuuntavalo

6
7

Taka

8

Suuntavalo
Jarru/takavalo

9

Peruutusvalo

10

Sumuvalo
Keskelle ylös asennettu jarruvalo
Rekisterikilven valo

11
12
Sisätilat

Ajovalot, kaukovalot

Teho x määrä

Huomautukset

55 W x 2
55 W x 2

Halogeenilamppu

1

Halogeenilamppu

2

5Wx2
21 W x 2
27 W x 2

4

Oranssin värinen
Halogeenilamppu

5
3

5Wx2
21 W x 2
21/5 W x 2

6
N5W8001A

Oranssin värinen

21 W x 2
21 W x 2
5Wx5
5Wx2
10 W x 1

Kattovalo
Karttavalo

7,5 W x 2

Tavaratilan valo

10 W x 1

* Joidenkin mallien polttimomääritelmät voivat poiketa edellä olevasta
taulukosta. Tarkasta polttimon merkinnät ennen palaneen polttimon vaihtoa.

11

12
N5W8002A
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AUTON TEKNISET TIEDOT
MOOTTORI
Moott
ori ((1.
1.
4 DOHC Bensiini)
Moottori
1.4
Tyyppi
Venttiilikoneisto

4-sylinterinen rivimoottori
DOHC 16-venttiilinen

Moottori (1.6 DOHC Bensiini)
Tyyppi
Venttiilikoneisto

4-sylinterinen rivimoottori

Iskutilavuus (cc)
Sylinterin läpimitta x iskunpituus (mm)

1.598

9,5 : 1

Puristussuhde

9,5 : 1

69,5/6.300

Suurin teho (kW/rpm)

Vääntömomentti (Nm/rpm)

131/4.400

Polttoainejärjestelmä

Polttoaineen monipistesuihkutus
Katso hakemisto

Vääntömomentti (Nm/rpm)
Polttoainejärjestelmä
Oktaaniluku

80/5.800
150/4.000
Polttoaineen monipistesuihkutus
Katso hakemisto

BKR6E-11

Sytytys-

Tyyppi

BKR6E-11

Kärkiväli (mm)

1,0 ~ 1,1

tulpat

Kärkiväli (mm)

1,0 ~ 1,1

Luokitus (V-AH)

12 - 55

Luokitus (V-AH)

12 - 55

Kylmäkäynnistysvirta (CCA)

610

Kylmäkäynnistysvirta (CCA)

610

1.399
Iskutilavuus (cc)
Sylinterin läpimitta x iskunpituus (mm) 77,9 x 73,4
Puristussuhde
Suurin teho (kW/rpm)

Oktaaniluku
Tyyppi
Sytytystulpat
Akku

Akku

DOHC 16-venttiilinen
79 x 81,5

Laturi (V-A)

12 - 85

Laturi (V-A)

12 - 85

Käynnistysmoottori (V-kW)

12 - 1,2

Käynnistysmoottori (V-kW)

12 - 1,2
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Moottori (1.8 DOHC Bensiini)
Tyyppi
Venttiilikoneisto
Iskutilavuus (cc)

4-sylinterinen rivimoottori

Tyyppi

DOHC 16-venttiilinen

SOHC 16-venttiilinen
Venttiilikoneisto
Iskutilavuus (cc)
1991
Sylinterin läpimitta x iskunpituus (mm) 83 x 92

1.796

Sylinterin läpimitta x iskunpituus (mm) 80,5 x 88,2
9,7 : 1
Puristussuhde
Suurin teho (kW/rpm)
Vääntömomentti (Nm/rpm)
Polttoainejärjestelmä
Oktaaniluku

Moottori (2.0 SOHC Diesel)

89/5.800
169/3.600
Polttoaineen monipistesuihkutus
Katso hakemisto

4-sylinterinen rivimoottori

Puristussuhde

17,5 : 1

Suurin teho (kW/rpm)

89/3.800

Vääntömomentti (Nm/rpm)
Polttoainejärjestelmä
Oktaaniluku

280/2.000
Yhteispainesuihkutus

Luokitus (V-AH)

Katso hakemisto
12 - 90

Kylmäkäynnistysvirta (CCA)

912

Sytytys-

Tyyppi

BKUR6ETB

tulpat

Kärkiväli (mm)

0,7~0,9

Luokitus (V-AH)

12 - 55

Laturi (V-A)

12 - 120

610

Käynnistysmoottori (V-kW)

12 - 1,8

Akku

Kylmäkäynnistysvirta

Laturi (V-A) (CCA)
Käynnistysmoottori (V-kW)

12 - 85
12 - 1,2

Akku
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VOIMANSIIRTO
5-vaihteinen käsivalintainen vaihteisto
Bensiini
1.4D
3,818

1.
2.

2,158

Välityssuhteet

Diesel
2.0S

1.

m
m

3,545
m

3,820

2.

1,568

.

1,000

m

1,304
0,971

.

0,767

Peruutus
Väliakseli

0,697
2,300

3,615

Vetopyörästön

3,261

1,121

.

0,886

m

3,333

m

m
m

3,722

m

m

4

5

Peruutus
Vetopyörästön
välityssuhde

Etuveto
2,875

1.8D

m
m

1,481

Vetotapa

1.6D

.

3.

4-vaihteinen automaattivaihteisto (1.6 DOHC Bensiini)

m

1,970

3
Välityssuhteet

4

1,020
3,750

välityssuhde
4-vaihteinen automaattivaihteisto (1.8 DOHC Bensiini)
Etuveto

Vetotapa
1

Kytkin (Bensiini/Diesel)
Tyyppi
Ulkoläpimitta (mm)

2

Kuiva yksilevykytkin

Sisäläpimitta (mm)

215/240
145/155

Paksuus (mm)

8,4/8,7

.

Välityssuhteet

2,719
.

3.
4.
Peruutus
Vetopyörästön
välityssuhde

1,487
1,000
0,717
2,529
3,945
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AL
UST
A
ALUST
USTA
Alusta

5-vaihteinen automaattivaihteisto (2.0 SOHC Diesel)
Etuveto

Vetotapa
1

.

2
Välityssuhteet

4,575
.

3.

2,979
1,947

4.

1,318

5

.

Peruutus
Vetopyörästön

1,000

Etujousituksen tyyppi
Takajousituksen tyyppi
Camber
Suuntaus
(kuormaamaton)

McPherson-joustintuki
Joustintuki ja kaksoistukivarret
Eteen -0° 20´ ± 45´
Taka -1° 00´ ± 45´

Caster
Aurauskulma

5,024

4° 00´ ± 45´
Eteen 0° 00´ ± 10´
Taka 0° 12´ ± 10´

Tyyppi

2,700

välityssuhde

Tehostettu,
Hammastankovälitys

Kokonaisvälityssuhde 16:1
Ohjaus

Ohjauspyörän
halkaisija (mm)
Pienin
kääntösäde (m)

380
5,2
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JARRUJÄRJESTELMÄ
Jarrujärjestelmä
Tyyppi

Vant
eet ja rrenk
enk
aat ((W
Wag
on)
anteet
enkaat
agon)

Etupyörä

Ristikkäinen kaksipiiri
Jäähdytetty jarrulevy

Takapyörä

Levy

Tehostin

Rengaskoko Vannekoko

Rengaspaine (kPa) [psi]
Enint. 3 matkustajaa
Eteen

yksittäinen (mm)

241,3

pari (mm)

177,8+203,2

VANTEET JA RENK
A AT
RENKA

1)

Auton kantokyky

Taka

Eteen

Taka

m

240[35]

m

195/55 R15

6J x 15

210[30]

125/70 D15
(Väliaikainen)

4T x 15

420[60] 420[60] 420[60]

420[60]

1) Vain diesel: 220kPa [32psi]

Vanne ja rreng
eng
as (NB & HB)
engas
Rengaskoko Vannekoko

Enint. 3 matkustajaa
Taka

Eteen

210[30] 1)

m

210[30]

5.5J x 14

195/55 R15

6J x 15

210[30]1)

m

4T x 15

420[60]

m

(Väliaikainen)

1) Vain diesel: 220kPa [32psi]
2) Vain diesel: 240kPa [35psi]

Vet
oisuudet
etoisuudet

Auton kantokyky

Eteen
185/65 R14
125/70 D15

VETOISUUDET

Rengaspaine (kPa) [psi]

210[30]
m

Taka
2)
2)

m
m
m

Vetoisuudet
Polttoainesäiliö (l)
Moottoriöljy (l)
(öljynsuodatin mukaan lukien)
Jäähdytysneste (l)

Bensiini
1.4D

1.6D

1.8D

Diesel
2.0S

60

m

m

m

3,75

m

m

6,2

7,2

m

7,5

8
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MIT
AT
MITA

PAINO
Ulkomitat (HB/NB)

Paino ((1.
1.
4 DOHC Bensiini)
1.4

Kokonaispituus (mm)

4.295/4.515

Kokonaisleveys (mm)

1.725/ m
1.445/ m

Kokonaiskorkeus (mm)

2.600/ m

Akseliväli (mm)
Raideväli (mm)

Eteen

1.480/ m

Taka

1.480/ m

Omapaino (kg)
Kokonaispaino (kg)

Raideväli (mm)

5 HB

M/T

1.170~1.220
1.660

4 NB
5 HB

Omapaino (kg)
5 HB

1.725
1.460

Wagon

1.500 (kattotelineellä)
2.600

Akseliväli (mm)

1.175~1.225

4 NB
4.580

Kokonaiskorkeus (mm)

M/T

1.645

Paino (1.6 DOHC Bensiini)

Ulkomitat (Wagon)
Kokonaispituus (mm)
Kokonaisleveys (mm)

4 NB

4 NB

Eteen

1.480

Kokonais-

Taka

1.480

paino (kg)

5 HB
Wagon

M/T

1.180~1.230

A/T
M/T

1.190~1.240
1.175~1.225

A/T

1.185~1.235

M/T
M/T

1.250~1.300

A/T
M/T

1.675
1.650

A/T

1.660

M/T

1.765

1.665
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Paino (1.8 DOHC Bensiini)
4 NB
Omapaino (kg)

5 HB
Wagon

4 NB
Kokonaispaino (kg)

M/T

Paino (2.0 SOHC Diesel)

1.210~1.260

A/T

1.235~1.285

M/T

1.205~1.255

A/T

1.230~1.280

M/T

1.280~1.330

A/T

1.305~1.355

M/T

1.695
1.720

A/T

5 HB

M/T
A/T

1.680

Wagon

M/T
A/T

1.795
1.820

1.705

4 NB
Omapaino
(kg)

5 HB
Wagon

4 NB
Kokonaispaino (kg)

5 HB
Wagon

M/T

1.360~1.410

A/T

1.370~1.420

M/T
A/T

1.355~1.405

M/T

1.365~1.415
1.430~1.480

A/T

1.440~1.490

M/T

1.770

A/T
M/T

1.780

A/T

1.765

M/T
A/T

1.870

1.755

1.880
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SUORITUSKYKY
Suorituskyky

Suurin nopeus
(km/h)

Bensiini

Diesel

1.4 DOHC

M/T

175

1,6 DOHC

M/T
A/T

187

1.8 DOHC

M/T
A/T

184

M/T

186

A/T

188

2.0 SOHC

175
194
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A
ABS-varoitusvalo ...................................... 2-9
Ajaminen ................................................. 3-15
Ajon varotoimenpiteet ............................. 3-2
Ajonestin .................................................. 3-12
Ajovalot
Ajovalojen kantamansäätökytkin .... 2-30
Lampun vaihtaminen ........................ 6-47
Ajovinkkejä .............................................. 3-27
Akku ........................................................ 6-33
Käynnistäminen apukaapeleilla. ........ 5-7
Lähettimen pariston vaihtaminen ... 2-34
Säästäjä ........................................... 2-22
Ankarat olosuhteet .................................... 7-2
Antenni ................................................... 2-58
Apukahva ................................................ 2-53
Audiojärjestelmä
Kauko-ohjausjärjestelmä .................. 4-61
RDS-radio ja CD-soitin ..................... 4-39
RDS-radio, kasettisoitin ja
CD-vaihtaja ........................................ 4-17
Aurinkolasien pidin ................................. 2-52
Automaattinen ilmastoinnin ohjaus ........ 4-11
Automaattivaihteisto ..................... 3-14, 3-16
Automaattivaihteiston hätäkäyttö ... 3-21
Automaattivaihteiston öljy 6-19, 6-21, 6-23
Automaattivaihteiston öljymäärän
tarkistaminen ............... 6-18, 6-20, 6-22
Hold-merkkivalo ................................ 2-15
Käsivalintatoiminto .......................... 3-20

Talvitoiminnon merkkivalo ............... 2-15
Talvitoiminto ..................................... 3-21
Auton hinaaminen .................................... 5-9
Auton hoito ............................................. 6-55
Korroosionesto ................................. 6-59
Lasipinnat .......................................... 6-57
Puhdistusaineet ............................... 6-55
Sisäpuolen hoito ja puhdistus ......... 6-56
Turvavöiden hoito .............................. 6-57
Tuulilasin ulkopuolen
puhdistaminen ................................. 6-58
Ulkopuolen puhdistus ja hoito ......... 6-58
Auton keinuttaminen ............................... 5-11
Auton pysäköinti .................................... 3-28
Auton tekniset tiedot ............................... 8-9
Avaimet ................................................... 2-31

D
Diesel polttoainesuodatin ....................... 6-16
Dieselhiukkassuodatin ............................ 6-28
Digitaalikello ........................................... 2-45

E
Etuistuimet ............................................... 1-16
Kuljettajan istuimen korkeuden
säätäminen ........................................ 1-17
Ristiseläntuki ..................................... 1-17
Selkänojan säätö ............................... 1-16
Säätö pituussuunnassa ...................... 1-16

Etuistuimien matkustajat ......................... 1-6
Etumatkustajan istuimen alalokero ...... 2-52
Etusumuvalokytkin .................................. 2-24
Etusumuvalojen merkkivalo ............. 2-17
Lampun vaihtaminen ....................... 6-50

H
Hansikaslokero ....................................... 2-49
Hansikaslokeron jäähdytys .............. 2-50
Hinaaminen hätätapauksissa .................. 5-10
Huurteen- ja kosteudenpoisto ..... 2-29, 4-10
Häikäisysuojat ......................................... 2-53
Hätävilkkujen painike ............................. 2-29

I
Ilmanpuhdistin ........................................ 6-30
Ilmastointi .................................................. 4-7
Ilman suuntauksen valintanupit ........ 4-4
Lämpötilan säätönuppi ...................... 4-3
Ohjauspaneeli ..................................... 4-3
Sisäkiertopainike ............................... 4-6
Tuulettimen säätönuppi ..................... 4-4
Istuinlämmittimen kytkin ...................... 2-59

J
Jarru- ja kytkinneste ................................ 6-14
Jarru/kytkinnesteen lisääminen ....... 6-14
Jarru/kytkinnesteen lisääminen .............. 6-14
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Jarrut ....................................................... 3-22
Jarrujärjestelmän varoitusvalo .......... 2-10
Jarrupalojen kulumisvaroitin ............ 3-23
Jarrupoljin ......................................... 6-35
Käsijarru ............................................ 3-24
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä ..... 3-25
Märät jarrut ..................................... 3-23
Ylikuumenneet jarrut ...................... 3-23
Jarruttaminen moottorilla ....................... 3-27
Jäähdytysneste ......................................... 6-12

K
Karttavalo ............................................... 2-44
Lampun vaihtaminen ....................... 6-55
Katalysaattori ......................................... 6-36
Kattoteline .............................................. 2-58
Kattovalo ................................................ 2-44
Lampun vaihtaminen ....................... 6-55
Kauko-ohjaus
Ovien avaaminen avaimen
kauko-ohjaimella ............................. 2-32
Kaukovalokytkin ..................................... 2-23
Kaukovalon merkkivalo ........................... 2-18
Kaukovalovilkku ...................................... 2-24
Keskikonsolin lokero ............................... 2-51
Keskuslukitusjärjestelmä ....................... 2-36
Kolikkolokero ........................................... 2-51
Kolmipisteturvavyöt ................................... 1-6
Konepelti ................................................ 2-42

Korisarjat .................................................. 3-4
Kytkimet ja säätimet ............................. 2-22
Kytkinpoljin ............................................. 6-35
Käsijarru ....................................... 3-24, 6-36
Vinkki talvipysäköintiin ..................... 3-24
Käsikäyttöiset ikkunat ........................... 2-39
Käsivalintainen vaihteisto ............. 3-13, 3-15
Käsivalintaisen vaihteist öljymäärän
tarkastamin. ...................................... 6-17
Käsivalintaisen vaihteiston öljy ........ 6-17
Käsivalintatoiminto ................................ 3-20
Hold-merkkivalo ................................ 2-15
Käynnistäminen apukaapeleilla. ............... 5-7
Käyntinopeusmittari .................................. 2-7
Käyttöhihna ............................................. 6-32
Käytä aina turvavöitä ................................ 1-2

L
Lamput .................................................... 6-47
Etusumuvalot ................................... 6-50
Etusuuntavalot ................................. 6-49
Etuvalot ............................................. 6-47
Kattovalo/karttavalo ........................ 6-55
Lisäjarruvalo ..................................... 6-53
Per.-, taka-, jarru-, takasuunta- ja
takasumuvalot .................................. 6-51
Rekisterikilven valo .......................... 6-54
Seisontavalot ................................... 6-48
Sivusuuntavalot ................................ 6-50
Tavaratilan valo ................................ 6-55

Lapsilukko ................................................ 2-37
Latausjärjestelmän varoitusvalo ............. 2-12
Lattiaverkko ............................................ 2-56
Lisälämmitin ................................. 4-10, 6-46
Lisävarusteliitin ...................................... 2-46
Luistonestojärjestelmä ........................... 3-25
Varoitusvalo ....................................... 2-16
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä ............ 3-25
Jarruttaminen ABS-järjestelmän
kanssa .............................................. 3-25
Varoitusvalo ........................................ 2-9
Lähettimen pariston vaihtaminen ......... 2-34
Lämmitys .................................................. 4-8
Lämpömittari ............................................ 2-8

M
Matkamittari/osamatkamittari ................ 2-7
Merkki- ja varoitusvalot ........................... 2-9
Mittaristo .......................................... 2-5, 2-6
Mittaristo ja hallintalaitteet Pikakatsaus ................................... 2-3, 2-4
Mittarivalaistuksen säätökytkin ............. 2-30
Moottorin käynnistäminen ...................... 3-12
Moottorin käynnistäminen
apukaapeleilla ........................................ 5-7
Moottorin pakokaasut ............................ 3-36
Moottorinohjauksen häiriömerkkivalo ... 2-13
Moottoritila ............................................... 6-5
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Moottoriöljy .............................................. 6-8
Moottorin öljynpaineen varoitusvalo 2-12
Moottoriöljyn ja suodattimen
vaihtaminen ....................................... 6-9
Moottoriöljyn luokitus ....................... 8-5
Moottoriöljyn määrän
tarkastaminen .................................... 6-8
Moottoriöljyn ja suodattimen vaihtaminen . 6-9
Mukipidike .............................................. 2-49

N
Nestetaulukko .......................................... 8-4
Nopeuden mukaan säätyvä ohjaustehostin
(SSPS) ................................................... 3-11
SSPS-varoitusvalo ............................. 2-16
Nopeusmittari ............................................ 2-7

O
Ohjauspyörän säätäminen ...................... 3-10
Ohjaustehostimen neste ........................ 6-26
Ohjaustehostimen nesteen
lisääminen .......................................... 6-26
Ohjaustehostimen nestemäärän
tarkastaminen .................................. 6-26
Oktaaniluku ............................................... 3-4
Ovi auki -varoitusvalo .............................. 2-14
Ovien avaaminen avaimen
kauko-ohjaimella ................................ 2-32
Lähetin ............................................. 2-33
Ovien avaaminen lukituksesta ........ 2-33

Ovien lukitseminen .......................... 2-32
Ovien lukot .............................................. 2-35
Keskuslukitusjärjestelmä ................. 2-36
Lapsilukko ......................................... 2-37

P
Peilien säätäminen ................................... 3-7
Peilit ........................................................... 3-7
Perävaunun hinaaminen ......................... 3-31
Polttimon tekniset tiedot ........................ 8-6
Polttoaine ................................................. 3-4
Polttoain. tankk. tynnyreistä/kannettav
säiliöistä ............................................... 3-7
Polttoainesuositukset ........................ 3-4
Polttoainesäiliön täyttäminen ........... 3-6
Polttoainemittari ...................................... 2-8
Polttoainemäärän varoitusvalo ................ 2-9
Polttoainesäiliön täyttäminen .................. 3-6
Päiväkäyttövalot ...................................... 2-31
Pääntuet ................................................... 1-15
Pysäköintitutka ...................................... 2-62

R
Raitisilmasuodatin ................................... 6-41
Raskaana olevat naiset ja turvavyöt ....... 1-11
Rengas
Ketjut ................................................ 6-40
Kiertovaihto ...................................... 6-39
Kulutuspinnan kulumisilmaisin ....... 6-38
Rengaspaine ...................................... 8-13
Talvirenkaat ...................................... 6-39

Tyhjentyneen renkaan vaihtaminen .. 5-3
Väliaikainen varapyörä .................... 6-40

S
Sadetunnistin .......................................... 2-26
Savukkeensytytin ja lisävarusteliitin ..... 2-46
Selkänojan ostoskoukku ........................ 2-52
Sisäkierto .................................................. 4-6
Sisätaustapeili .......................................... 3-9
Sisätilavalot ............................................ 2-43
Karttavalo ......................................... 2-44
Kattovalo .......................................... 2-44
Sisäänajo .................................................. 3-2
Sivusäilytyslokero .................................... 2-57
Sivuturvatyynyt ......................................... 1-21
Sulakkeet ............................................... 6-42
Moottoritilan sulakerasia ................ 6-45
Sisätilan sulakerasia ........................ 6-44
Sulakerasia ....................................... 6-42
Suuntavalojen/hätävilkkujen
merkkivalot .......................................... 2-18
Suuntavalojen vipu ................................. 2-23
Sytytystulpat ............................................ 6-31
Sähköisesti taittuvat peilit ...................... 3-9
Sähkökäyttöinen kattoikkuna ................ 2-44
Kattoikkunan avaaminen ................ 2-45
Kattoikkunan kallistaminen ............ 2-45
Sähkökäyttöinen ulkotaustapeili ............. 3-8
Sähkötoimiset ikkunannostimet ............ 2-38
Automaattinen avaus ...................... 2-38
LOCK (lukitus) -painike .................... 2-39
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T
Takaikkunan huurteenpoistopainike ...... 2-29
Takaikkunan pyyhin ja pesulaite ............ 2-28
Takaistuimen selkänojan taittaminen .... 1-18
Takaistuimet ............................................ 1-18
Taittuva .............................................. 1-18
Takaistuimien matkustajat ....................... 1-6
Takaluukku ............................................... 2-41
Takasumuvalon kytkin ............................. 2-24
Lampun vaihtaminen ........................ 6-51
Takasumuvalon merkkivalo .............. 2-17
Tavaratila ................................................ 2-56
Lattiaverkko ..................................... 2-56
Sivusäilytyslokero .............................. 2-57
Säilytystila lattian alla ...................... 2-57
Tavaratilan peite ............................... 2-57
Tavaratilan kannen vapautuspainike ..... 2-40
Tavaratilan kansi .................................... 2-40
Tavaratilan kansi auki -varoitusvalo ...... 2-22
Tekniset tiedot ......................................... 8-6
Auton tekniset tiedot ........................ 8-9
Lamppujen tekniset tiedot ................ 8-6
Tuhkakupit .............................................. 2-48
Tuhkakuppi edessä ........................... 2-48
Tuhkakuppi takana ........................... 2-48
Tunnistenumerot ...................................... 8-2
Turboahdinjärjestelmä ............................ 3-26
Turvaistuimen alakiinnikkeet ................... 1-13

Turvaistuin ................................................. 1-11
Turvatyyny ................................................. 1-19
Etumatkustajan turvatyyny ................ 1-19
Kuljettajan turvatyyny ........................ 1-19
Sivuturvatyyny .................................... 1-21
Varoitusvalo ....................................... 2-10
Turvaverkko ............................................. 2-54
Turvavyö
Hoito .................................................. 6-57
Kolmipisteturvavyöt ............................ 1-6
Raskaana olevat naiset ja turvavyöt . 1-11
Takaistuimen keskimmäinen
turvavyö .............................................. 1-8
Turvavyömuistutin ............................. 2-17
Turvavyön esikiristin ............................ 1-9
Turvavyön korkeuden säätäminen .... 1-10
Turvavyön varoitusääni ....................... 1-6
Turvavöiden hoito ...................... 1-8, 6-57
Tuuletus .................................................... 4-9
Tuuletussuulakkeet ................................... 4-2
Tuulilasin lämmitys ................................ 2-30
Tuulilasinpesin ......................................... 2-27
Tuulilasin pesuneste .......................... 6-27
Tuulilasinpyyhkimet ...................... 2-25, 6-28
Sadetunnistimen ohjaama
pyyhintäautomatiikka ...................... 2-26
Tyhjentyneen renkaan vaihtaminen ......... 5-3

U
Ulkopeilin huurteenpoistopainike .......... 2-29
Ulkopuolen taustapeilit ............................. 3-7

V
Vaihteisto
Automaattivaihteisto .............. 3-14, 3-16
Käsivalintainen vaihteisto ....... 3-13, 3-15
Vakionopeussäädin ................................. 2-59
Valintavivun asennon merkkivalo ........... 2-15
Valintavivun lukitus (BTSI) ...................... 3-16
Valokytkin ............................................... 2-22
Vanteet ja renkaat .................................. 6-37
Varapyörä, nosturi ja auton työkalut ....... 5-2
Vesiliirto .................................................. 3-30
Vinkkejä tuuletusjärjestelmän käyttöön 4-16
Virtalukko ................................................. 3-11

Y
Ylikuumeneminen ................................... 5-12
Ympäristönsuojelu .................................. 3-36

Ä
Äänimerkki ............................................. 2-49
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