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Johdanto

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

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

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

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

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

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

Käyttö lyhyesti

Käyttö lyhyesti

Tietoja ennen ajoon
lähtöä
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Istuimen säätö
Istuimen sijoitus

Auton lukituksen avaus
Radiokauko-ohjaimella

GO3E3014A

TDL050A

Paina painiketta K.
Avaa kaikkien ovien lukituksen.
Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti.
Katso Radiokauko-ohjaimella sivulta
18.
Katso Keskuslukitus sivulta 20.

Siirrä istuinta eteen tai taakse vetämällä kahvasta ja siirtämällä istuin
haluttuun asentoon.
Vapauta kahva ja varmista, että
istuin on lukkiutunut paikalleen.
Katso Istuimen säätö sivulta 38.
Katso Istuimen asento sivulta 37.
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Käyttö lyhyesti

Istuinten selkänojat

Pääntuen säätö

Istuinkorkeus

Korkeuden säätäminen

GO3E3015A

GO3E3016A

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

Pumppaa vipua istuintyynyn ulkoreunassa kunnes istuintyyny on säädetty haluttuun asentoon.

Älä nojaa selkänojaan säädön
aikana.

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

GO3E1003A

Vedä pääntukea ylöspäin.
Siirrä alaspäin painamalla salpaa (1)
ja työntämällä pääntukea alaspäin.
Katso Pääntuet sivulta 35.

Käyttö lyhyesti

Turvavyö

Vaakasäätö
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Peilin säätö
Sisätaustapeilit

GO3E3002A

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

MD033

Vedä vyö kelalta, vie se kiertymättömänä vartalon yli ja kiinnitä lukkokieleke vyölukkoon.
Kiristä lantiovyötä ajon aikana usein
vetämällä olkavyöstä.
Katso Turvavyöt sivulta 41.

GO3E2007A

Kun haluat vähentää häikäisyä, vedä
peilikotelon alapinnalla olevasta
vivusta.
Katso Käsisäätöinen sisätaustapeili
sivulta 28.
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Käyttö lyhyesti

Ohjauspyörän säätö

Ulkopeilit

GC3N2006A

Valitse haluamasi ulkopeili kääntämällä säätönuppia vasemmalle (L)
tai oikealle (R). Käännä sitten käyttösäädintä peilin säätämiseksi.
Asennon ollessa "o" peiliä ei ole valittuna.
Katso Peilien kaukosäätö sivulta 27.

GC3N5001A

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

Käyttö lyhyesti
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Kojelaudan yleiskuva
LHD

GC3G1001A
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Käyttö lyhyesti

RHD

GC3G1001R

Käyttö lyhyesti

1. Sivutuuletussuulakkeet
2. Ulkovalojen kytkin
3. Suuntavalot
4. Vakionopeussäädin
5. Mittaristo
6. Äänitorvi, kuljettajan turvatyyny
7. Ohjauspyörän kauko-ohjaimet
8. Pyyhkimen ja pesimen vipu
9. Keskituuletussuulakkeet
10. Infotainment-järjestelmä
11. Säilytystilat
12. Etumatkustajan turvatyynyn
ON-OFF-kytkin
13. Hansikaslokero
14. Etumatkustajan turvatyynyn
ON-OFF-valo
15. Varoitusvilkut
16. Virtapistoke
17. Valintavipu
18. Turvalukituskytkin/HDC-kytkin
19. Ilmastointiautomatiikka
20. ESC-kytkin
21. Kaasupoljin

22. Jarrupoljin
23. Virtalukko
24. Ohjauspyörän säätö
25. Konepellin vapautusvipu
26. Kytkinpoljin
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Ulkovalot

GO3E6004A

Kierrä ajovalojen kykinnuppia.
O(POIS PÄÄLTÄ): Sammuta kaikki
valot siirtämällä nuppi OFF-asentoon. Kaikki valot sammuvat, palauta
nuppi alkuperäiseen AUTO-asentoon.
AUTO: Ulkovalot ja kojelaudan valot
syttyvät ja sammuvat automaattisesti
ulkovalaistusolosuhteiden mukaan.
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; : Takavalot, rekisterikilven valot ja
kojelaudan valot syttyvät.

Ajovalojen kauko/lähivalojen
vaihtokytkin

Hätävilkut

2 : Ajovalot ja kaikki yllä mainitut
valot syttyvät.
Paina ajovalokytkintä
#: Etusumuvalo
s: Takasumuvalo
Katso Ulkovalojen säätimet sivulta
107.

GC3N6001A
JD13A

Vaihda lähivaloilta kaukovaloille painamalla vipua.
Vaihda lähivaloille painamalla vipua
uudelleen tai vetämällä.
Katso Ajovalojen kauko/lähivalojen
vaihtokytkin sivulta 108.
Katso Ohitusvilkku sivulta 108.

Käyttö painikkeella |.
Katso Hätävilkut sivulta 109.

Käyttö lyhyesti

Suunta- ja kaistanvaihtovilkut

Äänitorvi

11

Pesin- ja pyyhinjärjestelmät
Tuulilasinpyyhkimet

JD14A

vipu ylhäällä = oikea vilkku

GC3N5003A

Paina Y

TDL033A

vipu alhaalla = vasen vilkku

2: Jatkuva pyyhintä, suuri nopeus.

Katso Suunta- ja kaistanvaihtovilkut
sivulta 110.

1: Jatkuva pyyhintä, hidas nopeus.
3: Jaksottaistoiminto.
O: Järjestelmä poissa päältä.
3: Kertapyyhkäisy.
Liikuta vipua kevyesti alas ja vapauta
se kertapyyhkäisyä varten pyyhinten
ollessa poissa toiminnasta.

12 Käyttö lyhyesti

Katso Tuulilasinpyyhkimet/pesin
sivulta 72.

Takalasinpyyhin/pesin

Pesin

Pyyhin

Tuulilasin pesuneste

TDL031A
TEL021A
TDL030A

Vedä vivusta.

Paina kytkimen yläosaa jatkuvaa
pyyhintää varten.

Katso "Tuulilasin pesin" kohdasta
Tuulilasinpyyhkimet/pesin sivulta 72.

Paina kytkimen alaosaa jaksottaispyyhintää varten.

Katso Pesuneste sivulta 244.

Kytke pyyhkimet pois päältä asettamalla kytkin vapaa-asentoon.
Katso Takalasinpyyhin/pesin sivulta
74.

Paina vipua kojelautaan päin.
Takalasille suihkuaa pesunestettä ja
pyyhin pyyhkäisee muutaman kerran.
Katso Takalasinpyyhin/pesin sivulta
74.
Katso Pesuneste sivulta 244.

Käyttö lyhyesti

Ilmastointi

Ikkunoiden kuivaus ja sulatus

Takalasin lämmitin, peilien
lämmitin
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Vaihteisto
Käsivalintainen vaihteisto

GC3E8003A

Käännä ilmansuuntausnuppi asentoon HUURTEENPOISTO 5.
GC3N2011A

Käytetään painamalla painiketta =.
Katso Lämmitettävät peilit sivulta 27.
Katso Takalasin lämmitin sivulta 31.

Katso "Tuulilasin huurteenpoisto"
kohdasta Lämmitys- ja tuuletusjärjestelmä sivulta 185.
Katso "Tuulilasin kosteudenpoisto"
kohdasta Ilmastointilaite sivulta 189.

GC3N9007A

Kytke peruutusvaihde auton seistessä paikallaan vetämällä valintavivun painikkeesta ylöspäin ja
kytkemällä vaihde.
Jos vaihde ei mene päälle, nosta kytkinpoljin joutokäyntiasennossa,
paina poljinta uudelleen ja yritä kytkeä vaihde toistamiseen.
Katso Käsivalintainen vaihteisto
sivulta 209.
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Automaattivaihteisto

MD174

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

GC3N9003A

P (PYSÄKÖINTI): Lukitsee etupyörät. Valitse P vain, kun auto on paikallaan ja käsijarru on päällä.

MD172

Paina jarrupoljinta ja paina vapautuspainiketta vaihtaaksesi.

R (PERUUTUS): Valitse R vain, kun
auto on paikallaan.

Vapautuspainikkeen painamista vaativat salintavivun siirrot on merkitty
nuolilla.

N (VAPAA): Vapaa vaihde.
D: Sopii kaikkiin tavallisiin ajo-olosuhteisiin. Automaattivaihteisto hyödyntää kaikkia kuutta eteenpäinajon
vaihdetta.
M: Manuaalinen tila.

TDL148A

Käyttö lyhyesti

Käytön aloittaminen
Tarkista ennen liikkeellelähtöä

15

Moottorin käynnistäminen
virtalukolla

 renkaiden paineet ja kunto,
MD173

Vaihda vapaasti.

 moottoriöljyn määrä ja nestemäärät,
 että ikkunat, peilit, valaisimet ja
tunnuskilvet ovat puhtaat liasta,
lumesta ja jäästä ja että ne toimivat,
 että istuimien, turvavöiden ja peilien asento on oikea,
 jarrujärjestelmän toiminta alhaisessa nopeudessa, erityisesti
märillä jarruilla.

MD098

 Käännä avain asentoon 1,
vapauta ohjauslukko liikuttamalla
ohjauspyörää hieman
 Käsivaihteisto: käytä kytkintä
 Automaattivaihteisto: siirrä valintavipu P- tai N-asentoon
 Älä paina kaasupoljinta
 Dieselmoottori: käännä avain
asentoon 2 hehkutusta varten,
kunnes K sammuu.
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 Käännä avain asentoon 3 painaen kytkinpoljinta ja jarrupoljinta ja vapauta se moottorin
käynnistyessä
Käännä avain asentoon 0 ennen
uutta käynnistyskertaa tai moottorin
sammuttamiseksi.

Pysäköinti
 Älä pysäköi autoa helposti syttyvälle alustalle. Alusta voi syttyä
palamaan pakoputkiston korkean lämpötilan johdosta.
 Kytke seisontajarru aina painamatta vapautuspainiketta. Kytke
mahdollisimman tiukasti ylä- tai
alamäessä. Paina jarrupoljinta
samaan aikaan vähentääksesi
käyttövoimaa.
 Sammuta moottori ja katkaise
sytytysvirta. Käännä ohjauspyörää, kunnes ohjauslukko lukittuu.
 Jos auto on tasaisella maalla tai
ylämäessä, kytke ykkösvaihde tai
"P"-asento ennen sytytysvirran
katkaisua. Ylämäessä käännä
lisäksi etupyörät reunakiveyksestä poispäin.
Jos auto on alamäessä, kytke peruutusvaihde ennen sytytysvirran
katkaisua. Käännä lisäksi etupyörät reunakiveystä kohti.

 Sulje ikkunat.
 Lukitse auto.

Avaimet, ovet ja ikkunat

Avaimet, ovet ja
ikkunat

Avaimet ja lukot
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Avain, jossa on taitettava kieliosa

Avaimet
Avaimen uusiminen

Avaimet ja lukot .............................17
Ovet ...............................................23
Auton turvalukitus ..........................25
Ulkopeilit ........................................26
Sisätaustapeilit ..............................28

Avainnumero ilmenee irrotettavasta
lipukkeesta.
Avaimen numero on ilmoitettava tilattaessa lisäavaimia, koska se on osa
ajonestojärjestelmää.
Katso "Lukko" kohdasta Ulkopuolen
hoito sivulta 287.

Ikkunat ...........................................29
Katto ..............................................32

TDL046A

Paina painiketta avataksesi.
Käännä se takaisin painamalla painiketta ja kääntämällä kieliosaa käsin.
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Radiokauko-ohjaimella

Käsittele kauko-ohjainta varovasti,
suojaa se kosteudelta ja korkeilta
lämpötiloilta äläkä paina painikkeita
tarpeettomasti.

Ohjeita häiriötilanteen varalta
Jos keskuslukitusta ei voi avata tai
lukita kauko-ohjaimella, se voi johtua seuraavista syistä:
 kantama on ylitetty,
 pariston jännite on liian alhainen,
 kauko-ohjainta on käytetty monta
kertaa peräkkäin sen kantaman
ulkopuolella. Kauko-ohjain on
synkronoitava,

TDL048A

Ohjaa seuraavia:
 Keskuslukitus
 Murtohälytinjärjestelmä
Radiokauko-ohjaimen kantama on
noin 20 metriä. Ulkoiset tekijät voivat
vaikuttaa kantamaan.
Hätävilkut välähtävät merkkinä toiminnasta.

 keskuslukitusjärjestelmää on ylikuormitettu käyttämällä sitä
useita kertoja peräkkäin, jännitteensyöttö katkeaa lyhyeksi
ajaksi,
 toisen, tehokkaamman radiolähettimen aiheuttama häiriö.

Avaimet, ovet ja ikkunat

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

1. Avaa lähettimen kuori.
2. Poista käytetty paristo. Vältä koskemasta piirilevyllä muihin osiin.
3. Asenna uusi paristo. Tarkista,
että negatiivinen puoli (-) on alaspäin kohti pohjaa.
4. Sulje lähettimen kuori.
5. Tarkista lähettimen toiminta.

Avain, jossa on taitettava kieliosa

Huomautus
Vältä koskemasta pariston litteitä
pintoja paljailla sormilla. Tällainen
käsittely lyhentää pariston käyttöikää.
Huom.
Käytetyt litiumparistot ovat vaarallisia ympäristölle.

TDL055A

Huom.
Käytä CR2032-mallista (tai vastaavaa) vaihtoparistoa.

Noudata pariston hävityksessä
paikallisia kierrätyssäädöksiä.
Älä hävitä talousjätteen seassa.
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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.

20 Avaimet, ovet ja ikkunat

Keskuslukitus

Keskuslukituspainike

Voit aktivoida keskuslukitusjärjestelmän etuovesta. Tämän järjestelmän
avulla voit lukita ja avata kaikki ovet,
takaluukun ja polttoaineen täyttöaukon luukun kuljettajan tai matkustajan ovesta käsin, käyttämällä joko
kauko-ohjainta (ulkopuolelta) tai keskuslukituspainiketta (sisäpuolelta).

<Kuljettajan ovi>

<Matkustajan ovi>

Avain (ulkopuolelta) ja kuljettajan
oven lukitusnuppi (sisäpuolelta) sallivat vain ovien keskuslukituksen.
Jos kuljettajan ovea ei ole suljettu
kunnolla, keskuslukitus ei voi toimia.
Tämä voidaan muuttaa auton asetuksissa.
Katso Auton räätälöinti sivulta 102.

GC3N2002A
GC3N2001A

Lukitsee tai avaa lukituksesta kaikki
ovet, takaluukun ja polttoaineen täyttöaukon luukun.
Lukitse painamalla painiketta Q.
Avaa lukitus painamalla painiketta K.
Jos kuljettajan ovi on auki, kuljettajan
ovea ja polttoaineen täyttöaukon
luukkua ei voi lukita. Tämä voidaan
muuttaa auton asetuksissa.
Katso Auton räätälöinti sivulta 102.

Avaimet, ovet ja ikkunat

21

Lukituksen avaus

Lukitseminen

Turvalukitus

Radiokauko-ohjaimella

Radiokauko-ohjaimella

Halutessasi lisäsuojaa kun poistut
auton luota, voit käyttää ovien turvalukitusta.
Turvalukitus lukitsee elektronisesti
kaikki sähköiset lukot niin, että
mitään ovea ei voida avata, vaikka
lasi rikottaisiin.

{Varoitus
Älä kytke turvalukitusta, jos auton
sisällä on ihmisiä. Ovia ei voida
avata lukituksesta sisäpuolelta.
TDL050A

TDL052A

Paina painiketta K.

Paina painiketta Q.

Avaa kaikkien ovien lukituksen.

Lukitsee kaikki ovet.

Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti.
Auton asetuksissa voidaan muuttaa
vain kuljettajan oven lukituksen
avaustoimintoa tai sen palautetta.
Katso Auton räätälöinti sivulta 102.

Kytke turvalukitus painamalla painiketta Q radiokauko-ohjaimesta kahdesti 5 sekunnin sisällä.
Kytke turvalukitus pois päältä painamalla painiketta K radiokauko-ohjaimessa.
Huom.
Turvalukitus toimii kaikkien ovien,
takaluukun ja polttoaineen täyttöaukon kannen ollessa suljettuina.
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Turvalukitus kytkeytyy pois, kun
ovet avataan lukituksesta normaalilla tavalla.

POIS: Ovet lukkiutuvat heti, kun keskuslukituskytkintä tai kauko-ohjaimen
painiketta Q painetaan.

Käsikäyttöiset ovilukot

Viiveellinen lukitus
Tämä toiminto viivyttää ovien lukkiutumista ja murtohälytinjärjestelmän
aktivoitumista viisi sekuntia siitä, kun
auto lukitaan keskuslukituskytkimellä tai kauko-ohjaimella.
Tämä voidaan muuttaa auton asetuksissa.
Katso Auton räätälöinti sivulta 102.
PÄÄLLÄ: Painettaessa keskuslukituskytkintä kuuluu kolme merkkiääntä lukitusviiveen merkiksi.
Ovet lukkiutuvat vasta viiden sekunnin kuluttua viimeisen oven sulkemisesta. Voit ohittaa tilapäisesti
lukitusviivetoiminnon painamalla keskuslukituskytkintä tai kauko-ohjaimen
lukituspainiketta.

GO3E2014A

Lukitseminen käsin kääntämällä
avainta lukossa mahdollistaa keskuslukituksen.
Lukituksen avaaminen käsin kääntämällä avainta mahdollistaa kuljettajan oven lukituksen avauksen.

Avaimet, ovet ja ikkunat
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Ovet

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

Takaluukku
Avaaminen

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

{Varoitus
Käytä lapsilukkoja aina kun takaistuimella on lapsia.

TDL002A

Voit käyttää avainta tai sopivaa ruuvitalttaa.
Aseta lapsilukot vaaka-asentoon niiden käyttämiseksi.
Takaovi voidaan avata vain ulkopuolelta lapsilukon ollessa aktivoituna.
Aseta lapsilukot pystyasentoon niiden poiskytkemiseksi.

GC3G2001A

Avaa takaluukku painamalla kosketuslevyä takaluukun lukituksen
ollessa auki.
Takaluukku lukkiutuu tai avautuu
lukituksesta, kun kaikki ovet lukitaan
tai avataan lukituksesta kauko-ohjaimella tai keskuslukituspainikkeella.
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{Varoitus
Älä aja takaluukku auki tai raollaan
esim. pitkiä tavaroita kuljettaessasi, koska myrkyllisiä pakokaasuja
voi tällöin päästä auton sisään.

Huom.

Sulkeminen

Jotkin takaluukkuun asennetut painavat lisävarusteet voivat saada
aikaan sen, ettei se pysy enää auki
tai avaudu kunnolla.

Takaluukku suljetaan painamalla sitä
alas niin, että se lukkiutuu.
Älä paina kosketuslevyä sulkemisen
yhteydessä. Muuten se voi avautua
uudelleen.

Huomautus

Huomautus

Ennen kuin avaat takaluukun, tarkista, onko sen yläpuolella esteitä,
esim. autotallin ovi, jotta takaluukku ei vaurioidu. Tarkista aina
liikealue takaluukun yläpuolella ja
takana.

Varmista takaluukkua sulkiessasi,
että omiasi tai muiden henkilöiden
käsiä tai muita kehon osia ei jää
kannen väliin.

Huom.
Kun moottori on käynnissä, takaluukku voidaan avata vaihteiston
ollessa P-asennossa (automaattivaihteisto) / seisontajarrun ollessa
kytkettynä (käsivaihteisto).

Avaimet, ovet ja ikkunat
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Auton turvalukitus

Poiskytkentä

Murtohälytinjärjestelmä

Auton avaaminen kauko-ohjaimen
painikkeella K kytkee murtohälytinjärjestelmän pois päältä.

Aktivointi

Hälytys
Hälytys voidaan katkaista painamalla
jotakin kauko-ohjaimen painiketta tai
kytkemällä sytytysvirta.
Murtohälytinjärjestelmä voidaan
poistaa käytöstä painamalla painiketta K tai kytkemällä sytytysvirta.
GC3N2005A

Merkkivalo vilkkuu nopeasti ensimmäisten 30 sekunnin ajan ja alkaa
sitten vilkkua hitaasti.
TDL052A

Paina kauko-ohjaimen painiketta Q.
Murtohälytinjärjestelmä aktivoituu
automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.
Paina kauko-ohjaimen painiketta Q
kahdesti.
Murtohälytinjärjestelmä aktivoituu
välittömästi.

Jos merkkivalo vilkkuu edelleen
nopeasti ensimmäisten 30 sekunnin
jälkeen, kuljettajan ovi ei ole täysin
kiinni tai järjestelmässä on häiriö.
Käänny korjaamon puoleen.

Automaattinen ovien
lukitseminen
Jos mitään ovea ei avata tai virtalukkoa käännetä ACC- tai ON-asentoon 3 minuutin kuluessa ovien
lukituksen avaamisesta kauko-ohjaimella, kaikki ovet lukkiutuvat ja murtohälytinjärjestelmä aktivoituu
automaattisesti.
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Automaattinen ovien
lukituksen avaus
Kaikkien ovien lukitus avautuu automaattisesti, kun törmäystunnistimet
havaitsevat törmäyksen sytytysvirran ollessa kytkettynä.
Ovien lukitus ei ehkä kuitenkaan
avaudu, jos ovilukkojärjestelmässä
tai akussa ilmenee mekaanisia
ongelmia.

Moottorin käynnistys estetään automaattisesti sen jälkeen, kun avain on
käännetty LOCK (lukitus) – asentoon
ja poistettu virtalukosta.
Jos ajonestin havaitsee vian virtalukon ollessa ON-asennossa, ajonestimen ilmaisin vilkkuu tai syttyy ja
moottori ei käynnisty.
Tarkastuta auto, suosittelemme valtuutettua huoltoliikettä.

Ajonestin

Huom.

Ajonestin toimii lisävarkaussuojana
autossa, johon se on asennettu, ja
estää luvattomia henkilöitä käynnistämästä autoa. Oikea avain ajonestojärjestelmän yhteydessä on
virta-avain, jossa on elektronisesti
koodattu integroitu lähetin. Transponderi ei näy virta-avaimessa.

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

Moottori voidaan käynnistää vain
oikealla virta-avaimella.
Ainoastaan ovet voidaan avata väärillä avaimilla.

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

Avaimet, ovet ja ikkunat

Peilien kaukosäätö

Taittuvat peilit
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Lämmitettävät peilit

Kääntäminen käsin

GC3N2006A

Valitse haluamasi ulkopeili kääntämällä säätönuppia vasemmalle (L)
tai oikealle (R). Käännä sitten käyttösäädintä peilin säätämiseksi.
Asennon ollessa "o" peiliä ei ole valittuna.

GC3N2011A
GC3N2007A

Jalankulkijoiden turvallisuuden
vuoksi ulkopeilit kääntyvät normaalista asennostaan, jos niihin kohdistuu tarpeeksi suuri voima. Peili
palautetaan painamalla sen koteloa
hieman.

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

Automaattisesti himmenevä
taustapeili

Käsisäätöinen
sisätaustapeili

{Varoitus
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.

GO3E2008A

GO3E2007A

Kun haluat vähentää häikäisyä, vedä
peilikotelon alapinnalla olevasta
vivusta.

Takaa tulevien autojen aiheuttama
häikäisy yöllä ajettaessa vähenee
automaattisesti.

Avaimet, ovet ja ikkunat

Ikkunat

29

Sähkökäyttöiset ikkunat

Ikkunoiden manuaalinen
käyttö

{Varoitus
Ole varovainen käyttäessäsi sähkötoimisia ikkunoita. Loukkaantumisvaara erityisesti lapsille.
Jos takaistuimella on lapsia, kytke
sähkökäyttöisten ikkunoiden lapsiturvajärjestelmä päälle.
Tarkkaile ikkunoita huolellisesti
sulkiessasi niitä.
Varmista, että mitään ei jää väliin
niiden liikkuessa.

GO3E2009A

Ovien ikkunoita voidaan käyttää käsikammilla.

GC3N2009

Sähkötoimiset ikkunat voidaan avata
ja sulkea sytytysvirran ollessa kytkettynä.
Avaa ikkuna painamalla ja sulje se
vetämällä kyseisen ikkunan katkaisinta.
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Käyttö
Sytytysvirran ollessa kytkettynä voit
käyttää sähkökäyttöisiä ikkunoita
painamalla kunkin ovipaneelin sähköikkunapainikkeita.
Avaa ikkuna painamalla kytkintä
alaspäin.
Sulje ikkuna nostamalla kytkintä.
Vapauta kytkin, kun ikkuna on halutussa kohdassa.

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

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

Sähkötoimisten ikkunoiden
alustaminen
Jos ikkunoita ei voida sulkea automaattisesti (esim. akun irtikytkemisen jälkeen), aktivoi ikkunan
elektroniikka seuraavasti:
1. Sulje ovet.
2. Kytke sytytysvirta.
3. Sulje ikkuna kokonaan ja vedä
katkaisimesta vielä 2 sekuntia.
4. Toista kaikkien ikkunoiden kohdalla.

{Varoitus
Väliinjäämissuoja ei ehkä toimi monen käyttökerran jälkeen.
Älä käytä ikkunan kytkintä ilman
syytä.

Avaimet, ovet ja ikkunat

Takaikkunoiden lapsilukitus

Takalasin lämmitin
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Huomautus
Älä käytä teräviä esineitä tai hankaavia lasinpuhdistusaineita takalasiin.
Älä naarmuta tai vaurioita lämmittimen vastuskuviota, kun puhdistat
takalasia tai työskentelet lasin vieressä.

GC3N2010

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

GC3N2011A

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

Katto

Häikäisysuojat voidaan kääntää alas
tai sivulle suojaamaan sivuikkunasta
tulevalta häikäisyltä.

Kattoluukku

Häikäisysuojien peilien suojusten on
oltava kiinni ajettaessa.
Jos häikäisysuojissa on peilivalo, se
syttyy kun peilin suojus avataan.

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

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

GO3E2013A

Avaa/sulje
Kattoluukku avataan haluttuun asentoon painamalla kytkintä (1) kevyesti
ja pitämällä sitä tässä asennossa.
Vapauta kytkin, kun kattoluukku on
halutussa asennossa.
Sulje kattoluukku painamalla kevyesti kytkintä (2) kunnes kattoluukku on
sulkeutunut.
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Kallistuksen
avaaminen/sulkeminen
Avaa kattoluukku kallistusasentoon
painamalla kytkintä (3).
Sulje kattoluukku painamalla kytkintä
(4).
Automaattinen
avaaminen/sulkeminen
Avaa kattoluukku automaattisesti
painamalla painiketta (1) ja vapauttamalla se. Pysäytä liike painamalla jotakin painiketta uudelleen.
Sulje kattoluukku automaattisesti
painamalla painiketta (2) ja vapauttamalla se. Pysäytä liike painamalla jotakin painiketta uudelleen.
Turvatoiminto
Jos kattoluukku kohtaa vastusta automaattisen sulkeutumisen aikana,
se pysäytetään heti ja avataan uudelleen.

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

{Varoitus
Auton ulkopuolella olevat kehon
osat voivat osua ohimeneviin kohteisiin. Pidä kaikki kehon osat auton sisällä.
Kattoluukun väärästä käytöstä voi
seurata henkilövahinkoja tai kuolema.
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Kattoluukun tiivisteeseen tai kiskoon
saattaa kertyä likaa ja se voi vaikuttaa kattoluukun toimintaan, aiheuttaa
melua tai tukkia vedenpoistojärjestelmän. Avaa kattoluukku säännöllisesti
ja poista kaikki esteet tai irtonainen
lika. Pyyhi kattoluukun tiiviste ja
katon tiivistysalue käyttäen pehmeää
liinaa, mietoa saippuaa ja vettä. Älä
poista rasvaa kattoluukusta.

Muistiinpanoja

Istuimet, turvalaitteet

Istuimet,
turvalaitteet
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Pääntuet
Pääntuet
Asento

Pääntuet ........................................35
Etuistuimet.....................................37
Turvavyöt.......................................41
Turvatyynyjärjestelmä....................45
Lasten turvaistuimet ......................51

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

MD024

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

Etuistuinten pääntuet

Takaistuinten pääntuet

Vaakasäätö

Korkeuden säätäminen

Korkeuden säätäminen

GO3E3002A
GO3E3001A

Vedä pääntukea ylöspäin.
Siirrä alaspäin painamalla salpaa (1)
ja työntämällä pääntukea alaspäin.

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

GO3E3003A

Vedä pääntukea ylöspäin.
Siirrä alaspäin painamalla salpaa (1)
ja työntämällä pääntukea alaspäin.

Irrottaminen

Irrottaminen

Nosta pääntuki täysin ylös.

Nosta pääntuki täysin ylös.

Paina salpoja (1) ja (2) samanaikaisesti.

Paina salpoja (1) ja (2) samanaikaisesti.

Vedä pääntukea ylös.

Vedä pääntukea ylös.

Istuimet, turvalaitteet

Takaistuimen pääntuen
asento, kun se ei ole käytössä

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

GO3E3022A

Kun takaistuimen pääntuki on
ala-asennossa, se ei ole käytössä.
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 Työnnä takamus mahdollisimman syvälle selkänojaa vasten.
Etäisyyden polkimiin tulee olla
sellainen, että jalat ovat pienessä
kulmassa polkimien ollessa pohjassa. Siirrä etumatkustajan istuin
mahdollisimman kauas taakse.
 Työnnä olkapäät mahdollisimman syvälle selkänojaa vasten.
Säädä selkänojan kallistus niin,
että ulotut ohjauspyörään hyvin
käsien ollessa pienessä kulmassa. Ohjauspyörää pyöritettäessä olkapäiden kosketuksen
selkänojaan on säilyttävä. Selkänojaa ei saa kallistaa liian taakse.
Suurin suositeltava kallistuskulma on n. 25.
 Ohjauspyörän säätö. Katso Ohjauspyörän säätö sivulta 71.

MD028
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Istuimet, turvalaitteet

 Säädä istuinkorkeus siten, että
sinulla on esteetön näkyvyys joka
suuntaan ja kaikkiin mittareihin.
Pään ja kattoverhouksen väliin
tulee jäädä vähintään käden
leveyden verran vapaata tilaa.
Reisien tulee levätä istuimella
ilman painetta.
 Pääntukien säätö. Katso Pääntuet sivulta 35.
 Turvavöiden korkeuden säätö.
Katso "Korkeudensäätö" kohdasta Kolmipisteturvavyöt sivulta
43.

Istuimen säätö

Istuimen sijoitus

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

{Varoitus
Älä koskaan säädä istuimia ajon
aikana, sillä ne saattaisivat liikkua
hallitsemattomasti.
GO3E3014A

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

Istuimet, turvalaitteet

Istuinten selkänojat

Lämmitettävät etuistuimet

Istuinkorkeus

GO3E3015A

Vedä kahvasta, säädä kallistus ja
vapauta kahva. Anna istuimen lukittua kuuluvasti.
Huom.
Älä nojaa selkänojaan säädön aikana.
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GO3E3016A

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

GC3N3008A

Istuinlämmittimien painikkeet sijaitsevat ilmastointisäätimien yhteydessä.
Istuinlämmitys toimii moottorin käydessä.
Lämmitä istuinta painamalla halutun
istuimen painiketta.
Painikkeessa oleva merkkivalo syttyy.
Sammuta istuimen lämmitin painamalla painiketta uudelleen.
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Istuimet, turvalaitteet

{Varoitus
Jos ihosi ei tunne lämpötilan muutoksia tai kipua, istuinlämmitin voi
aiheuttaa palovammoja jo alhaisilla
lämpötiloilla.
Palovammojen vaaran pienentämiseksi tästä tilasta kärsivien tulee
noudattaa varovaisuutta istuinlämmittimen käytössä, erityisesti käyttöaikojen ollessa pidempiä. Älä
laita istuimelle mitään lämpöä eristävää, kuten huopia, tyynyjä, peitettä tai vastaavia. Se saattaisi
johtaa istuinlämmittimen ylikuumenemisen. Ylikuumentunut istuinlämmitin voi aiheuttaa
palovamman tai vaurioittaa
istuinta.

Taittuva selkänoja
Etumatkustajan istuin
{Varoitus
Jos taitat selkänojan eteen pitkien
esineiden kuten suksien kuljetusta
varten, varmista että esineet eivät
ole lähellä turvatyynyä. Liian lähellä olevat esineet voivat iskeytyä
täyttyvän turvatyynyn voimasta
päin matkustajaa törmäyksessä.
Seurauksena voi olla vakava henkilövahinko tai jopa kuolema. Kiinnitä esineet niin, että ne eivät ole
turvatyynyn täyttymisalueella.
Selkänojan päälle laitetut tavarat,
voivat iskeytyä päin matkustajia ja
aiheuttaa henkilövahinkoja äkillisessä jarrutuksessa tai käännöksessä tai törmäyksessä. Poista tai
kiinnitä kaikki esineet ennen ajoa.

GC3N3007A

Selkänojan kääntäminen
1. Laske pääntuki täysin alas.
2. Vedä etuistuimen alla olevaa
vipua ja pidä sitä tässä asennossa samalla kun siirrät istuinta
taaksepäin ääriasentoon ja
vapauta sitten vipu.
3. Nosta kallistusvipu (1) kokonaan
ylös ja käännä selkänojaa (2)
eteenpäin, kunnes se lukkiutuu.

Istuimet, turvalaitteet

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

Turvavyöt

{Varoitus

Turvavyöt

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

Huomautus
Jos selkänoja ei ole lukkiutunut, se
voi siirtyä eteenpäin äkillisessä jarrutuksessa tai törmäyksessä.
Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja istuimella istuvalle matkustajalle. Työnnä ja vedä aina
selkänojaa varmistaaksesi, että se
on lukkiutunut.
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MD033

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

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

Huom.
Varmista, että kengät tai teräväreunaiset esineet eivät ole vaurioittaneet vöitä ja että ne eivät ole
jääneet puristuksiin. Turvavyökeloihin ei saa päästä likaa.

Esikiristimet toimivat vain kerran. Jos
esikiristimet aktivoituvat törmäyksessä, esikiristimet ja mahdollisesti
myös muita auton turvavyöjärjestelmän osia on vaihdettava.

Turvavyömuistutin >. Katso Turvavyömuistuttimet sivulta 85.

Väärä käsittely (esim. vöiden tai
solkien irrotus tai asennus) voi laukaista turvaöiden kiristimet ja aiheuttaa henkilövahingon vaaran.
Turvavöiden kiristimien lauettua
merkkivalo 9 palaa.

Turvavyön voiman rajoittimet

Katso Turvatyynyjen ja turvavöiden
kiristimien merkkivalo sivulta 86.

Etuistuimilla ne vähentävät kehoon
törmäyksessä kohdistuvaa kuormitusta vapauttamalla vyötä asteittain.

Vaihdata lauenneet turvavyönkiristimet korjaamolla. Turvavyönkiristimet laukeavat vain kerran.

Turvavyön kiristimet
Tässä autossa on ulommilla etuistuinpaikoilla turvavöiden esikiristimet.
Vaikka turvavöiden esikiristimet eivät
ole näkyvissä, ne ovat osa turvavyöasennelmaa. Ne voivat auttaa
kiristämään turvavyöt kohtuullisen tai
voimakkaan edestä tai etuviistosta
suuntautuvan törmäyksen alkuvaiheessa, jos esikiristimien aktivoinnin
kynnysolosuhteet täyttyvät.

{Varoitus

Huom.
GO3E3017A

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

Älä kiinnitä tai asenna lisävarusteita tai muita esineitä, jotka saattaisivat häiritä turvavöiden kiristimien
toimintaa.
Älä tee mitään muutoksia turvavöiden kiristimien komponentteihin,
koska se mitätöi auton tyyppihyväksynnän.

Istuimet, turvalaitteet

{Varoitus
Älä valkaise tai värjää turvavöitä.
Se voi heikentää niitä merkittävästi. Ne eivät ehkä voisi antaa riittävää suojaa törmäyksessä.
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Kolmipisteturvavyöt
Kiinnittäminen

Puhdista turvavyöt vain miedolla
saippualla ja haalealla vedellä.

MD036

MD035

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

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

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

Turvavyön käyttö
raskauden aikana

Irrottaminen

{Varoitus
Vyö tulee asettaa niin alas lantion
päälle kuin mahdollista vatsan alueelle kohdistuvan paineen estämiseksi.
Turvavyöt toimivat kaikilla, myös raskaana olevilla naisilla.
MD038
GO3E3005A

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

{Varoitus
Turvavyötä ei saa säätää ajon aikana.

Vyö avataan painamalla lukon
punaista nappia.

Takaistuimien turvavyöt
Takaistuimen keskipaikan kolmipisteturvavyö voidaan vetää ulos kelaltaan vain selkänojan ollessa
takimmaisessa asennossa.

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 saamiseksi raskaana olevan naisen tulee
käyttää turvavyötä.
Raskaana olevan naisen tulee sijoittaa turvavyön lantiovyö niin alas kuin
mahdollista.

Istuimet, turvalaitteet

Turvatyynyjärjestelmä
Turvatyynyjärjestelmä
Turvatyynyjärjestelmä koostuu useasta erillisestä järjestelmästä.
Turvatyynyt täyttyvät törmäystilanteessa millisekunneissa. Se tyhjenee
myös niin nopeasti, että sitä ei onnettomuuden tapahtuessa usein havaitsekaan.

{Varoitus
Väärin käsiteltyinä turvatyynyjärjestelmät voivat laueta räjähdysmäisesti.
Kuljettajan tulee istua mahdollisimman takana, mutta siten että auton
kaikki hallintalaitteet ovat hyvin hänen ulottuvillaan. Jos istut liian lähellä turvatyynyä, laukeamisen
seurauksena voi olla jopa kuolemaan johtava vakava loukkaantuminen.
Jotta suoja olisi kaikentyyppisissä
törmäyksissä maksimaalinen, täytyy kaikkien autossa matkustavien
ja myös kuljettajan käyttää turvavöitään. Tämä minimoi vakavan
loukkaantumisen tai kuoleman
vaaran törmäyksissä. Älä istu tai
nojaa tarpeettoman lähellä turvatyynyä, kun auto liikkuu.
Turvatyyny voi aiheuttaa naarmuja
kasvoihin tai vartaloon, rikkoutuneet lasit voivat aiheuttaa vammoja
tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja turvatyynyn täyttyessä.
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Huom.
Keskikonsolin alueella sijaitsee turvatyynyjärjestelmän ja turvavyönkiristinten ohjauselektroniikka. Sinne
ei saa panna mitään magneettisia
esineitä.
Älä kiinnitä mitään turvatyynyjen
kansiin äläkä peitä niitä millään
muulla materiaalilla.
Kukin turvatyyny laukeaa vain kerran. Vaihdata lauenneet turvatyynyt korjaamolla.
Älä tee mitään muutoksia turvatyynyjärjestelmään, koska se mitätöi
auton tyyppihyväksynnän.
Turvatyyny täytyttyä ohjauspyörä,
kojelauta, kaikki paneeliosat, ovitiivisteet, kahvat ja istuimet tulee irrottaa korjaamossa.
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Turvatyynyn laukeaminen saattaa
aiheuttaa voimakkaan äänen ja savua. Se on normaalia eikä itsessään vaarallista, mutta se saattaa
ärsyttää matkustajien ihoa. Jos ärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.

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

Huomautus
Jos autolla ajetaan isojen kuoppien
tai esteiden yli päällystämättömällä
tiellä tai jalkakäytävällä, turvatyyny
voi laueta. Aja hitaasti pinnoilla,
joita ei ole tarkoitettu autoliikenteelle, jotta turvatyyny ei laukeaisi
tahattomasti.

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

Turvatyynyjärjestelmän
merkkivalo 9.
Katso Turvatyynyjen ja turvavöiden
kiristimien merkkivalo sivulta 86.

GO3E3007A

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

Istuimet, turvalaitteet

{Varoitus
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Sivuturvatyynyjärjestelmä

Optimaalinen suojaus saavutetaan vain istuimen ollessa oikeassa asennossa.
Katso Istuimen asento sivulta 37.
Pidä turvatyynyjen täyttymisalue
vapaana esteistä.
Turvavyön on oltava oikein kiinnitetty. Vain tällöin turvatyynyn suojausvaikutus toimii.
MD039

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

GO3E3008A

Sivuturvatyynyjärjestelmä käsittää
kummankin etuistuimen selkänojassa sijaitsevat turvatyynyt.
Ne tunnistaa sanasta AIRBAG.
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{Varoitus
Sivuturvatyynyn täyttyminen aiheuttaa loukkaantumis- tai hengenvaaran lähellä istuvalle lapselle
erityisesti silloin, jos lapsen pää,
niska tai rintakehä on lähellä turvatyynyä sen lauetessa.
Älä koskaan anna lapsen nojata
oveen tai lähelle sivuturvatyyny-yksikköä.
GO3E3006A

Sivuturvatyynyt laukeavat törmäyksessä tietystä törmäysvoimasta
alkaen. Sytytysvirran on oltava kytkettynä.

MD041

Rintakehän ja lantion loukkaantumisriski sivutörmäyksessä pienenee
huomattavasti.

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

Istuimet, turvalaitteet
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Turvatyynyverhojärjestelmä

GO3E3006A
GO3E3009A

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

Turvatyynyverhot laukeavat törmäyksessä tietystä törmäysvoimasta
alkaen. Sytytysvirran on oltava kytkettynä.

MD043

Täten pään loukkaantumisriski sivutörmäyksessä pienenee huomattavasti.
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{Varoitus
Pidä turvatyynyjen täyttymisalue
vapaana esteistä.
Kattokehyksen tartuntakahvoissa
oleviin koukkuihin saa ripustaa
vain kevyitä vaatteita ilman vaateripustimia. Koukkuihin ripustettujen
vaatteiden taskuissa ei saa olla mitään esineitä.

Turvatyynyn ON/OFF-kytkin
Etumatkustajan etuturvatyynyjärjestelmä on poistettava käytöstä, jos
istuimelle aiotaan asentaa lasten turvajärjestelmä. Turvatyynyverhot, turvavyönkiristimet ja kaikki kuljettajan
turvatyynyt pysyvät käyttövalmiudessa.

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

{Varoitus
Poista etumatkustajan istuimen
turvatyynyt käytöstä, kun istuimella
istuu lapsi.
Aktivoi etumatkustajan istuimen
turvatyynyt, kun istuimella istuu aikuinen.
Valitse asento virta-avaimella:

TEL014A

U = etumatkustajan turvatyynyt
ovat poissa käytöstä eivätkä laukea
törmäyksessä. Merkkivalo U palaa
jatkuvasti. Lasten turvaistuin voidaan
asentaa taulukon mukaisesti.
V = etumatkustajan turvatyynyt ovat
käytössä. Lastenistuimia ei voida
kiinnittää istuimelle.

Istuimet, turvalaitteet

Lasten turvaistuimet
Lasten turvalaitteet
Käytettäessä lasten turvajärjestelmää on huomioitava seuraavassa
luetellut ja järjestelmän mukana toimitetut käyttö- ja asennusohjeet.
Noudata aina paikallisia ja maakohtaisia määräyksiä. Monissa maissa
on lasten turvajärjestelmien käyttö
tietyillä istuimilla kiellettyä.
GC3G3001A

Niin kauan kuin merkkivalo U ei
pala, etumatkustajan istuimen turvatyynyt laukeavat törmäyksessä.

{Varoitus
ÄLÄ KOSKAAN käytä taaksepäin
suunnattua lasten turvaistuinta istuimella, jonka TURVATYYNY ON
AKTIIVINEN, tämä saattaisi johtaa
LAPSEN KUOLEMAAN TAI VAKAVAAN VAMMAUTUMISEEN.

{Varoitus
VAROITUS–ERITTÄIN VAARALLISTA
Älä käytä taaksepäin suunnattua
lasten turvaistuinta etuistuimella,
jonka etupuolella on turvatyyny.

Muuta tilaa vain auton ollessa pysäytetty ja sytytysvirran katkaistu.

Lapsi voi loukkaantua vakavasti,
jos turvatyyny täyttyy, koska lapsen pää olisi silloin hyvin lähellä
laukeavaa turvatyynyä.

Tila pysyy samana seuraavaan muutokseen asti. Turvatyynyn poiskytkennän merkkivalo.
Katso Turvatyynyn ON/OFF-valo
sivulta 86.
GC3E3001A
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{Varoitus
Käytettäessä lasten turvalaitetta
etumatkustajan istuimella etumatkustajan istuimen turvatyynyjärjestelmät tulee kytkeä pois
toiminnasta; jos näin ei tehdä, turvatyynyjen laukeaminen aiheuttaa
lapselle hengenvaaran.
Vaara on erityisen suuri, jos käytetään taaksepäin suunnattua lasten
turvalaitetta etumatkustajan istuimella.

Oikean järjestelmän valinta
Takaistuimet ovat paras paikka lasten turvajärjestelmän asentamiseen.

Tarkista, että asennettava turvajärjestelmä on yhteensopiva auton tyypin kanssa.

Lapsia tulee kuljettaa autossa selkä
menosuuntaan niin kauan kuin mahdollista. Tämä varmistaa, että lapsen edelleen hyvin heikkoon
selkärankaan kohdistuu vähemmän
rasitusta törmäystilanteessa.

Varmista, että lasten turvajärjestelmä
on asennettu autoon oikealle paikalle.

Alle 12-vuotiaat ja alle 150 cm:n
pituiset lapset saavat matkustaa vain
lapselle soveltuvassa lasten turvajärjestelmässä. Koska alle 150 cm pitkän lapsen kohdalla turvavyötä ei
voida säätää oikeaan asentoon, suosittelemme painokkaasti asianmukaisen lasten turvajärjestelmän käyttöä,
vaikka lainsäädäntö ei tätä enää lapsen iän takia edellyttäisi.

Kun lasten turvajärjestelmää ei käytetä, kiinnitä istuin turvavyöllä tai
poista se autosta.

Älä koskaan pidä lasta sylissäsi matkustaessanne autossa. Törmäyksessä lapsesta tulee liian raskas
pideltäväksi paikallaan.
Kuljettaessasi lapsia käytä lapsen
painoon sopivia turvavarusteita.

Lapset saavat nousta autoon ja poistua autosta vain siltä auton puolelta,
joka on poispäin liikenteestä.

Huom.
Älä kiinnitä mitään lasten turvaistuimiin äläkä peitä niitä millään
muulla materiaalilla.
Kaikki onnettomuudessa rasituksen alaisiksi joutuneet lasten turvaistuimet on vaihdettava.
Varmista, että vauvat ja lapset istuvat takaistuimella lasten turvajärjestelmissä.

Istuimet, turvalaitteet

Siihen asti kunnes lapset voivat
käyttää turvavöitä, valitse sopiva
turvajärjestelmä lapsen iän mukaan ja varmista, että lapsi käyttää
sitä. Katso kyseisen lasten turvajärjestelmän ohjeita.
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Lasten turvaistuimen asennuskohdat
Sallitut lasten turvajärjestelmän kiinnitysmahdollisuudet
Etumatkustajan istuimella

Paino- tai ikäluokka

turvatyyny
toimintavalmiudessa

turvatyyny ei
toimintavalmiudessa

Takapenkin
ulkopaikoilla

Takaistuimen
keskipaikalla1)

X

L2), U2)

L3), U3)

U3)

X

L2), U2)

L3), U3)

U3)

X

L2), U2)

L3), U3)

U3)

X

X

L3), U3)

X

X

X

L3), U3)

X

Ryhmä 0: enintään 10 kg
tai n. 10 kk
Ryhmä 0+: enintään 13 kg
tai n. 2 vuotta
Ryhmä I: 9–18 kg
tai n. 8 kk – 4 vuotta
Ryhmä II: 15–25 kg
tai n. 3–7 vuotta
Ryhmä III: 22–36 kg
tai n. 6–12 vuotta

1) Tukijalalla varustettu lasten turvajärjestelmä ei ole sallittu, koska auton lattia ei ole yhteensopiva esim. Maxi cosi Cabriofix plus
Easybase2 -järjestelmän kanssa.

Istuimet, turvalaitteet
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2) Ainoastaan, jos etumatkustajan istuimen turvatyynyjärjestelmä on poistettu käytöstä. Kiinnitettäessä lasten turvajärjestelmää
kolmipisteturvavyöllä istuimen korkeus on säädettävä ylimpään asentoon. Varmista, että auton turvavyö kulkee yläkiinnityspisteen etupuolelta. Säädä selkänojan kallistus niin pitkälle pystyasentoon kuin tarpeen varmistaaksesi, että vyö on lukon puolelta kireällä.
3) Siirrä pääntuki täysin yläasentoon. Jos pääntuki häiritsee lasten turvaistuimen asianmukaista kiinnitystä, poista se.

Katso Pääntuet sivulta 35
Huom.
Siirrä etuistuin täysin eteen tai säädä etuistuimen selkänojan kallistusta pystyasentoon niin paljon kuin tarpeellista varmistaaksesi, ettei etuistuimen selkänoja häiritse turvaistuimen asianmukaista kiinnitystä takaistuimelle.
L: Soveltuu tietyille luokkien "autokohtaiset", "rajoitetut" tai "puoliksi yleismalliset" lasten turvajärjestelmille.
Turvajärjestelmän tulee olla hyväksytty "autokohtaiset", "rajoitetut" tai "puoliksi yleismalliset" -luokkaan.
U: Yleiskelpoinen kolmipisteturvavyön yhteydessä.
X: Tässä painoluokassa ei saa käyttää lasten turvajärjestelmää.
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Sallitut lasten ISOFIX-turvajärjestelmän kiinnitysmahdollisuudet
Painoluokka
Ryhmä 0: enintään
10 kg
Ryhmä 0+: enintään
13 kg

Ryhmä I: 9–18 kg

Kokoluokka

Kiinnitys

Etumatkustajan
istuimella

Takapenkin
ulkopaikoilla

Takaistuimen
keskipaikalla

E

ISO/R1

X

IL1)

X

E

ISO/R1

X

IL1)

X
X

D

ISO/R2

X

IL1)

C

ISO/R3

X

IL1)

X

D

ISO/R2

X

IL1)

X
X
X

C

ISO/R3

X

IL2)

B

ISO/F2

X

IL, IUF

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

1) Siirrä etuistuin täysin eteen tai säädä etuistuimen selkänojan kallistusta pystyasentoon niin paljon kuin tarpeellista varmistaaksesi, ettei etuistuimen selkänoja häiritse turvaistuimen asianmukaista kiinnitystä.

IL: Soveltuu tietyille luokkien "autokohtaiset", "rajoitetut" tai "puoliksi yleismalliset" lasten turvajärjestelmille.
ISOFIX-turvajärjestelmän tulee olla hyväksytty "autokohtaiset", "rajoitetut" tai "puoliksi yleismalliset" -luokkaan.
IUF: Soveltuu kasvot eteenpäin asennettaville yleiskelpoisille ISOFIX-turvaistuimille, jotka on hyväksytty käytettäviksi
tässä painoluokassa.
X: Tähän painoluokkaan ei ole saatavana hyväksyttyjä ISOFIX-turvajärjestelmiä.

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

Top-Tether-kiinnityssilmukat
Top-tether-kiinnityssilmukat on merkitty symbolilla I lasten turvaistuinta
varten.

GO3E3011A
GC3N3004A

Kiinnitä autoa varten hyväksytyt lasten ISOFIX-turvajärjestelmät ISOFIX-kiinnityskaariin. Erityiset lasten
ISOFIX-turvajärjestelmien sijainnit on
merkitty taulukkoon merkinnällä IL.
ISOFIX-kiinnityskaaret on merkitty
selkänojaan kiinnitetyllä kilvellä.

Auto voi olla varustettu kiinnityskaarien edessä olevilla ohjaimilla lasten
turvaistuimen kiinnityksen tukemiseksi. Ohjainten peitekannet kääntyvät taakse automaattisesti, kun
lasten turvaistuin kiinnitetään.

GO3E3013A

Kiinnitä ISOFIX-kiinnityksen lisäksi
Top-Tether -hihna Top-Tether -kiinnityssilmukoihin. Sen vyön tulee tällöin kulkea pääntuen johdetankojen
välistä.
Yleiskelpoiset lasten ISOFIX-turvajärjestelmien sijainnit on merkitty taulukkoon merkinnällä IUF.

Säilytystilat

Säilytystilat
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Säilytyslokerot
Kojelaudan säilytyslokero

Säilytyslokerot ...............................59
Matkatavaroiden/ kuorman
sijoittaminen ..................................62
Muut säilytysmahdollisuudet..........66
Kattotelinejärjestelmä ....................68
Tietoja auton kuormaamisesta ......69
GO3E4014A

Se sijaitsee ohjauspylvään lähellä
kojelaudan alaosassa.
GC3N4001A

Se sijaitsee kojelaudassa.
Avaa yläsäilytyslokero siirtämällä
salpaa.

Avaa vetämällä kahvaa.

60 Säilytystilat

{Varoitus

{Varoitus

Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi onnettomuuden tai äkkipysähdyksen yhteydessä
säilytyslokerot on aina pidettävä
kiinni ajon aikana.

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

Käsinelokero

Mukinpitimet

GC3N4002A

Se sijaitsee hansikaslokeron päällä.
Avaa painamalla painiketta.
Sitä käytetään pieniä esineitä varten
yms.
Sulje painamalla säilytyslokeron
kansi hyvin kiinni.

GO3E4003A

Avaa vetämällä kahvasta.

GC3N4003A

Säilytystilat

{Varoitus

61

Aurinkolasikotelo

Älä aseta kuumaa nestettä sisältäviä, peittämättömiä mukeja mukipitimiin, kun auto liikkuu. Roiskuva
kuuma neste voi aiheuttaa palovammoja. Kuljettajalle sellainen
palovamma voi johtaa auton hallinnan menettämiseen.

GO3E4005A

Mukinpitimet sijaitsevat keskikonsolissa ja takaistuimen kyynärnojassa.
Vedä takaistuimen kyynärnojassa
olevasta hihnasta käyttääksesi
takaistuimen mukinpidintä.

Vähentääksesi henkilövahinkojen
vaaraa äkkipysäyksessä tai törmäystilanteessa älä laita kannettomia
tai huonosti suljettuja pulloja, laseja, tölkkejä jne. mukinpitimiin auton
liikkuessa.

TDL063A

Avaa kääntämällä kansi alas.

Huomautus
Älä sijoita aurinkolasikoteloon painavia esineitä.

62 Säilytystilat

Säilytyslokero istuimen alla

Matkatavaroiden/
kuorman sijoittaminen
Tavaratila
Selkänojan taittaminen
istuintyynyn alaskääntämisen
jälkeen
{Varoitus
Kuorma ei saa ylettyä etuistuimien
selkänojien yläpuolelle.

GO3E4006A

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

Älä anna matkustajien istua taitetulla selkänojalla auton liikkuessa.
Irtonaiset matkatavarat tai matkustajat, jotka istuvat taitetun selkänojan päällä, voivat sinkoutua
hallitsemattomasti auton sisällä tai
pudota autosta äkillisesti pysähdyttäessä tai onnettomuudessa.
Seurauksena voi olla henkilövahinkoja tai hengenvaara.

{Varoitus
Jos jompikumpi selkänoja ei ole
lukkiutunut, se voi siirtyä eteenpäin
äkillisessä jarrutuksessa tai törmäyksessä. Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja istuimella istuvalle
matkustajalle. Työnnä ja vedä aina
selkänojia varmistaaksesi, että ne
ovat lukkiutuneet.

{Varoitus
Väärin asetettu, huonosti kiinnitetty
tai kiertynyt turvavyö ei anna tarvittavaa suojaa törmäystilanteessa.
Turvavyön käyttäjä voi loukkaantua vakavasti. Kun olet nostanut takaselkänojan, tarkista aina että
turvavyöt on asetettu ja kiinnitetty
oikein ja että ne eivät ole kiertyneet.

Säilytystilat

Takaistuimen selkänojien taittaminen:

Huomautus
Selkänojan taittaminen ennen
istuintyynyn alaskääntämistä voi
vaurioittaa takaistuinta.
Käännä aina istuintyyny alas ja
taita takaistuimen selkänoja.

1. Paina pääntuet alas painamalla
salpaa.
Huom.
Varmistaaksesi että takaistuimen
istuintyynyn liikuttamiseen on riittävästi tilaa, liu’uta etuistuinta eteenpäin ja säädä etuistuimen
selkänoja pystyasentoon.
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Huom.
Älä laita mitään lattialle.
Se voi saada istuimen kääntymään
väärin tai vaurioittaa istuintyynyä.

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

GO3E4009A

1. Vedä takaistuimen selkänojan
päällä olevaa vapautusvipua.
GO3E4007A

2. Vedä istuintyynyn alla olevasta
hihnasta. Istuintyyny laskeutuu
tällöin automaattisesti.
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Keskimmäisen takaistuinpaikan turvavyö saattaa lukkiutua, kun nostat
istuimen selkänojan. Jos näin tapahtuu, anna vyön palata koko matka
takaisin ja aloita alusta.
Jos turvavyö on edelleen lukittuna,
yritä uudelleen vedettyäsi istuintyynyn ulos.

{Varoitus
GO3E4008A

2. Taita selkänoja eteen ja alas.

GO3E4010A

3. Aseta ulkopaikkojen turvavyöt
vyönohjaimiin.
4. Palauta selkänoja alkuperäiseen
asentoonsa vetämällä turvavyö
vyönohjaimista ja nostamalla selkänoja ylös. Paina selkänoja
hyvin paikalleen. Varmista, että
turvavyöt eivät jää puristuksiin.

Palauttaaksesi takaistuintyynyn
paikalleen aseta sen takaosa alkuperäiseen asentoonsa varmistaen
samalla, etteivät turvavyöt jää väliin tai kierteelle, ja paina sitten istuintyynyn etuosaa lujasti alas
kunnes se lukkiutuu paikalleen.

Säilytystilat
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Huomautus

{Varoitus

{Varoitus

Kun palautat takaistuimen selkänojan pystyasentoon, aseta
takaistuimien turvavyöt ja lukot
takaistuimen selkänojien välistä ja
yhdelle istuinosalle. Tarkista, että
takaistuimien turvavyöt ja lukot
eivät jää puristuksiin takaistuimen
istuintyynyn alle.

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

Älä koskaan salli matkustajan istua
alas taitetun selkänojan päällä auton liikkuessa, koska se ei ole varsinainen istuinpaikka eikä
turvavyötä ole käytettävissä.

Älä vedä selkänojan päällä olevista
vapautusvivuista auton liikkuessa.

Tämä saattaisi johtaa vakavaan
vammautumiseen tai kuolemaan
onnettomuustilanteessa tai äkillisessä pysähdyksessä.

Varmista, etteivät turvavyöt ole
kierteellä tai selkänojan välissä, ja
että ne ovat oikein paikallaan.

Se saattaisi johtaa henkilövahinkoihin.

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

Alas taitetun selkänojan päällä kuljetettavien esineiden korkeus ei
saa ulottua etuistuimien selkänojien yläreunaa ylemmäksi. Muutoin
kuorma voi äkkinäisessä pysäytyksessä liukua eteenpäin ja aiheuttaa
henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja.
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Muut
säilytysmahdollisuudet

Tavaratilan/säilytystilan
suojapaneeli
Tavaratila

Apuverkko
Voit kuljettaa pieniä kuormia apuverkon sisällä.
Lue ohjeet huolellisesti ennen apuverkon asentamista.

GC3G4003A

Asenna joustavat silmukat yläkiinnikkeisiin ja sitten alakoukut alakiinnikkeisiin kuvan mukaan.

Huomautus
Mukavuusverkko on tarkoitettu pienille kuormille. Älä kanna raskaita
kuormia mukavuusverkossa.

GC3N4004A

Voit säilyttää työkaluja, varapyörän
jne.
Vedä hihnasta ja nosta.

Säilytystilat

Tavaratilan suojapaneeli
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Huom.
Jos se sijaitsee väärässä paikassa, se voi aiheuttaa räminää ja kulumista koskettaessaan
takaistuimeen.

Huomautus
Älä laita paneelin päälle raskaita
esineitä.

GO3E4024A

Käännä tavaratilan lattia ja laita
koukku sivuverhouksen koukkuun
kuvan mukaan.
Huom.
Jos se sijaitsee väärässä paikassa, se voi aiheuttaa räminää ja kulumista koskettaessaan
takaistuimeen.

GC3N4005A

Voit säilyttää pieniä esineitä tai piilottaa tavaratilassa olevia tavaroita.
Käytä paneelia ripustamalla molemmat silmukat takaluukun molempiin
kiinnikkeisiin.
Kun se ei ole käytössä, aseta paneeli
takaistuimen taakse.

Kun takaluukku avataan, myös
paneeli nousee, joten sen päällä ei
saa olla putoavia esineitä.
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Kattotelinejärjestelmä
Kattoteline

Huomautus
Varmista, että kuormitus jakautuu
tasaisesti pitkittäis-/poikittaistangoille. Kattopinnalle ei saa kuormata.
Kuormattu kattoteline muuttaa
auton painopistettä. Aja varovasti
sivutuulella, äläkä aja suurella
nopeudella.
Estääksesi kuorman irtoamisesta
johtuvat vahingot tarkasta säännöllisesti, että kuorma on kunnolla
kiinnitettynä.

GC3E4001A

Kattotelinettä voidaan käyttää lisäkuorman tai suurten tavaroiden kuljetukseen.
Kattotelineessä on kattoon kiinnitetyt
sivukiskot.
Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen saadaksesi tarkempia tietoja säädöksistä, jotka koskevat
ajamista kattotelinekuorman kanssa.

Kun kuljetat kuormaa kattotelineellä, älä käytä kattoluukkua.

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

Säilytystilat

{Varoitus
Suurin sallittu kuorma kattotelineen
tangoille on 75 kg. Älä ylitä sallittuja rajoja autoa kuormatessasi.

Tietoja auton
kuormaamisesta
Tietoja auton
kuormaamisesta
 Raskaat esineet tulee asettaa
tavaratilassa takaistuinten selkänojien taakse. Varmista, että
selkänojat on lukittu pitävästi. Jos
teet kuormasta pinon, aseta raskaat esineet pinon alimmaisiksi.
 Esineet tulee aina kiinnittää paikalleen, jotta ne eivät liiku tavaratilassa.
 Kun kuljetat esineitä tavaratilassa, takaistuinten selkänojat
eivät saa olla eteenpäin kallistettuina.
 Kuorman korkeus ei saa ylittää
selkänojien yläreunaa.
 Älä aseta mitään esineitä tavaratilan suojan tai kojelaudan päälle,
älä peitä kojelaudan yläosassa
olevaa tunnistinta.
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 Kuorma ei saa estää polkimien,
seisontajarrun eikä vaihdevivun
käyttöä eikä estää kuljettajan liikkeitä. Sisätilassa ei saa säilyttää
irrallisia esineitä.
 Älä aja takaluukun ollessa auki.
 Kantavuus on auton sallitun
kokonaismassan (katso Tunnistekilpi sivulta 307) ja omamassan
erotus.
Katso lisätietoja omamassasta
tekniset tiedot -osiosta.
 Kattokuorma lisää herkkyyttä
sivutuulelle ja heikentää ajo-ominaisuuksia painopisteen siirtyessä ylemmäksi. Jaa kuorma
tasaisesti ja kiinnitä se hihnoilla
siten, ettei se pääse liikkumaan.
Sovita rengaspaineet ja ajonopeus kuormitukseen. Tarkasta
kiinnityksen pitävyys usein ja
kiristä tarvittaessa.

Muistiinpanoja

Mittaristo ja hallintalaitteet

Mittaristo ja
hallintalaitteet

Säätimet

Huomautus

Ohjauspyörän säätö

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

Säätimet ........................................71
Varoitusvalot, mittarit ja
merkkivalot ....................................79
Info-näytöt .....................................93
Auton ilmoitukset ...........................98
Ajotietokone...................................99
Auton räätälöinti ..........................102
GC3N5001A

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

Äänitorvi

Tuulilasinpyyhkimet/pesin
Tuulilasinpyyhkimet

GC3N5003A
GC3N5002A

Infotainment-järjestelmää ja vakionopeussäädintä voidaan käyttää ohjauspyörästä.
Katso Infotainment-järjestelmä.
Katso Vakionopeussäädin sivulta
216.

Paina Y

TDL033A

Tuulilasinpyyhkimien käyttö: kytke
sytytysvirta ja nosta pyyhkimien/pesulaitteen kytkinvipua ylöspäin.
2: Jatkuva pyyhintä, suuri nopeus.
1: Jatkuva pyyhintä, hidas nopeus.
3: Jaksottaistoiminto.
O: Järjestelmä poissa päältä.

Mittaristo ja hallintalaitteet

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

Huomautus
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Säädettävä pyyhintäväli

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

TDL032A

Säädä haluamasi pyyhintäväli säätöpyörällä:
Lyhyt väli = käännä säätöpyörää
ylöspäin
Pitkä väli = käännä säätöpyörää
alaspäin
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Tuulilasin pesuneste

Huomautus

Takalasinpyyhin/pesin
Pyyhin

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

{Varoitus

TDL030A

Vedä vivusta. Pesunestettä suihkuaa
tuulilasille ja pyyhkimet pyyhkäisevät
kerran.

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

TEL021A

Käytä takalasin pyyhintä painamalla
vivun päässä olevaa kytkintä.
Paina kytkimen yläosaa jatkuvaa
pyyhintää varten.
Paina kytkimen alaosaa jaksottaispyyhintää varten.
Kytke pyyhkimet pois päältä asettamalla kytkin vapaa-asentoon.

Mittaristo ja hallintalaitteet

Pesin

Huomautus
Esteistä kuljettajan näkökentässä
saattaa aiheutua onnettomuus,
josta saattaa seurata henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.
Älä käytä takaikkunan pyyhintä,
kun ikkuna on kuiva tai esimerkiksi
lumen tai jään peitossa.

TDL031A

Paina vipua kojelautaan päin.
Takalasille suihkuaa pesunestettä ja
pyyhin pyyhkäisee muutaman kerran.

Pyyhkimien käyttäminen tukkeutuneessa takaikkunassa voi vaurioittaa pyyhkimien sulkia, pyyhkimien
moottoria tai ikkunalasia.
Tarkista ennen kylmällä ilmalla
käyttöä, että sulka ei ole jäätynyt
kiinni ikkunaan. Pyyhkimien käyttäminen niiden ollessa jäätyneinä
lasiin kiinni voi vaurioittaa pyyhinmoottoria.
Älä suihkuta pesunestettä takaikkunalle pakkassäällä.
Anna takaikkunan lämmetä ennen
pesulaitteen käyttöä.
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Huomautus
Pesuneste voi muodostaa jäätä
jäätyneeseen takaikkunaan ja siten
haitata näkyvyyttä.
Älä käytä takalasin pesulaitetta
muutamaa sekuntia pidempään.
Älä käytä lainkaan, jos pesunestesäiliö on tyhjä. Muuten pesulaitteen
moottori voi ylikuumentua ja vaurioitua.
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Kello

Virtapistorasiat

<Tyyppi 2>

<Tyyppi 1>

GC3N5004A
GC3G5014A

Aika ja päivämäärä näkyvät infotainment-näytössä.
Ajan ja päivämäärän asetuksia voidaan säätää.
Katso Infotainment-järjestelmä.

GC3N5005A

12 voltin pistorasia sijaitsee keskikonsolissa.
Suurin tehonkulutus ei saa ylittää
120 wattia.

Mittaristo ja hallintalaitteet
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Huomautus

{Varoitus

Älä kytke mitään virtaa antavia laitteita, kuten laturia tai akkua.

Kytkettäessä yksikköä virtalähteeseen saattaa syntyä kipinöitä, tämä
on normaalia.

Vääräntyyppinen pistoke voi vaurioittaa pistorasiaa.

Älä tee kytkentää tulenarkojen tai
räjähdysalttiiden aineiden läheisyydessä.
Älä käynnistä moottoria kun muuntimen ollessa kytkettynä tai toiminnassa.

GC3N5006A

230 V:n virtapistoke sijaitsee keskikonsolin takaosassa alhaalla.
Suurin tehonkulutus ei saa ylittää
150 wattia.
Kun sytytysvirta on katkaistu, virtapistoke on poissa käytöstä.
Lisäksi virtapistoke poistetaan käytöstä, mikäli akkujännite on alhainen.
Huom.
Sulje kansi kun se ei ole käytössä.

Muunnin ei toimi useimpien lämpöä tuottavien laitteiden, kuten
hiustenkuivaimien, siitysrautojen,
leivänpaahtimien, lämmittimien tai
kahvinkeittimien kanssa, koska
näiden virrankulutus ylittää huomattavasti 150 watin rajan.
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Savukkeensytytin

Huomautus

{Varoitus

Savukkeensytyttimen liiallinen kuumentaminen voi vaurioittaa kuumennuselementtiä ja sytytintä.

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

Älä pidä kiinni sytyttimestä sen
kuumentuessa. Tämä voi johtaa
sytyttimen ylikuumenemiseen.
Viallisen savukkeensytyttimen
käyttö voi olla vaarallista.

GC3G5001A

Käytä savukkeensytytintä kytkemällä virtalukko asentoon ACC tai
ON ja painamalla sytytin kokonaan
sisään. Savukkeensytytin ponnahtaa ulos automaattisesti, kun se on
käyttövalmis.

Jos kuumentunut savukkeensytytin
ei ponnahda esiin, vedä se ulos ja
pyydä korjaamoa korjaamaan vika.
Suosittelemme, että otat yhteyttä
valtuutettuun korjaamoon. Viallinen
savukkeensytytin voi aiheuttaa
henkilövahinkoja ja vaurioita
autolle.

Varmista, että autossa ei säilytetä
herkästi syttyviä aineita.

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

Mittaristo ja hallintalaitteet

Huomautus

Huomautus

Käytössä olevan savukkeensytyttimen kehys voi olla erittäin kuuma.

Savukkeet ja muut tupakointivälineet voivat aiheuttaa tulipalon. Älä
laita paperia tai muuta tulenarkaa
materiaalia tuhkakuppiin.

Älä koske savukkeensytyttimen
kehykseen, äläkä anna lasten käyttää savukkeensytytintä tai leikkiä
sillä.
Tämä kuuma metalli voi aiheuttaa
henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
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Varoitusvalot, mittarit ja
merkkivalot
Nopeusmittari

Tulipalo tuhkakupissa voi aiheuttaa
henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
Siirrettävä tuhkakuppi voidaan asettaa mukinpitimiin.
Avaa tuhkakuppi nostamalla varovasti sen kantta. Sulje kansi käytön
jälkeen huolellisesti.

Tuhkakupit

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

THR012A

Ilmoittaa ajonopeuden.

GC3G5002A
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Matkamittari

Käyntinopeusmittari
Bensiini

GC3G5015A
GC3N5016A

Matkamittari osoittaa auton ajomäärän kilometreinä tai maileina.
Autossa on riippumaton osamatkamittari, joka mittaa autolla ajetun
matkan viimeisen nollauksen jälkeen.

Joka kerta kun painat painiketta mittaristossa, näyttö vaihtuu seuraavassa järjestyksessä:
Matkamittari osamatkamittari
Huom.
Nollaa osamatkamittari painamalla painiketta muutaman sekunnin
ajan.

GC3E5003A
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Polttoainemittari

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

{Vaara
Pysäytä auto ja sammuta moottori
ennen polttoainetäydennystä.

GC3E5004A

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

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

TEL039A

Näyttää polttoainesäiliössä olevan
polttoaineen määrän.
Älä aja säiliötä tyhjäksi.
Säiliössä olevan polttoaineen takia
koko polttoainesäiliön tilavuuden
mukaista määrää ei ehkä voida tankata.
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Huoltonäyttö
Merkkivalot
Kuvattuja merkkivaloja ei ole kaikissa
autoissa. Kuvaus koskee kaikkia mittaristoversioita. Autossa oleva mittaristo saattaa poiketa esitetystä. Kun
sytytysvirta on kytketty, useimmat
merkkivalot palavat hetken ajan toimintatestinä.
Merkkivalojen värit merkitsevät seuraavaa:
punainen = vaara, tärkeä muistutus
keltainen = varoitus, ohje, häiriö
vihreä, sininen, valkoinen = aktivoinnin vahvistus

Mittaristo ja hallintalaitteet
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Mittariston merkkivalot
Rakenne 1

GC3E5001B
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Rakenne 2

GC3E5002B

Mittaristo ja hallintalaitteet

Vaihteistonäyttö

Suuntavalo

Turvavyömuistuttimet

G vilkkuu vihreänä.

Kuljettajan istuimen symboli > palaa
tai vilkkuu punaisena.

Merkkivalo vilkkuu
Merkkivalo vilkkuu suuntavalojen tai
hätävilkkujen ollessa kytkettyinä.
Nopea vilkkuminen
Suuntavilkun tai siihen liittyvän sulakkeen vika.
Katso Lampun vaihtaminen sivulta
249. Katso Sulakkeet sivulta 256.

TGL023A

Se ilmaisee valitun vaihteen tai vaihteistotilan.
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Katso Suunta- ja kaistanvaihtovilkut
sivulta 110.

Etumatkustajan istuimen symboli C
palaa tai vilkkuu, kun istuin on käytössä.
Takaistuimien symboli q>>>r palaa
kuljettajan tietokeskuksessa (DIC).
Kun virtalukko on ON-asennossa,
merkkivalo syttyy ja varoitusääni
kuuluu useiden sekuntien ajan muistutuksena turvavöiden kiinnittämisestä.
Valo vilkkuu kunnes turvavyö on kiinnitetty.
Jos turvavyötä ei ole kiinnitetty auton
lähtiessä liikkeelle, valot ja merkkiääni toistuvat.
Jos turvavyö kiinnitetään, valo ja
merkkiääni sammuvat.
Katso Kolmipisteturvavyöt sivulta 43.
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Turvatyynyjen ja
turvavöiden kiristimien
merkkivalo

Turvatyynyn ON/OFF-valo

9 palaa punaisena.

{Varoitus

Kun sytytysvirta on kytketty, merkkivalo palaa muutaman sekunnin ajan.
Jos valo ei syty lainkaan tai jos se ei
sammu muutaman sekunnin kuluttua
tai jos se syttyy ajon aikana, turvavyönkiristin- tai turvatyynyjärjestelmässä on häiriö. Järjestelmät eivät
ehkä laukea onnettomuudessa.
Symbolin 9 jatkuva palaminen voi
olla osoitus autossa olevasta häiriöstä tai turvavyönkiristimien tai turvatyynyjen täyttymisestä.

{Varoitus
Korjauta häiriön syy välittömästi
korjaamolla.
Katso Turvatyynyjärjestelmä sivulta
45.
Katso "Turvavyön kiristimet" kohdasta Turvavyöt sivulta 41.

Kun merkkivalo palaa, etumatkustajan turvatyyny ei ole toimintavalmiudessa.

Jos molemmat merkkivalot jäävät
palamaan tai molemmat sammuvat, matkustajan turvatyynyn tilajärjestelmässä on häiriö.
Korjauta häiriön syy välittömästi
korjaamolla.
GC3G3001A

Merkkivalot ovat kojetaulussa.
Etumatkustajan turvatyynyn symboli
V palaa.
Kun merkkivalo palaa, etumatkustajan turvatyyny on käytössä eikä lasten turvaistuinta saa sijoittaa
etumatkustajan istuimelle.
Etumatkustajan turvatyynyn symboli
U palaa.

Mittaristo ja hallintalaitteet

Latausjärjestelmän
merkkivalo
" palaa punaisena.
Se syttyy, kun sytytysvirta kytketään, ja sammuu pian moottorin
käynnistyttyä.

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

Moottorinohjauksen
häiriömerkkivalo
* palaa keltaisena.
Se syttyy, kun sytytysvirta kytketään, ja sammuu pian moottorin
käynnistyttyä.
Jos merkkivalo ei sammu tai se syttyy ajon aikana, päästöjenhallintajärjestelmässä on häiriö. Tarkastuta
auto korjaamolla.

Huomautus
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Huolla auto pian -valo
B syttyy, kun auto on huollettava.

Merkkivalo osoittaa, että autossa
on häiriö, joka vaatii huomiotasi.
Ajaminen toimintavian merkkivalon palaessa tai vilkkuessa saattaa vahingoittaa päästöjen
hallintajärjestelmiä ja heikentää
polttoainetaloutta ja auton ajettavuutta.
Suosittelemme, että otat yhteyttä
valtuutettuun korjaamoon.

Tarkastuta auto korjaamolla välittömästi.
Katso Auton viestit sivulta 98.
Paina kytkinpoljinta kevyesti
# palaa keltaisena.
Se syttyy, kun kytkinpoljinta tulee
käyttää moottorin käynnistämiseksi.
Katso Katso Moottorin automaattinen
Start/Stop-toiminto sivulta 197.
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Jarrujärjestelmän
varoitusvalo

ABS-järjestelmän
varoitusvalo

Alamäkihidastimen (HDC)
merkkivalo

$ palaa punaisena.

! palaa keltaisena.

Palaa, kun seisontajarru vapautetaan, jos jarrunestetaso on liian
alhainen tai jos jarrujärjestelmässä
on vika.

Palaa sytytysvirran kytkemisen jälkeen muutamia sekunteja. Järjestelmä on toimintavalmiudessa, kun
merkkivalo sammuu.

5 syttyy vihreänä, kun järjestelmä on
toimintavalmis.

Katso Jarruneste sivulta 245.

Jos merkkivalo ei sammu muutaman
sekunnin kuluttua tai jos se palaa
ajon aikana, ABS-järjestelmässä on
häiriö. Jarrujärjestelmä toimii edelleen, mutta lukkiutumisenesto on kytkeytynyt pois.

{Varoitus
Älä aja autolla jarrujärjestelmän varoitusvalon palaessa.
Tämä tarkoittaa, että jarrut eivät
toimi oikein.
Ajaminen autolla, jonka jarruissa
on toimintahäiriö, saattaa aiheuttaa
onnettomuuden, jonka seurauksena saattaa olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
Se palaa sytytysvirran kytkemisen
jälkeen, jos käsikäyttöinen seisontajarru on kytketty.
Katso Seisontajarru sivulta 212.

Katso Lukkiutumaton jarrujärjestelmä
(ABS) sivulta 211.

Ylösvaihdon valo
* syttyy kun on aika vaihtaa ylemmälle vaihteelle parhaan polttoainetalouden saavuttamiseksi.
Katso Käsivalintainen vaihteisto
sivulta 209

5 vilkkuu vihreänä, kun järjestelmä
on aktivoitu.
Katso Ajonhallintajärjestelmät sivulta
213.

Ohjaustehostimen
varoitusvalo
E syttyy keltaisena.
Se syttyy, kun sytytysvirta kytketään, ja sammuu pian moottorin
käynnistyttyä.
Jos merkkivalo ei sammu muutaman
sekunnin kuluessa tai jos se syttyy
ajon aikana, ohjaustehostimessa on
häiriö.
Käänny korjaamon puoleen.
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Ultraäänipysäköintitutkan valo
X palaa keltaisena.
 Likaisista antureista johtuva häiriö
 Jään tai lumen peitossa
 Ulkoinen ultraäänihäiriö
Järjestelmä toimii normaalisti, kun
häiriön lähde poistetaan.
Jos valo ei sammu, korjauta häiriön
syy korjaamolla.

Elektronisen
ajonvakautusjärjestelmän
(ESC) merkkivalo
d palaa tai vilkkuu keltaisena.
Palaa
Järjestelmässä on vika.
Ajoa voidaan jatkaa. Ajovakavuus voi
kuitenkin huonontua ajotien laadusta
riippuen.
Korjauta häiriön syy välittömästi korjaamolla.
Merkkivalo vilkkuu
Järjestelmä on aktiivinen.
Moottorin teho voi heikentyä ja auto
voi hieman jarruttaa automaattisesti.
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Elektronisen
ajonvakautusjärjestelmän
(ESC) poiskytkennän
merkkivalo
g palaa keltaisena.
Palaa järjestelmän ollessa kytkettynä
pois toiminnasta.

Luistonesto (TC) pois päältä
-merkkivalo
i palaa keltaisena.
Palaa järjestelmän ollessa kytkettynä
pois toiminnasta.

Rengaspaineiden
valvontajärjestelmän
merkkivalo
7 palaa keltaisena.
Se syttyy, kun sytytysvirta kytketään, ja sammuu pian moottorin
käynnistyttyä.
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Jos valo syttyy ajon aikana, rengaspaineiden valvontajärjestelmä havaitsee, että yhden tai useamman
renkaan paine on liian alhainen.
Pysäytä auto turvalliseen paikkaan,
tarkista renkaat ja täytä niihin oikeat
rengaspaineet rengastietotarran
mukaisesti.
Jos järjestelmä havaitsee virhetoiminnon, valo vilkkuu noin yhden
minuutin ajan ja jää sitten palamaan,
kunnes auton sytytysvirta katkaistaan.
Toimintahäiriön merkkivalo palaa,
kunnes häiriö korjataan. Tarkastuta
auto korjaamolla.
Katso Rengaspaineiden valvontajärjestelmän toiminta sivulta 265.

Hehkutusjärjestelmä ja
dieselhiukkassuodatin (vain
diesel)

Moottorin jäähdytysnesteen
lämpötilan varoitusvalo

Hehkutuksen merkkivalo

Tämä valo osoittaa, että moottorin
jäähdytysneste on ylikuumentunut.

K palaa keltaisena.
Palaa hehkutuksen ollessa toiminnassa. Kun valo sammuu, moottorin
voi käynnistää.

Dieselhiukkassuodattimen
merkkivalo
L vilkkuu keltaisena.
Vilkkuu, jos dieselhiukkassuodatin
on puhdistettava eivätkä aikaisemmat ajo-olosuhteet sallineet automaattista puhdistusta. Jatka ajoa
äläkä anna, mikäli mahdollista, moottorin käyntinopeuden laskea 2000
r/min alle.
Se sammuu heti, kun itsepuhdistustoiminto on suoritettu loppuun.
Katso Dieselhiukkassuodatin sivulta
200.

C palaa punaisena.

Jos olet käyttänyt autoa normaaleissa ajo-olosuhteissa, aja tien
sivuun, pysäytä auto ja anna moottorin käydä joutokäynnillä muutaman
minuutin ajan.
Jos valo ei sammu, sammuta moottori ja ota yhteyttä korjaamoon ensi
tilassa. Suosittelemme, että otat
yhteyttä valtuutettuun korjaamoon.
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Moottorin öljynpaineen
varoitusvalo
: palaa punaisena.
Se syttyy, kun sytytysvirta kytketään, ja sammuu pian moottorin
käynnistyttyä.

Palaa moottorin käydessä
Huomautus
Moottorin voitelu saattaa olla keskeytynyt. Moottori voi vaurioitua ja
leikata kiinni, jolloin vetävät pyörät
lukkiutuvat.

{Varoitus
Jarruttaminen ja ohjaaminen vaativat huomattavasti enemmän voimaa, kun moottori ei ole
käynnissä.
Älä poista avainta virtalukosta ennen kuin auto on pysähtynyt, muuten ohjauspylvään lukko voi
kytkeytyä yllättäen.
Tarkista öljymäärä, ennen kuin käännyt korjaamon puoleen.
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Polttoaine vähissä
-varoitusvalo
. palaa keltaisena.
Palaa, kun polttoainesäiliössä on
liian vähän polttoainetta.

Huomautus
Älä aja polttoainesäiliötä tyhjäksi.
Se saattaa vaurioittaa katalysaattoria.
Katso Katalysaattori sivulta 201.

Katso Moottoriöljy sivulta 236.

Ajonestimen varoitusvalo
Jos moottorin öljynpaineen varoitusvalo syttyy ajon aikana, aja tien
sivuun, pysäytä moottori ja tarkista
öljymäärä.

A palaa keltaisena.
Palaa vikatilanteessa. Moottoria ei
voida käynnistää.
Korjauta häiriön syy välittömästi korjaamolla.
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Alennetun moottorin tehon
merkkivalo

Katso Ajovalojen kauko/lähivalojen
vaihtokytkin sivulta 108.

Takavalojen merkkivalo

w palaa keltaisena.

Päiväajovalojen (DRL)
merkkivalo

Palaa takavalojen ollessa kytkettyinä.

i palaa vihreänä.

Vakionopeussäätimen
merkkivalo

Se syttyy, kun sytytysvirta kytketään, ja sammuu pian moottorin
käynnistyttyä.
Jos valo syttyy huolla auto pian
-valon kanssa, autossa on toimintahäiriö.
Pysäytä auto turvalliseen paikkaan ja
käynnistä uudelleen 10 sekunnin
kuluttua.
Autolla voidaan ajaa alennetulla
nopeudella alennetun moottorin
tehon merkkivalon palaessa.
Tarkastuta auto korjaamolla välittömästi.

Palaa päiväajovalojen ollessa kytkettyinä.
Katso Päiväajovalot (DRL) sivulta
109.

I palaa valkoisena.
Palaa vakionopeussäätimen ollessa
käytössä.

Sumuvalojen merkkivalo

I palaa vihreänä.

# palaa vihreänä.

Palaa vakionopeussäätimen ollessa
aktivoituna.

Palaa etusumuvalojen ollessa kytkettyinä.
Katso Etusumuvalot sivulta 110.

Takasumuvalon merkkivalo
Kaukovalojen merkkivalo

s palaa keltaisena.

3 palaa sinisenä.

Palaa takasumuvalon ollessa kytkettynä.

Se palaa kaukovalojen ollessa kytkettyinä ja kaukovalovilkkua käytettäessä.

; palaa vihreänä.

Katso Takasumuvalot sivulta 111.

Ovi auki -merkkivalo
U palaa punaisena.
Se palaa oven tai takaluukun ollessa
auki.

Mittaristo ja hallintalaitteet

93

 Kompassin alueasetus

Info-näytöt

 Kompassin uudelleenkalibrointi

Kuljettajan tietokeskus
(DIC)

Jokainen valikko voidaan valita kääntämällä säätöpyörää suuntavilkkuvivussa.
Moottoriöljyn valvonta

TDL169A

Valitse asetusvalikko painamalla
MENU-painiketta suuntavilkkuvivussa.
GC3G5004A

Kuljettajan tietokeskus (DIC) sijaitsee mittaristossa.

Voit valita seuraavassa järjestyksessä:
 Moottoriöljyn valvonta
 Yksikköasetus
 Kieliasetus
 Kompassin asetukset
 Renkaiden ohjelmointi
 Renkaiden kuormitus

GC3N5010A

Näyttää arvioidun moottoriöljyn jäljellä olevan käyttöiän.
Jos näytössä näkyy 98, se merkitsee
että öljyn käyttöiästä on jäljellä 98 %.
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Kun moottoriöljyn jäljellä oleva käyttöaika on lyhyt, auton viestikoodi 82
(vaihda moottoriöljy pian) näkyy kuljettajan tietokeskuksessa (DIC).
Moottoriöljy tulee vaihtaa ensi
tilassa.
Moottoriöljyn vaihdon jälkeen moottoriöljyn valvontajärjestelmä on nollattava. Nollaa painamalla muutama
sekunti SET/CLR-painiketta.
Katso Moottoriöljy sivulta 236.

Paina muutama sekunti
SET/CLR-painiketta.

Kieliasetus

Valitse jokin asetus kääntämällä säätöpyörää.
 1: Brittiläinen (MPH, C)

 2: Amerikkalainen (MPH, F)
 3: Metrinen (km/h, C)

Yksikön vaihdon yhteydessä valittuna oleva yksikkö vilkkuu.
Paina SET/CLR-painiketta vahvistusta varten.

Yksikköasetus

TEL086A

Paina muutama sekunti
SET/CLR-painiketta.
Valitse jokin asetus kääntämällä säätöpyörää.
 1: Kirjaimet
 2: Arabialaiset numerot
Yksikön vaihdon yhteydessä valittuna oleva yksikkö vilkkuu.
TEL085A

Paina SET/CLR-painiketta vahvistusta varten.
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Renkaiden ohjelmointi

Kompassin asetukset

Renkaiden kuormitus

TNA020A

GC3E5005A

Tässä näytössä voidaan yhdistää
uudet renkaat ja vanteet TPMS-antureihin.

Paina SET/CLR-painiketta muutaman sekunnin ajan valikon valitsemiseksi.

Suorita yhdistäminen painamalla
muutama sekunti SET/CLR-painiketta.

Valitse jokin asetus kääntämällä säätöpyörää.

Katso Rengaspaineiden valvontajärjestelmän merkkivalo sivulta 89.

 Kuormitus 1: pieni
 Kuormitus 2: Eco
 Kuormitus 3: suuri
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Kompassin näyttö
Tämä näyttää auton ajosuunnan
8 suuntaan (N, NE, E, SE, S, SW, W,
NW).
Huom.
Kun DIC tai akku kytketään irti,
DIC tulee kalibroida uudelleen.
Tätä varten autolla täytyy ajaa
360 ympyrää. Kompassi ei toimi
kunnolla ennen kalibrointia.
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Kompassin alueasetus

Maantieteellinen vyöhyke (alue)

GC3G5013A

Paina painiketta SET/CLR muutaman sekunnin ajan asettaaksesi
kompassin alueen ja käännä säätöpyörää valitaksesi jonkin asetuksista.

Vyöhyke (alue) tulee valita asianmukaisen maantieteellisen vyöhykkeen
mukaan (alueet 1-15).

Vahvista valinta, se näkyy muutaman
sekunnin ajan, siirry sitten kompassin alueasetuksiin (aseta alue).

Mittaristo ja hallintalaitteet
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Monitietonäyttö (BID)

Kompassin uudelleenkalibrointi

<Tyyppi 1>

GC3G5011A
GC3G5010A

paina painiketta SET/CLR muutaman sekunnin ajan ja aja ympyrää
(360), tällöin kompassi vilkkuu ajon
aikana.

Kun ajaminen (360) on suoritettu,
ohjelmoitu suunta näkyy näytössä ja
näyttö siirtyy tilaan kompassin uudelleenkalibrointi 30 sekunnin sisällä.

GC3G5014A
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Auton ilmoitukset

<Tyyppi 2>

Auton viestit
Viestit annetaan kuljettajan tietokeskuksen (DIC) kautta tai varoitusääninä.
Auton varustelusta ja räätälöintiasetuksista riippuen jotkin alla olevista
toiminnoista eivät ehkä ole käytettävissä.

Huomautus
GC3N5004A

Päivä, aika, ulkolämpötila ja infotainment-järjestelmän tiedot näkyvät
näytössä.

Jos auton viesti näkyy, tarkastuta
auto välittömästi korjaamossa.

GC3N5011A

Auton viestit näytetään koodinumeroina.
Nro Auton viesti

Kun infotainment-järjestelmä on
päällä, auton räätälöintiasetukset
näkyvät näytössä.

15

Lisäjarruvalo ei toimi

16

Huolla jarruvalot

18

Vasen lähivalo ei toimi

Katso Auton räätälöinti sivulta 102.

20

Oikea lähivalo ei toimi

21

Vasen etuseisontavalo ei
toimi

22

Oikea etuseisontavalo ei toimi
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Nro Auton viesti

Varoitussummerit

Ajotietokone

Moottorin käynnistämisen
yhteydessä tai ajon aikana

Ajotietokone

23

Peruutusvalo ei toimi

24

Rekisterikilven valo ei toimi

25

Vasen etusuuntavilkku ei
toimi

26

Vasen takasuuntavilkku ei
toimi

27

Oikea etusuuntavilkku ei toimi

28

Oikea takasuuntavilkku ei
toimi
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Huolla jokapyörävedon järjestelmä

 Virta-avaimen ollessa virtalukossa.

82

Vaihda moottoriöljy pian

 Ulkovalojen palaessa.

84

Moottorin teho on alentunut

89

Huoltokehotus

125 Kompassia kalibroidaan - aja
ympyrää
128 Konepelti auki
173 Jokapyöräveto pois käytöstä
256 AWD on väliaikaisesti pois
käytöstä.
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 Jos turvavyötä ei ole kiinnitetty.
 Jos seisontajarru on kytkettynä
määrätyn nopeuden ylittyessä.
 Jos kuljettajan tietokeskukseen
tulee varoituskoodi.

Kun auto pysäköidään ja/tai
jokin ovi avataan

GC3G5005A

Ajotietokone sijaitsee kuljettajan tietokeskuksessa (DIC).
Se antaa kuljettajalle ajamiseen liittyviä tietoja kuten keskinopeuden, jäljellä olevalla polttoaineella ajettavan
matkan, keskikulutuksen ja ajoajan.

100 Mittaristo ja hallintalaitteet

Keskinopeus

Jäljellä olevalla
polttoainemäärällä ajettava
matka

TDL168A

Käytä ajotietokonetta kääntämällä
säätöpyörää suuntavilkkuvivussa.
Aina kun käännät säätöpyörää, tila
vaihtuu seuraavassa järjestyksessä:
Keskinopeus  Jäljellä olevalla polttoaineella ajettava matka Keskikulutus Ajoaika Keskinopeus
Jotkut toiminnot voidaan nollata painamalla SET/CLR-painiketta.

GC3G5006A

Tämä toiminto näyttää keskinopeuden.
Keskinopeuden laskentaan luetaan
mukaan aika, jonka moottori on
käynnissä, vaikka autolla ei ajeta.
Nollaa keskinopeus painamalla
SET/CLR-painiketta.

GC3N5014A

Tämä toiminto näyttää, kuinka pitkälle jäljellä olevalla polttoainemäärällä voi ajaa.
Jos tankkaat auton sen ollessa kallistuneena tai akun ollessa irrotettuna,
ajotietokone ei saa oikeaa arvoa.
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Huom.

Keskikulutus

Ajoaika

Lisävarusteena saatavan ajotietokoneen jäljellä olevalla polttoainemäärällä ajettavan todellisen
matkan lukema saattaa vaihdella
olosuhteiden mukaan.
Jäljellä olevalla polttoainemäärällä
ajettava matka voi vaihdella kuljettajasta, tiestä ja auton nopeudesta
johtuvista syistä, koska se lasketaan muuttuvan polttoainetehokkuuden mukaan.
GC3G5007A

TDL127A

Tämä toiminto näyttää keskikulutuksen.

Tämä toiminto näyttää kokonaisajoajan.

Keskikulutuksen laskentaan luetaan
mukaan aika, jonka moottori on
käynnissä, vaikka autolla ei ajeta.

Ajoaika lasketaan edellisestä nollauksesta lähtien, vaikka autolla ei olisi
ajettu.

Nollaa keskikulutus painamalla
SET/CLR-painiketta.

Pysäytä tai käynnistä ajoaika painamalla SET/CLR-painiketta.
Nollaa ajoaika painamalla
SET/CLR-painiketta muutaman
sekunnin ajan.
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Huom.
Keskinopeuden, jäljellä olevalla
polttoainemäärällä ajettavan matkan ja keskikulutuksen näyttö saattaa poiketa todellisesta tilanteesta
ajo-olosuhteista, ajotavasta tai auton nopeudesta riippuen.

Auton räätälöinti

Paina CONFIG-painiketta sytytysvirran ollessa kytkettynä ja infotainment-järjestelmän aktivoituna.

Auton räätälöinti
Auton toimintoja voidaan räätälöidä
muuttamalla asetuksia Infotainment-näytössä.

Asetusvalikot näkyvät näytössä.

Auton varustelusta riippuen jotkut
alla olevista toiminnoista eivät ehkä
ole käytettävissä.

Valitse asetusvalikko painamalla
MENU-painiketta.

<Tyyppi 1>

Vaihda asetusvalikoita kiertämällä
MENU-nuppia.

Sulje tai palaa edelliseen painamalla
BACK-painiketta.
Valitse "Auton asetukset".

GC3G5014A
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Auton asetukset
 Mukavuusasetukset
Varoitusäänen voimakkuus:
Muuta varoitusäänien äänenvoimakkuutta.
Kuljettajan tekemä auton räätälöinti: Kytke räätälöintitila päälle
tai pois.
Takalasin automaattinen pyyhintä peruutusvaihteella: Kytke
takalasin pyyhintä peruutusvaihteella päälle tai pois.
 Pysäköintitutka / esteen tunnistus
Pysäköintitutka: Kytke ultraäänitunnistimet päälle tai pois.
 Ulkovalaistus
Ulkovalot lukituksen avauksen
yhteydessä: Kytke sisääntulovalot päälle tai pois.
Kesto autosta poistuttaessa:
Kytke poistumisvalot päälle tai
pois ja säädä kestoaika.

 Sähkötoimiset ovien lukot
Automaattinen ovien lukituksen avaus: Kytke automaattinen
ovien lukituksen avaus päälle tai
pois. Voit myös muuttaa lukituksen avaustoiminnon asetuksia
koskemaan vain kuljettajan ovea
tai kaikkia ovia.
Automaattinen ovien lukitseminen: Kytke automaattinen ovien
lukitseminen ajon aikana päälle
tai pois.
Estä oven lukitseminen oven
ollessa auki: Kytke kuljettajan
oven lukitseminen oven ollessa
auki päälle tai pois. Jos se kytketään pois, lukitusviivevalikko on
käytettävissä.
Ovien lukitusviive: Kytke lukitusviive päälle tai pois. Painettaessa keskuslukituskytkintä
kuuluu kolme merkkiääntä lukitusviiveen merkiksi. Tämä toiminto viivästyttää ovien lukitusta viisi
sekuntia viimeisen oven sulkemisen jälkeen.

 Lukitus, avaus, käynnistys
kauko-ohjaimella
Lukituksen etäavauksen palaute: Kytke lukituksen avauksen
valopalaute päälle tai pois.
Ovien lukituksen etäavaus:
Muuta asetuksia siten, että joko
vain kuljettajan oven tai kaikkien
ovien lukitus avautuu.
Ovien automaattinen uudelleenlukitus: Kytke ovien automaattinen uudelleenlukitus päälle
tai pois.
 Palauta tehdasasetukset
Kaikki asetukset palautuvat tehdasasetuksiin.
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<Tyyppi 2>

Auton asetukset
 Mukavuus & käytännöllisyys
Merkkiäänen voimakkuus: Valitse merkkiäänten äänenvoimakkuus.
Automaattinen pyyhintä peruutusvaihteella: Kytke takalasin
pyyhintä peruutusvaihteella päälle tai pois.
 Törmäys/tunnistus
Pysäköintitutka: Kytke ultraäänitunnistimet päälle tai pois.
GC3N5004A

Paina HOME-painiketta Infotainment-järjestelmässä sytytysvirran
ollessa kytkettynä ja infotainment-järjestelmän aktivoituna.
Paina "Asetukset" ja sitten "Auton
asetukset".

 Valaistus
Poistumisvalot: Kytke poistumisvalot päälle tai pois ja muuta
valaistuksen kestoaikaa.
Auton paikannusvalot: Kytke
auton paikannusvalot päälle tai
pois.
 Sähkötoimiset ovien lukot
Automaattinen ovien lukitseminen: Kytke automaattinen ovien
lukitseminen ajon aikana päälle
tai pois.

Lukitsemattoman oven uloslukituksenesto: Kun tämä toiminto
on päällä, kuljettajan ovea ei voi
lukita sen ollessa auki. Jos toiminto on pois päältä, Ovien lukitusviive -valikko on käytettävissä
ja ovi lukkiutuu tässä valikossa
ohjelmoidun mukaan.
Ovien lukitusviive: Kytke lukitusviive päälle tai pois. Painettaessa keskuslukituskytkintä
kuuluu kolme merkkiääntä lukitusviiveen merkiksi. Kun tämä toiminto on kytkettynä, ovet lukitaan
viiveellä vasta joitakin sekunteja
viimeisen oven sulkemisen jälkeen.
 Lukituksen, lukituksen avauksen asetukset
Lukituksen etäavauksen palautevalo: Kytke lukituksen avauksen valopalaute päälle tai pois.
Ovilukituksen etäavaus: Muuta
asetuksia siten, että joko vain kuljettajan oven tai kaikkien ovien lukitus avautuu.
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 Peruutuskamera
Symbolit: Valitse päällä tai poissa
Ohjeviivat: Valitse päällä tai
poissa
 Auton tehdasasetukset:
Kaikki asetukset palautuvat tehdasasetuksiin.

Muistiinpanoja
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Valaistus

Ulkovalot

AUTO: Ulkovalot ja kojelaudan valot
syttyvät ja sammuvat automaattisesti
ulkovalaistusolosuhteiden mukaan.

Ulkovalojen säätimet

; : Takavalot, rekisterikilven valot ja
kojelaudan valot syttyvät.

Ulkovalot......................................107

2 : Ajovalot ja kaikki yllä mainitut
valot syttyvät.

Sisävalot ......................................111
Valaistustoiminnot .......................113

GO3E6004A

Kytke ulkovalot päälle ja pois kiertämällä valojen säätönuppia. Valokytkimessä on seuraavat neljä asentoa:
P(OFF): Sammuta kaikki valot siirtämällä nuppi OFF-asentoon.
Kaikki valot sammuvat, palauta nuppi
alkuperäiseen AUTO-asentoon.
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Automaattinen valojen
ohjaus
Valoautomatiikan toiminta

Ajovalojen
kauko/lähivalojen
vaihtokytkin

Huom.
Kaukovalojen merkkivalo syttyy,
kun kaukovalot on kytketty.

{Varoitus
Vaihda aina kaukovaloilta lähivaloille lähestyessäsi vastaantulevia
tai edellä ajavia autoja. Kaukovalot voivat sokaista toiset kuljettajat
ohimenevästi, jolloin seurauksena
saattaa olla törmäys.

Ohitusvilkku
Vedä vivusta.
GO3E6005A

JD13A

Kun ulkovalaistus on hämärä ja valoautomatiikka on päällä, ulkovalot ja
mittariston valot syttyvät automaattisesti.

Kaukovalot kytkeytyvät päälle, kun
lähivalot ovat kytkettyinä.

Kytke ohjaus pois päältä siirtämällä
nuppi OFF-asentoon.

Vaihda lähivaloille painamalla vipua
uudelleen tai vetämällä.

Kaikki valot sammuvat, palauta nuppi
alkuperäiseen AUTO-asentoon.

Vaihda lähivaloilta kaukovaloille painamalla vipua.

Kun vapautat vivun, se palaa lepoasentoon. Kaukovalot palavat niin
kauan kun vedät vipua itseesi päin.
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Ajovalojen kantaman säätö
Manuaalinen ajovalojen
kantaman säätö

3 = kuljettaja istuimellaan ja täysi
tavaratila.

Hätävilkut

Ajovalot ulkomailla
ajettaessa
Epäsymmetriset ajovalot valaisevat
tien oikeaa reunaa kauemmaksi kuin
vasenta.
Maissa, joissa on vasemmanpuoleinen liikenne, ajovalot on säädettävä
vastaantulevan liikenteen häikäistymisen estämiseksi.
Katso Ajovalot ja seisontavalot
sivulta 250.

GC3N6001A

Käyttö painikkeella |.
GO3E6006A

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

Päiväajovalot (DRL)
Päiväajovalot parantavat auton näkyvyyttä päiväsaikaan.
Takavalot eivät pala.

Kytke hätävilkut painamalla painiketta.
Sammuta hätävilkut painamalla painiketta uudestaan.
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Suunta- ja
kaistanvaihtovilkut

Vilkkuminen kolme kertaa esim. kaistaa vaihdettaessa: paina vipu tuntuvaan vastukseen asti ja vapauta se.

Etusumuvalot

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

GO3E6007A
JD14A

vipu ylhäällä = oikea vilkku
vipu alhaalla = vasen vilkku
Jos vipu siirretään vastuksen ohi,
kytkeytyvät suuntavalot kestotoimintaan. Ohjauspyörän palautuessa kytkeytyvät suuntavalot automaattisesti
pois päältä.

Kytke etusumuvalot päälle painamalla painiketta #.
Etusumuvalojen merkkivalo palaa
etusumuvalojen palaessa.
Sammuta ne painamalla painiketta
uudelleen.
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Takasumuvalot

Peruutusvalot

Sisävalot

Peruutusvalot syttyvät, kun sytytysvirta on kytketty ja peruutusvaihde
valitaan.

Kojelaudan valaistuksen
säätö

Huurtuneet valojen kannet
Valokotelon sisäpinta voi huurtua
lyhyeksi ajaksi epäsuotuisessa kylmänkosteassa säässä, kovalla
sateella ja auton pesun jälkeen. Kosteus haihtuu hetken päästä itsestään. Voit auttaa haihtumista
kytkemällä valot päälle
GO3E6008A

Käyttö painikkeella s.
Valokytkin asennossa AUTO: takasumuvalon sytyttäminen kytkee ajovalot automaattisesti päälle.
Valokytkin asennossa ;: takasumuvalo voidaan kytkeä päälle vain
etusumuvalojen kanssa.
Takasumuvalon merkkivalo palaa
takasumuvalon palaessa.

Tämä johtuu valon sisä- ja ulkopuolella olevasta lämpötilaerosta. Tämä
on vastaava ilmiö kuin auton ikkunoiden kondensoituminen sisäpuolelta
sateella, eikä se ole osoitus autossa
olevasta häiriöstä.
Jos vettä vuotaa valon polttimon johtoihin, tarkastuta auto valtuutetussa
huoltokorjaamossa.

GO3E6002A

Kojelaudan ja ohjauspyörän säätimien valojen kirkkautta voidaan säätää.
Liikuta säätöpyörää ylös tai alas
valojen säätämiseksi kirkkaammiksi
tai himmeämmiksi.
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Sisävalot

Lukuvalot

Häikäisysuojien valot
Tämä valo syttyy, kun häikäisysuojan
kansi avataan.

Sisävalo

Huom.
Akku saattaa purkautua, jos valot
ovat päällä pitkän aikaa.

{Varoitus
Vältä lukuvalojen tai kattovalon
käyttämistä ajaessasi pimeässä.
GO3E6003A

Keinukytkimen käyttö:

Etulukuvalot sijaitsevat kattokonsolissa.

R: aina päällä kunnes kytketään pois
käsin.

Paina #$ sammuttaaksesi tai sytyttääksesi kunkin valon.

MD077

M: automaattinen päällekytkentä,
kun ovi avataan ja poiskytkentä, kun
ovet suljetaan.
(: aina poissa päältä, vaikka ovet
olisivat auki.

Valaistu matkustajatila heikentää
näkyvyyttä pimeässä ja saattaa aiheuttaa törmäyksen.
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Valaistustoiminnot

Sisääntulovalot

Poistumisvalot

Sisääntulovalaistus

Myös seuraavat valot syttyvät, kun
kuljettajan ovi avataan:

Ajo-, sivu- ja takavalot valaisevat
ympäristöä säädettävän pituisen
ajan autosta poistumisen jälkeen.

Tervetuliaisvalot
Ajovalot, sivuvalot, takavalot ja sisävalot kytkeytyvät päälle lyhyeksi
ajaksi, kun auton lukitus avataan
kauko-ohjaimella. Tämä toiminto helpottaa auton löytämistä pimeällä.

 Jotkut kytkimet
 Jotkut sisävalot

Valot sammuvat heti, kun virtalukko
käännetään apulaitekäytön asentoon.
Tämän toiminnon kytkeytymistä
päälle tai pois voidaan muuttaa
auton asetuksissa.
Katso Auton räätälöinti sivulta 102.

TEL113A

Päällekytkentä
Tämän toiminnon kytkeytymistä
päälle tai pois ja valaistuksen kestoa
voi muuttaa auton asetuksissa.
Katso Auton räätälöinti sivulta 102.
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Autot ilman valoautomatiikkaa
1. Katkaise sytytysvirta.
2. Poista virta-avain lukosta.
3. Avaa kuljettajan ovi.
4. Vedä suuntavilkkuvivusta.
5. Sulje kuljettajan ovi.
Jos kuljettajan ovea ei suljeta, valot
sammuvat muutaman sekunnin
kuluttua.
Jos suuntavalovivusta vedetään kuljettajan oven ollessa auki, valot sammuvat heti.
Autot valoautomatiikalla
1. Valokytkin AUTO-asennossa.
2. Katkaise sytytysvirta.
3. Poista virta-avain lukosta.
Ulkovalaistuksen tasosta riippuen
poistumisvalot kytketään päälle.

Akun purkautumissuoja
Sähkövalojen poiskytkentä
Akun virransäästäjän tarkoitus on
estää akun purkautuminen.
Jos katkaiset sytytysvirran, valot
sammuvat automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.

Infotainment-järjestelmä

Infotainmentjärjestelmä

Johdanto
Johdanto
Yleisiä tietoja

Johdanto......................................115
Radio ...........................................128
Audiosoittimet ..............................141
Räätälöinti ...................................161
Puhelin (vain tyypin A malli) ........166

Infotainment-järjestelmä tarjoaa
autoosi viimeisintä viihde- ja informaatioteknologiaa.
Radiota voidaan helposti käyttää tallentamalla enintään 36 FM/AM- tai
DAB-asemaa esivalintapainikkeisiin
[1~6] jokaiselle kuudelle sivulle.
Integroitu CD-soitin voi toistaa
audio-CD- ja MP3 (WMA) -levyjä ja
USB-soitin voi toistaa kytketyn
USB-tallennuslaitteen tai iPod-tuotteita.
Bluetooth-puhelinyhteystoiminto
mahdollistaa langattomat
hands-free-puhelut ja puhelimen
musiikkisoittimen käytön.
Yhdistä kannettava musiikkisoitin
ulkoisen äänilähteen liitäntään ja
nauti Infotainment-järjestelmän
hyvästä äänentoistosta.
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Digitaalinen ääniprosessori tarjoaa
useita esiasetettuja taajuuskorjaintiloja äänen optimoimiseksi.
Järjestelmää voidaan helposti säätää
huolellisesti suunnitellulla säätölaitteella, älykkäällä näytöllä ja monitoimivalikkosäätimellä.
 "Yleiskuva"-osio tarjoaa yksinkertaisen yleiskuvan Infotainment-järjestelmän toiminnoista ja
tiivistelmän kaikista säätölaitteista.
 "Käyttö"-osiossa selostetaan
Infotainment-järjestelmän perustoiminnot.

116

Infotainment-järjestelmä

Näyttö

Näyttö voi poiketa ohjekirjan näytöstä, koska useimmat näytöt ovat
erilaisia riippuen laitteen asetuksista
ja auton varustelutasosta.

Varkaussuojatoiminto
Infotainment-järjestelmässä on elektroninen turvajärjestelmä varkauksien estämiseksi.
Infotainment-järjestelmä toimii vain
siinä autossa, johon se on asennettu,
eikä varas voi käyttää sitä.

Infotainment-järjestelmä

Yleiskuva
Infotainment-järjestelmä
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Infotainment-järjestelmä

Tyyppi A: Radio/DAB + CD/MP3 +
AUX + USB/iPod + Bluetooth
Tyyppi B: Radio + CD/MP3 + AUX
(1) Näyttö
Näyttö toiston/vastaanoton/valikon tilaa ja tietoja
varten.
(2) VIRTA/ÄÄNENVOIMAKKUUS-painike/säädin
• Kytke virta päälle tai pois
painamalla tätä painiketta.
• Käännä säädintä äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
(3) ESIVALINTAPAINIKKEET
[1 ~ 6]
• Pidä jotakin näistä painikkeista painettuna lisätäksesi nykyisen
radioaseman nykyiselle
suosikkisivulle.
• Paina jotakin näistä painikkeista valitaksesi tähän
painikkeeseen liitetyn
aseman.

(4) EJECT-painike
Paina tätä painiketta ja ota
levy pois.
(5) Levyaukko
CD-levyt asetetaan tähän
aukkoon ja poistetaan siitä
(6) FAVOURITE [FAV1-2-3]-painike
Paina tätä painiketta valitaksesi tallennettujen suosikkiasemien sivun.
(7) TIEDOT [INFO] -painike
• Paina tätä painiketta katsoaksesi tiedostotietoja
käyttäessäsi
CD/MP3/USB/iPod-toistotilaa.
• Katso tietoja radioasemasta ja parhaillaan toistettavasta kappaleesta
käyttäessäsi radiotoimintoa.

(8) tSEEKu -painikkeet
• Paina näitä painikkeita
käyttäessäsi radio- tai
DAB (digitaalinen radiolähetys: vain tyypin A malli)
-toimintoa hakeaksesi
automaattisesti hyvin kuuluvia asemia. Voit asettaa
lähetystaajuuden manuaalisesti painamalla näitä
painikkeita.
• Paina näitä painikkeita
käyttäessäsi
CD/MP3/USB/iPod-toistotiloja toistaaksesi heti
edellisen tai seuraavan
kappaleen.
• Voit painaa näitä painikkeita siirtyäksesi nopeasti
taaksepäin/eteenpäin
toistettavassa kappaleessa.

Infotainment-järjestelmä

(9) CD/AUX-painike
Paina painiketta valitaksesi
CD/MP3/AUX- tai
USB/iPod/Bluetooth-audiotoiminnon
(10) RADIO BAND -painike
Paina painiketta valitaksesi
AM/FM-radion tai DAB-toiminnon (digitaalinen radiolähetys: vain tyypin A malli)
(11) TP-painike
Kytke FM RDS-toiminnon
aikana TP (Traffic Programme) -toiminto päälle tai
pois.
(12) CONFIG-painike
Paina tätä painiketta siirtyäksesi järjestelmän asetusvalikkoon.
(13) TONE-painike
Paina tätä painiketta säätääksesi/valitaksesi ääniasetustilan.

(14) MENU-TUNE-painike säätimellä
• Paina tätä painiketta näyttääksesi käytössä olevan
valikon tai valitaksesi/tehdäksesi asetusmuutoksia
ja asetusarvoja.
• Käännä säädintä siirtyäksesi/ muuttaaksesi asetuksia tai asetusarvoja.
(15) AUX-liitäntä
Kytke ulkoinen äänilähde
tämän liitännän kautta.
(16) / BACK-painike
• Peruuta syötetty tieto tai
palaa edelliseen valikkoon.
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(17) PUHELIN/MYKISTYS-painike
• Paina tätä painiketta aktivoidaksesi Bluetooth-tilan
(vain tyypin A malli) tai
kytkeäksesi mykistystoiminnon päälle tai pois
(vain tyypin B malli).
• Pidä painiketta painettuna kytkeäksesi mykistystoiminnon päälle tai
pois (vain tyypin A malli).
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Infotainment-järjestelmä

Ohjauspyörän audiosäätimet, tyyppi 1: lisävaruste

Infotainment-järjestelmä

(1) Mykistys/puhelun lopetus-painike
• Paina painiketta missä
tahansa musiikkitilassa
kytkeäksesi mykistystoiminnon päälle ja pois.
Käyttötilassa voit painaa
tätä painiketta hylätäksesi puhelut tai lopettaaksesi puhelun.
(2) Soittopainike
• Paina painiketta vastataksesi puheluun tai siirtyäksesi uudelleensoiton
valintatilaan.
• Pidä painiketta painettuna siirtyäksesi soitettujen puheluiden lokiin tai
siirtyäksesi hands-free- tai
yksityissoittotilaan ja
takaisin puhelun aikana.

(3) Lähde [_SRC^] -painike/säätönuppi
• Paina painiketta valitaksesi äänentoistotilan.
• Käännä säädintä vaihtaaksesi rekisteröityjä
radioasemia tai toistettavaa musiikkia.
(4) Äänenvoimakkuus [+ -] -painikkeet
• Paina painiketta + äänenvoimakkuuden lisäämiseksi.
• Paina painiketta - äänenvoimakkuuden vähentämiseksi.
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Infotainment-järjestelmä

Ohjauspyörän audiosäätimet, tyyppi 2: lisävaruste

Infotainment-järjestelmä

(1) Mykistys/puhelun lopetus-painike
Paina painiketta kytkeäksesi
mykistystoiminnon päälle ja
pois
(3) Lähde [_SRC^] -painike/säätönuppi
• Paina painiketta valitaksesi äänentoistotilan.
• Käännä säädintä vaihtaaksesi rekisteröityjä
radioasemia tai toistettavaa musiikkia.
(4) Äänenvoimakkuus [+ -] -painikkeet
• Paina painiketta + äänenvoimakkuuden lisäämiseksi
• Paina painiketta - äänenvoimakkuuden vähentämiseksi.

Käyttö
Painikkeet ja hallintalaitteet
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Järjestelmän kytkeminen
päälle/pois

Infotainment-järjestelmää käytetään
toimintopainikkeiden, monitoimisäätimen ja näytössä näkyvän valikon
avulla.
Järjestelmän painikkeet ja hallintalaitteet ovat seuraavat:
• Infotainment-järjestelmän painikkeet ja säädin
• Ohjauspyörän etäpainikkeet

Paina VIRTA/ÄÄNENVOIMAKKUUS-painiketta järjestelmän kytkemiseksi päälle.
• Virran kytkeminen päälle käynnistää viimeksi valitun aseman tai
kappaleen. (Toiminto on erilainen
Bluetooth-audion kohdalla laitteesta riippuen.)
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Infotainment-järjestelmä

Paina VIRTA/ÄÄNENVOIMAKKUUS-painiketta järjestelmän kytkemiseksi pois.

Äänenvoimakkuuden säätö

Automaattinen poiskytkentä
Kun virtalukko (auton virta-avain) on
off-asennossa, Infotainment-järjestelmän kytkeminen päälle
VIRTA/ÄÄNENVOIMAKKUUS -painikkeella kytkee Infotainment-järjestelmän automaattisesti pois päältä
kymmenen minuuttia viimeisen toiminnon suorittamisen jälkeen.

• Infotainment-järjestelmän kytkeminen päälle asettaa äänenvoimakkuustason edelliseen
valintaan (kun se on alle suurimman käynnistysvoimakkuuden)

Automaattinen
äänenvoimakkuuden säätö

Käännä VIRTA/ÄÄNENVOIMAKKUUS-säädintä äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
• Käytä ohjauspyörän ÄÄNENVOIMAKKUUS [+/ -] -painikkeita
äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
• Nykyinen äänenvoimakkuus
näkyy näytössä.

Kun nopeuden mukaan säätyvä
äänenvoimakkuus on toiminnassa,
äänenvoimakkuus säätyy automaattisesti auton nopeuden mukaan
moottorin ja renkaiden melun kompensoimiseksi. (Katso Asetukset 
Radion asetukset  Automaattinen
äänenvoimakkuuden säätö.)

Infotainment-järjestelmä

Äänenvoimakkuuden rajoitus
korkean lämpötilan johdosta
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Äänensävyn asetukset

Jos radion sisälämpötila on hyvin
korkea, Infotainment-järjestelmä
rajoittaa suurinta äänenvoimakkuutta.
Tarvittaessa äänenvoimakkuus laskee automaattisesti

Äänensävyn asetusvalikosta voidaan
tehdä äänensävyasetuksia
FM/AM/DAB-radion ja kunkin
audiosoittimen toimintojen mukaisesti.
Paina TONE-painiketta halutessasi
käyttää vastaavaa toimintatilaa.
Käännä MENU-TUNE-säädintä valitaksesi halutun äänensäätötilan ja
paina sitten MENU-TUNE-painiketta.

Käännä MENU-TUNE-säädintä valitaksesi halutun äänensäätöarvon ja
paina sitten MENU-TUNE-painiketta.
On mahdollista alustaa valittuna
oleva kohta painamalla pitkään
MENU-TUNE-painiketta äänensävyn säätötilassa tai alustaa kaikki
äänensävyn säätökohdat painamalla pitkään TONE-painiketta.
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Infotainment-järjestelmä

Äänensävyn asetusvalikko
• Basso: säädä bassotasoa välillä
-12 - +12
• Keskiäänialue: säädä keskiäänitasoa välillä -12 - +12
• Diskantti: säädä diskantin tasoa
välillä -12 - +12
• Etu/taka-tasapaino: säädä
etu/takakaiuttimien tasapainoa
välillä etu 15 - taka 15 auton kuuden kaiuttimen järjestelmässä.
• Tasapaino: säädä vasemman ja
oikean puolen kaiuttimien tasapainoa välillä vasen 15 - oikea
15.
• EQ (taajuuskorjain): valitse tai
kytke pois äänityyli (POIS  Pop
 Rock  Klassinen  Puhe 
Country)

Valitse toiminto
FM/AM-radio tai DAB

Paina RADIO BAND-painiketta valitaksesi AM/FM-radion tai DAB-toiminnon (vain tyypin A malli).
Paina MENU-TUNE-painiketta avataksesi FM/AM/DAB-valikon, joka sisältää lähetysasemien valinnat.

CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth-audi
otoisto tai ulkoisen äänilähteen
(AUX) liitäntä

Paina toistuvasti CD/AUX-painiketta
vaihtaaksesi audiosoitintoimintojen,
CD/MP3-levyjen AUX-toiminnon tai
kytketyn USB-, iPod- tai Bluetooth-soittimen välillä. (CD/MP3
AUX USB tai iPod, Bluetooth audio CD/MP3....)
• Paina ohjauspyörän säätimissä
lähdepainiketta [_SRC^] halutun
tilan valitsemiseksi.

Infotainment-järjestelmä
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Bluetooth hands-free-puhelin

Paina MENU-TUNE-painiketta avataksesi toimintokohtaisen valikon tai
halutun laitteen valikon (paitsi Bluetooth-audio).

Paina PUHELIN/MYKISTYS -painiketta valitaksesi Bluetooth
hands-free-puhelintoiminnon (vain
tyypin A mallit).

Paina PUHELIN/MYKISTYS-painiketta avataksesi Bluetooth-valikon
halutulle toiminnolle.
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Radio
AM/FM-radio ja DAB (vain
tyypin A malli)
Ennen kuin käytät
AM-FM-radiota
Pääpainikkeet/säädin
(10) RADIO BAND -painike
Paina painiketta valitaksesi
AM/FM-radion tai DAB-toiminnon (digitaalinen radiolähetys: vain tyypin A malli)
(14) MENU-TUNE-painike säätimellä
• Käännä tätä säädintä
etsiäksesi lähetystaajuuden manuaalisesti.
• Paina tätä painiketta siirtyäksesi nykytilasta valikkonäyttöön.

(16) / BACK-painike
Peruuta syötetty kohta tai
palaa edelliseen näyttöön/valikkoon.
(8) tSEEKu -painikkeet
• Paina tätä painiketta
radio- tai DAB-asemien
(digitaalinen radiolähetys:
vain tyypin A malli) automaattihakua varten.
• Pidä tätä painiketta painettuna vaihtaaksesi
radio- tai DAB-taajuutta
(vain tyypin A malli) ja
vapauta painike pysähtyäksesi senhetkisen taajuuden kohdalle.
(6) FAVORITE [FAV1-2-3]-painike
Paina tätä painiketta siirtyäksesi tallennettujen radio- tai
DAB (vain tyypin A malli)
-suosikkiasemasivujen läpi.

(3) ESIVALINTAPAINIKKEET
[1 ~ 6]
• Pidä jotakin näistä esivalintapainikkeista painettuna tallentaaksesi
nykyisen radio- tai DAB
(vain tyypin A malli) -aseman kyseiseen painikkeeseen.
• Paina tätä painiketta valitaksesi siihen tallennetun
aseman.
(11) TP-painike
Kytke FM RDS-toiminnon
aikana TP (Traffic Programme) -toiminto päälle tai
pois.
(7) TIEDOT [INFO] -painike
Katso lähetettävien radio- tai
DAB (vain tyypin A malli)
-asemien tietoja.

Infotainment-järjestelmä

Radio- tai DAB-aseman
kuuntelu

Radioasemien automaattihaku
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DAB-palvelukomponentin
automaattihaku

Radio- tai DAB-tilan valinta

Paina toistuvasti painiketta RADIO
BAND valitaksesi FM/AM-radion tai
DAB-alueen.
• Viimeksi valittuna ollut asema
alkaa kuulua.

Paina tSEEKu -painikkeita hakeaksesi automaattisesti hyvin kuuluvia
radioasemia.

Paina tSEEKu -painikkeita
DAB-palvelukokoonpanon automaattihakua varten nykyisessä ryhmässä.
Siirry edelliseen/seuraavaan ryhmään
painamalla painikkeita tSEEKu.
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Radioasemien haku

DAB-ryhmän haku

DAB-palvelun linkitys
[DAB-DAB päällä/DAB-FM pois]

Pidä tSEEKu -painikkeita painettuna vaihtaaksesi nopeasti taajuutta ja
vapauta painike halutun taajuuden
kohdalla.

Paina tSEEKu-painikkeita hyvän
kuuluvuuden DAB-palvelukokoonpanon automaattihakua varten.

Infotainment-järjestelmä

[DAB-DAB pois/DAB-FM päällä]

[DAB-DAB päällä/DAB-FM päällä]

• Kun asetat automaattisen
DAB-FM-linkityksen päälle, Infotainment-järjestelmä vastaanottaa automaattisesti linkitetyn
palvelukomponentin, jos
DAB-signaali on heikko (katso
Asetukset  Radion asetukset 
DAB-asetukset automaattinen
DAB-FM-linkitys)
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Radioaseman virittäminen
manuaalisesti

Käännä MENU-TUNE-säädintä etsiäksesi manuaalisesti halutun lähetystaajuuden.
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DAB-aseman virittäminen
manuaalisesti

Paina DAB-tilassa MENU-TUNE-painiketta siirtyäksesi DAB-valikkoon.
Käännä MENU-TUNE-säädintä valitaksesi DAB-manuaalivirityksen ja
paina sitten MENU-TUNE-painiketta.
Käännä MENU-TUNE-säädintä etsiäksesi manuaalisesti halutun lähetystaajuuden ja paina sitten
painiketta MENU-TUNE.

DAB-asemaluettelon käyttö

DAB-tietojen näyttö

Käännä MENU-TUNE-säädintä näyttääksesi DAB-asemaluettelon.
• Asemaluettelotiedot näytetään.
• Jos asemaluettelo on tyhjä,
DAB-asemaluettelon päivitys
aloitetaan automaattisesti.

Paina toistuvasti TIEDOT
[INFO]-painiketta valitaksesi halutun
DAB-asematietojen näyttötilan.
• Näytössä näkyy valitulla esiasetetulla FAV-suosikkisivulla lähettävän aseman numero 1.

Käännä MENU-TUNE-säädintä valitaksesi halutun luettelon ja paina sitten MENU-TUNE-painiketta
vastaanottaaksesi haluttua asemaa.

Infotainment-järjestelmä

Esivalintapainikkeiden käyttö
Esivalintapainikkeen ohjelmointi

Paina SUOSIKIT [FAV1-2-3] -painiketta valitaksesi halutun tallennettujen suosikkiasemien sivun.
Pidä jotakin esivalintapainiketta
[1 ~ 6] painettuna tallentaaksesi nykyisen radio- tai DAB-aseman valitun
suosikkisivun tähän painikkeeseen.

• Suosikkisivut voidaan tallentaa ja
kuhunkin sivuun voidaan tallentaa enintään kuusi radio- tai
DAB-asemaa.
• On mahdollista määrittää käytettävien suosikkisivujen määrä
kohdassa "Asetukset Radion
asetukset Radiosuosikit (suosikkisivujen maksimimäärä)".
• Jos uusi radioasema tallennetaan
esivalintaan [1 ~ 6], sen aiempi
sisältö poistetaan ja korvataan
uudella tallennettavalla radio- tai
DAB-asemalla.
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Esivalintapainikkeeseen
tallennetun aseman
kuunteleminen suoraan

Paina toistuvasti SUOSIKIT
[FAV1-2-3]-painiketta valitaksesi halutun FAV (Suosikit) -esivalintasivun.
• Näytössä näkyy valitulla esiasetetulla FAV-suosikkisivulla lähettävän aseman numero 1.
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Paina esivalintapainiketta [1 ~ 6]
kuunnellaksesi suoraan tähän asemaan tallennettua radio/DAB-asemaa.

AM/FM/DAB-valikko 
Suosikkiluettelo

AM/FM-valikko 
FM/AM-asemaluettelo

Käännä FM/AM/DAB-valikossa
MENU-TUNE-säädintä siirtyäksesi
suosikkiluetteloon ja paina sitten
MENU-TUNE-painiketta.
• Suosikkilistatiedot näytetään.

Käännä FM/AM-valikossa
MENU-TUNE-säädintä siirtyäksesi
FM/AM-asemaluetteloon ja paina sitten MENU-TUNE-painiketta.
• Asemaluettelotiedot näytetään.

Käännä MENU-TUNE-säädintä siirtyäksesi haluttuun suosikkiluetteloon
ja paina sitten MENU-TUNE-painiketta vastaanottaaksesi haluttua
asemaa.

Käännä MENU-TUNE-säädintä siirtyäksesi haluttuun luetteloon ja paina
sitten MENU-TUNE-painiketta vastaanottaaksesi haluttua asemaa.

Radio- tai DAB-valikon käyttö

Paina MENU-TUNE-painiketta näyttääksesi radio- tai DAB-valikon.
Käännä MENU-TUNE-säädintä siirtyäksesi haluttuun valikkokohtaan ja
paina sitten MENU-TUNE-painiketta valitaksesi halutun kohdan tai
näyttääksesi tarkemman valikon.

Infotainment-järjestelmä

FM/DAB-valikko 
FM/DAB-kategorialuettelo

Käännä FM/DAB-valikossa
MENU-TUNE-säädintä valitaksesi
FM/DAB-kategorialuetteloon ja paina sitten MENU-TUNE-painiketta.
• FM/DAB-kategorialuettelo näytetään.
Käännä MENU-TUNE-säädintä valitaksesi halutun luettelon ja paina sitten MENU-TUNE-painiketta
vastaanottaaksesi haluttua taajuutta.

DAB-valikko DAB-ilmoitukset

Käännä DAB-valikossa
MENU-TUNE-säädintä siirtyäksesi
DAB-ilmoituksiin ja paina sitten
MENU-TUNE-painiketta.
• DAB-ilmoitusluettelo näkyy näytössä.
Käännä MENU-TUNE-säädintä valitaksesi halutut luettelot ja paina sitten MENU-TUNE-painiketta
vastaanottaaksesi haluttua taajuutta.
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AM/FM/DAB-valikko Päivitä
AM/FM/DAB-asemaluettelo

Käännä AM/FM/AM-valikossa
MENU-TUNE-säädintä siirtyäksesi
kohtaan Päivitä AM/FM/DAB-asemaluettelo ja paina sitten
MENU-TUNE-painiketta.
• FM/AM/DAB-lähetysluettelo päivitetään.
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• Paina AM/FM/DAB-lähetysluettelon päivityksen aikana
MENU-TUNE-painiketta tai edellistä / BACK-painiketta estääksesi muutosten tallentamisen.

RDS (Radio Data System)
• Radio data system (RDS) on
FM-asemien palvelu, joka helpottaa hyvin kuuluvien asemien
etsintää.

Katso RDS-lähetystietoja
Paina RDS-lähetystä vastaanotettaessa TIEDOT [INFO]-painiketta tarkistaaksesi, että RDS-tietoja
vastaanotetaan.

RDS:n konfigurointi

• RDS-asemat on merkitty ohjelmanimillä lähetystaajuuden
sijasta.

Paina CONFIG-painiketta ottaaksesi
näyttöön järjestelmän asetukset.
Käännä MENU-TUNE-säädintä siirtyäksesi radion asetuksiin ja paina
sitten MENU-TUNE-painiketta.

Infotainment-järjestelmä

Aluetoiminnon kytkeminen
päälle ja pois

Käännä MENU-TUNE-säädintä siirtyäksesi RDS-valintoihin ja paina sitten MENU-TUNE-painiketta.

RDS:n on oltava toiminnassa alueellisten asemien kuuntelua varten.

RDS:n kytkeminen päälle ja
pois

Tiettyinä aikoina jotkut RDS-asemat
lähettävät erilaista alueellista ohjelmaa eri taajuuksilla.

Aseta RDS-valinta päälle tai pois
päältä.
RDS:n aktivointi tarjoaa seuraavat
edut:
• Näytössä näkyy asetetun aseman ohjelman nimi sen taajuuden sijasta.
• Infotainment-järjestelmä virittäytyy aina parhaalle määritetyn
aseman vastaanottotaajuudelle
AF:ää (Alternative Frequency)
käyttäen.
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Aseta aluetoiminto (REG) päälle tai
pois päältä.
Järjestelmä valitsee vain vaihtoehtoisia taajuuksia (AF) samoilla alueellisilla ohjelmilla.
Käännä RDS-asetusvalikossa
MENU-TUNE-säädintä siirtyäksesi
RDS: pois päältä -tilaan ja paina sitten MENU-TUNE-painiketta kytkeäksesi RDS-toiminnon päälle.

Jos alueellisten asemien kuuntelu on
pois käytöstä, asemien vaihtoehtoiset taajuudet valitaan huomioimatta
alueellisia ohjelmia.
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Tekstin vierityksen
pysäytystoiminnon
kytkeminen päälle ja pois
Kytke tekstin vierityksen pysäytystoiminto (ohjelmatietojen näyttäminen)
päälle tai pois.

Käännä RDS-asetusvalikossa
MENU-TUNE-säädintä siirtyäksesi
Aluetoiminto: pois päältä -tilaan ja
paina sitten MENU-TUNE-painiketta kytkeäksesi aluetoiminnon
päälle.
Käännä RDS-asetusvalikossa
MENU-TUNE-säädintä siirtyäksesi
Tekstinvierityksen pysäytys: pois
päältä -tilaan ja paina sitten
MENU-TUNE-painiketta kytkeäksesi
tekstinvierityksen pysäytystoiminnon
päälle (On).

Liikennetiedotusten (TA)
äänenvoimakkuus
Liikennetiedotusten (TA) pienin
äänenvoimakkuus voidaan määrittää ennalta.
Liikennetiedotusten pienintä äänenvoimakkuutta voidaan voimistaa tai
hiljentää verrattuna normaaliin audiolaitteen äänenvoimakkuuteen.

Infotainment-järjestelmä

Radion liikennetiedotusasemat ovat
liikennetiedotuksia lähettäviä
RDS-asemia.
Infotainment-järjestelmän liikennetiedotusten valmiustilan kytkeminen
päälle ja pois:
Paina puhelintilan ulkopuolella
TP-painiketta kytkeäksesi liikennetiedotuspalvelutoiminnon päälle tai
pois.

Käännä RDS-asetusvalikossa
MENU-TUNE-säädintä siirtyäksesi
TA-äänenvoimakkuuteen ja paina
sitten MENU-TUNE-painiketta.
Käännä MENU-TUNE-säädintä säätääksesi TA-äänenvoimakkuutta ja
paina sitten MENU-TUNE-painiketta.

Radion liikennetiedotukset
(TP = liikenneohjelma)
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• Jos radion liikennetiedotukset
ovat käytössä, radion päävalikossa näytetään [ ].
• Jos kuunneltava asema ei ole
radion liikennetiedotusasema,
seuraavan liikennetiedotusaseman haku käynnistyy automaattisesti.
• Kun liikennetiedotusasema on
löydetty, [TP] näkyy radion päävalikossa.
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Liikennetiedotusten estäminen
Liikennetiedotusten estäminen esim.
CD/MP3-toiston tai radion kuuntelun
aikana:

• Jos radion liikennetiedotuspalvelu on käytössä,
CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth-musiikin toisto tai
AUX-toisto keskeytyy liikennetiedotuksen ajaksi.

Paina puhelintilan ulkopuolella
TP-painiketta.
Kytke radion liikennetiedotukset toimintaan ja hiljennä Infotainment-järjestelmän äänenvoimakkuus täysin.
• Liikennetiedotus keskeytetään,
mutta radion liikennetiedotukset
pysyvät käytössä.

Parhaillaan kuuluvien
liikennetiedotusten estäminen
Estä liikennetiedotuksen vastaanotto esim. TA-aseman kuuntelun
aikana:

Paina puhelintilan ulkopuolella
TP-painiketta.

Infotainment-järjestelmä

Kiinteä sauva-antenni

Huomautus
Muista irrottaa antenni, ennen kuin
ajat matalaan tilaan, ettei se vaurioidu.
Jos auto ajetaan automaattiseen
autonpesulinjaan antenni paikallaan, saattavat antenni tai kattopelti vahingoittua. Muista irrottaa
anteni, ennen kuin ajat auton automaattiseen autonpesulinjaan.
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Audiosoittimet
CD-soitin
Tämän järjestelmän CD/MP3-soitin
voi toistaa audio-CD- ja MP3 (WMA)
-levyjä.

Ennen CD-soittimen käyttöä
Tärkeää tietoa CD- ja MP3 (WMA)
-levyistä

Huomautus
TDL149A

Poista kattoantenni kiertämällä sitä
vastapäivään. Asenna kattoantenni
kiertämällä sitä myötäpäivään.

Kiinnitä antenni huolellisesti ja säädä
se pystyasentoon hyvän vastaanoton
varmistamiseksi.

Älä missään tapauksessa laita
tähän CD/MP3 (WMA) -soittimeen
DVD-levyjä, pieniä 8 cm levyjä tai
levyjä, joiden pinta poikkeaa normaalista.
Älä laita tarroja levyn pintaan. Tällaiset levyt voisivat juuttua CD-soittimeen ja vaurioittaa sitä. Tällöin
laite olisi korjattava suurin kustannuksin.
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• Audio-CD, jossa on antipiratismitoiminto vailla yhteensopivuutta
audio-CD-standardin kanssa, ei
ehkä toimi oikein tai lainkaan.
• Manuaalisesti tallennettuja
CD-R- ja CD-RW-levyjä on helpompi käsitellä huolimattomasti
kuin alkuperäisiä CD-levyjä.
Manuaalisesti tallennettuja
CD-R- ja CD-RW-levyjä tulee
käsitellä erityisen huolellisesti.
Huomioi seuraavat tiedot.
• Manuaalisesti tallennetut CD-Rja CD-RW-levyt eivät ehkä toimi
oikein tai ne eivät ehkä toimi lainkaan.
Tällöin kyseessä ei ole laitteen
häiriö.
• Varo levyjä vaihtaessasi, ettei
toistopintaan tule tahroja tai sormenjälkiä.
• Kun olet poistanut levyn
CD/MP3-soittimesta, laita se heti
takaisin levykoteloon estääksesi
sitä vaurioitumasta tai likaantumasta.

• Jos levyyn pääsee likaa tai nestettä, tämä voi aiheuttaa ongelmia likaamalla CD/MP3-soittimen
linssin laitteen sisällä.
• Suojaa levy kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta.

Käytettävä levytyyppi
• Tämä laite voi toistaa
audio-CD/MP3 (WMA) -levyjä.
- CD-DA: CD-R/CD-RW
- MP3(WMA):
CD-R/CD-RW/CD-ROM
• Alla olevia MP3 (WMA) -tiedostoja ei voida toistaa.
- MP3i- (MP3 interactive) tai
MP3 PRO -standardin mukaan koodattu tiedosto
- Standardien mukaan koodaamaton MP3 (WMA) -tiedosto
- Muut kuin MPEG1 Layer3
-formaatissa olevat MP3-tiedostot

Infotainment-järjestelmä

Levyn käyttöä koskevat
huomautukset
• Älä käytä mitään alla kuvatuista
levyistä. Näiden levyjen liiallinen
käyttö soittimessa voi aiheuttaa
ongelmia.
- Levyt, joihin on kiinnitetty tarroja, merkintöjä tai suojus.
- Levyt, joihin on kiinnitetty
mustesuihkutulostimella tulostettu tarra
- Levyt, joille on tallennettu
standardikapasiteetin ylittävä
datamäärä
- Haljenneet tai naarmuuntuneet tai vääntyneet levyt eivät
soi oikein.
- 8 cm levy tai muu kuin pyöreä
levy (neliö, viisikulmio, ovaali)
• Älä laita levyaukkoon muuta kuin
levyjä, koska se voisi aiheuttaa
ongelmia tai vaurioita.

• Levysoitin ei ehkä toimi oikein jos
lämmitin kytketään päälle kylmällä säällä, koska laitteen
sisään kertyy tällöin kosteutta.
Jos tämä ongelma ilmenee, anna
laitteen olla pois päältä noin tunnin ajan ennen käyttöä.
• Toisto saattaa keskeytyä, jos
auto tärisee epätasaisella tiellä.
• Älä ota väkisin levyä ulos tai
syötä sitä sisään tai estä sen
työntymistä ulos soittimesta sitä
poistettaessa.
• Syötä levy etikettipuoli ylöspäin.
Levyä ei voida toistaa, jos se syötetään ylösalaisin.
• Älä koske kädellä tallennuspintaan käsitellessäsi levyjä (puoli,
jossa ei ole tekstiä tai koristeita).
• Aseta muut kuin käytössä olevat
levyt koteloihinsa ja säilytä ne
suojattuna suoralta valolta ja korkeilta lämpötiloilta.
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• Levyn päälle ei saa joutua mitään
kemiallisia aineita. Puhdista levyt
kostealla, pehmeällä liinalla pyyhkien keskeltä reunoille päin.
Huomautuksia koskien
CD-R/RW-levyjen käyttöä
• Käytettäessä
CD-R/CD-RW-levyjä vain "viimeisteltyjä" levyjä saa käyttää.
• PC:llä tehdyt levyt eivät ehkä
toimi riippuen sovellusohjelman
asetuksista ja ympäristöstä.
• CD-R/CD-RW-levyt, erityisesti
irtotavarana ostetut, eivät ehkä
toimi, jos ne altistuvat suoralle
valolle tai korkeille lämpötiloille
tai jos niitä säilytetään pitkiä
aikoja autossa.
• Tässä laitteessa ei ehkä näytetä
CD-R/CD-RW-levylle tallennettuja nimike- ja muita tietoja.
• CD-RW-levyjen latausaika voi
olla pidempi kuin CD- tai
CD-R-levyjen.
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• Vaurioituneita musiikkitiedostoja
ei voida toistaa tai niiden toisto
voi keskeytyä
• Joitakin antipiratismilevyjä ei
voida toistaa.
• MP3 (WMA) -levyjen suurin
kapasiteetti on 512 tiedostoa kullakin 10:llä kansiotasolla ja enintään 999 tiedostoa voidaan
toistaa.
• Tämä järjestelmä tunnistaa vain
MP3 (WMA)-levyjä, jotka on tehty
ISO-9660 taso 1/2 tai Joliet-tiedostojärjestelmässä. (Se ei tue
UDF-tiedostojärjestelmää.)
• MP3/WMA-tiedostot eivät ole
yhteensopivia pakettikirjoitusdatasiirron kanssa.
• MP3/WMA-tiedostoja ja audiodataa (CDDA) sisältäviä levyjä ei
ehkä voida toistaa, jos kyseessä
on CD-Extra tai Mixed-Mode CD.

• Seuraavia tiedosto-/kansionimiä
voidaan käyttää tallennuksessa,
mukaan lukien nelimerkkiset tiedostonimipäätteet (.mp3).
- ISO 9660 taso 1: enintään
12 merkkiä
- ISO 9660 taso 2: enintään
31 merkkiä
- Jouliet: Enintään 64 merkkiä
(1 tavu)
- Windows pitkä tiedostonimi:
enintään 28 merkkiä (1 tavu)

Huomautuksia koskien
MP3/WMA-musiikkitiedostojen
käyttöä
• Tämä tuote voi toistaa MP3
(WMA) -tiedostoja, joiden päätteenä on mp3, .wma (pienet kirjaimet) ja .MP3 tai .WMA (isot
kirjaimet).
• Tällä laitteella voidaan toistaa
seuraavia MP3-tiedostoja.
- Bittinopeus: 8 kbps ~
320 kbps
- Näytetaajuus: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1),
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(MPEG-2)
• Tällä laitteella voidaan toistaa tiedostoja, joiden bittinopeus on
8 kbps ~ 320 kbps, mutta hyvä
äänenlaatu saavutetaan yli
128 kbps bittinopeudella.
• Tämä tuote voi näyttää ID3 Tag
-tiedot (Versio 1.0, 1.1, 2.2, 2.3,
2.4) albumista, artistista jne. koskien MP3-tiedostoja.

Infotainment-järjestelmä

• Albumin (levyn nimi), kappaleen
(kappaleen nimi) ja artistin (kappaleen esittäjä) tietojen näyttämistä varten tiedoston tulee olla
yhteensopiva ID3 Tag V1 ja V2
-formaattien kanssa.
• Tämä tuote voi toistaa MP3 VBR
-tiedostoja. Kun VBR-tyyppistä
MP3-tiedostoa toistetaan, näytetty jäljellä oleva aika voi poiketa
todellisesta.

Musiikkitiedostojen toistojärjestys
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CD:n/MP3:n toistaminen
Pääpainikkeet/säädin
(9) CD/AUX-painike
Valitse CD/MP3-soitin.
(14) MENU-TUNE-painike säätimellä
• Käännä painiketta/säädintä siirtyäksesi kappaleluetteloon, valikkoon tai
MP3 (WMA) -kappaleen
tietoihin.
• Paina painiketta/säädintä
näyttääksesi nykyisen
kohdan tai tilan valikkonäytön.
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(8) tSEEKu -painikkeet
• Paina näitä painikkeita
toistaaksesi edellisen tai
seuraavan kappaleen.
• Pidä näitä painikkeita painettuna siirtyäksesi nopeasti taaksepäin tai
eteenpäin kappaleessa ja
vapauta painike palataksesi normaalinopeuteen.

CD/MP3-levyjen syöttäminen ja
toisto

(4) EJECT-painike
Poista levy.
(7) TIEDOT [INFO] -painike
Näyttää toistettavan kappaleen tiedot.

Syötä toistettava levy etikettipuoli
ylöspäin levyaukkoon.

• Kun levyn tiedot on luettu, sen
toisto alkaa automaattisesti kappaleesta 1.
• Jos laitteeseen kytketään lukukelvoton levy, näytössä näkyy virheilmoitus ja levy poistetaan
automaattisesti, jonka jälkeen järjestelmä palaa edelliseen käytössä olleeseen toimintoon tai
FM-radiotoimintoon.

Infotainment-järjestelmä

Kun toistettava levy on jo syötetty,
paina toistuvasti CD/AUX-painiketta
valitaksesi CD/MP3-toiston.
• Jos toistettavaa levyä ei ole,
"CD:tä ei syötetty" näkyy näytössä eikä toimintoa valita.
• Aiemmin toistettua kappaletta
toistetaan automaattisesti.
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Poista levy

Kappaleen vaihtaminen

Poista levy painamalla POISTO-painiketta.
• Kun levy työntyy ulos, laite siirtyy
automaattisesti aiemmin käytössä olleeseen toimintoon tai
FM-radioon.
• Levy vedetään automaattisesti
takaisin, jos sitä ei poisteta
lyhyen ajan kuluessa.

Paina tSEEKu- painikkeita toistotilassa toistaaksesi edellisen tai seuraavan kappaleen.
• Kappaleita voidaan vaihtaa helposti kiertämällä ohjauspyörän
säätimissä lähdesäädintä
[_SRC^].
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Tai käännä MENU-TUNE-säädintä
siirtyäksesi toistettavien kappaleiden
luetteloon ja paina sitten
MENU-TUNE-painiketta sen muuttamiseksi.

Toistokohdan vaihtaminen

Katso kappaleen toiston tietoja

Pidä tSEEKu-painikkeita painettuna toistotilassa siirtyäksesi nopeasti
eteen- tai taaksepäin kappaleessa.
Vapauta painike palataksesi normaaliin toistonopeuteen.
• Äänenvoimakkuus alenee hieman pikasiirtymisen aikana ja
toistoaika näkyy näytössä.

Paina TIEDOT [INFO]-painiketta
toistotilassa nähdäksesi tietoja toistettavasta kappaleesta.
• Jos toistettavassa kappaleessa ei
ole audio-CD-tietoja, järjestelmä
näyttää "Ei tietoja."

Infotainment-järjestelmä

MP3 (WMA) -kappaleiden osalta lisätietoja voidaan katsoa kääntämällä
MENU-TUNE-säädintä kappaleen
tietonäytössä.
• Näytettäviin tietoihin sisältyvät
tiedostonimi, kansion nimi ja kappaleen yhteydessä tallennetut
ID3 Tag -tiedot.

Jos vääriä ID3 Tag -tietoja (esim.
artisti, kappaleen nimi) lisätään
MP3 (WMA) -tiedostoihin ennen
niiden polttamista levylle, Infotainment-järjestelmä näyttää
nämä tiedot sellaisenaan.
Infotainment-järjestelmä ei voi
muuttaa tai korjata vääriä ID3
Tag -tietoja (ID3 Tag -tiedot voidaan korjata vain PC:llä).
• Erikoissymboleita tai muita kuin
tuettuja kieliä sisältävät kappaletiedot voidaan näyttää merkinnällä "---" tai niitä ei näytetä
lainkaan.
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CD-valikon käyttö
Toistotilan vaihtaminen

Paina toistotilassa MENU-TUNE-painiketta siirtyäksesi CD-valikkoon.
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Infotainment-järjestelmä

Käännä MENU-TUNE-säädintä valitaksesi satunnaissoitto- tai uudelleentoistotoiminnon ja paina sitten
MENU-TUNE-painiketta kytkeäksesi
halutun toiminnon päälle tai pois.

CD-valikko Kappaleluettelo

CD-valikko Kansioiden haku

Käännä audio-CD-levyjen kohdalla
MENU-TUNE-säädintä CD-valikossa siirtyäksesi kappaleluetteloon ja
paina sitten MENU-TUNE-painiketta.
Käännä MENU-TUNE-säädintä etsiäksesi halutun kappaleluettelon ja
paina sitten MENU-TUNE-painiketta
valitun kappaleen toistamiseksi.

Käännä MP3 (WMA) -levyjen kohdalla MENU-TUNE-säädintä CD-valikossa siirtyäksesi haluttuun kansioon
ja paina sitten MENU-TUNE-painiketta.
Käännä MENU-TUNE-säädintä siirtyäksesi haluttuun kansioon ja paina
sitten MENU-TUNE-painiketta.

Infotainment-järjestelmä

CD-valikko Haku...

Käännä MENU-TUNE-säädintä etsiäksesi halutun kappaleen ja paina
sitten MENU-TUNE-painiketta valitun
kappaleen toistamiseksi valitusta
kansiosta.

Käännä MP3 [WMA] -levyjen kohdalla MENU-TUNE-säädintä CD-valikossa siirtyäksesi haluttuun kohtaan
ja paina sitten MENU-TUNE-painiketta.
• Kun järjestelmä on lukenut levyn
tiedot, soittolistan [iP] ensimmäinen kappale näkyy näytössä.
• Jos soittolistassa [iP] ei ole
musiikkitiedostoja, kunkin artistin
[iP] ensimmäinen kappale näkyy
näytössä.
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• Levyn lukeminen saattaa kuitenkin kestää jonkin aikaa musiikkitiedostojen määrästä riippuen

Paina MENU-TUNE-painiketta
uudelleen ja käännä näytetystä
hakukohdasta MENU-TUNE-säädintä valitaksesi halutun toistotilan.
• Kappaleiden määrä näkyy soittolistan [iP]/Artistin [iA]/Albumin
[iL]/Kappaleiden [iS]/Genren [iG]
mukaan.
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Lisälaitteet
USB-soitin (vain tyypin A malli)

Käännä MENU-TUNE-säädintä siirtyäksesi yksityiskohtaiseen luokitukseen ja paina sitten
MENU-TUNE-painiketta.

Käännä MENU-TUNE-säädintä
etsiäksesi halutun kappaleen/nimen
ja paina sitten MENU-TUNE-painiketta valitun kappaleen toistamiseksi.

USB-laitteiden käyttöä koskevat
huomautukset
• Toimintaa ei voida taata, jos
HDD:n sisäinen USB-massamuistilaite tai CF- tai SD-muistikortti yhdistetään käyttäen
USB-sovitinta. Käytä USB- tai
flash-muistityyppistä tallennuslaitetta.
• Varo staattista sähköpurkausta
yhdistäessäsi tai irrottaessasi
USB:n. Jos yhdistäminen ja irrottaminen toistetaan useita kertoja
lyhyen ajan sisällä, tämä voi aiheuttaa ongelmia laitteessa.
• Irrota USB-laite käyttämällä valintaa "USB-valikko Irrota USB"
MENU-TUNE -painikkeella.
• Toimintaa ei taata, jos USB-laitteen liitin ei ole metallinen.

Infotainment-järjestelmä

• i-Stick-tyyppisten USB-tallennuslaitteiden yhdistäminen ei ehkä
toimi johtuen auton värinästä,
joten niiden toimintaa ei voida
taata.
• Varo koskemasta USB-liittimeen
esineellä tai millään kehosi
osalla.
• USB-tallennuslaite voidaan tunnistaa vain, kun se on formatoitu
FAT16/32-formaattiin. Vain laitteita, joiden yksikkökooksi on
määritetty 512 tavua/sektori tai
2048 tavua/sektori, voidaan käyttää. NTFS:ää ja muita tiedostojärjestelmiä ei voida tunnistaa.
• UBS-tallennuslaitteen tyypistä ja
kapasiteetista ja tallennetun tiedoston tyypistä riippuen tunnistamiseen kuluva aika voi vaihdella.
Tämä ei ole osoitus tuotteen
ongelmasta, odota että tiedostot
on käsitelty.

• Joidenkin USB-tallennuslaitteiden tiedostoja ei voida tunnistaa
yhteensopivuusongelmien takia
eikä yhteyksiä muistikortinlukijaan tai USB HUB:iin tueta. Tarkista laitteen toiminta autossa
ennen käyttöä.
• Kun laitteita kuten MP3-soitin,
matkapuhelin tai digikamera on
yhdistetty mobiililevyn kautta, ne
eivät ehkä toimi normaalisti.
• Älä irrota USB-tallennuslaitetta
sen ollessa toiminnassa.
Se saattaisi vahingoittaa tuotetta
tai USB-laitteen toimintaa.
• Irrota yhdistetty USB-tallennuslaite, kun auton sytytysvirta on
kytketty pois. Jos sytytysvirta kytketään USB-tallennuslaitteen
ollessa yhdistettynä, USB-tallennuslaite voi vaurioitua tai se ei
ehkä toimi oikein.
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Huomautus
USB-tallennuslaitteita voidaan kytkeä tähän laitteeseen vain musiikkitiedostojen toistamista varten.
Tämän tuotteen USB-liitintä ei tule
käyttää USB-laitteiden lataamiseen, koska USB-liittimen lämpeneminen voi heikentää
suorituskykyä tai vaurioittaa tuotetta.
• Kun looginen asema erotetaan
USB-tallennuslaitteesta, vain loogisen pääaseman tiedostoja voidaan toistaa
USB-musiikkitiedostoina Tästä
syystä toistettavat musiikkitiedostot tulisi tallentaa laitteen yläasemaan. Joissakin
USB-tallennuslaitteissa olevat
musiikkitiedostot eivät ehkä toimi
normaalisti, jos sovellus on
ladattu jakamalla erillinen asema
USB-laitteen sisällä.
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• DRM (Digital Right Management) -musiikkitiedostoja ei voida
toistaa.
• Tämä tuote voi tukea USB-tallennuslaitteita, joiden kapasiteetti on
enintään 16 gigatavua, rajoittuen
999 tiedostoon, 512 kansioon ja
10-vaiheiseen kansiorakenteeseen. Tämän rajan ylittävien tallennuslaitteiden normaalia
toimintaa ei voida taata.
USB-musiikkitiedostojen käyttöä
koskeva huomautus
• Vaurioituneiden musiikkitiedostojen toisto saattaa keskeytyä tai
niitä ei ehkä voida toistaa ollenkaan.
• Kansiot ja musiikkitiedostot näytetään järjestyksessä Symboli 
Numero Korealaiset 
• Enintään 64 korealaista/englantilaista merkkiä voidaan tunnistaa
kansio- ja tiedostonimissä, jotka
on kirjoitettu Joliet-tiedostojärjestelmässä.

Tietoa MP3 (WMA)
-musiikkitiedostoista
• Seuraavia MP3-tiedostoja voidaan toistaa.
- Bittinopeus: 8 kbps ~
320 kbps
- Näytetaajuus:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
(MPEG-1)
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(MPEG-2)
• Tämä tuote näyttää MP3 (WMA)
-tiedostot, joiden päätteenä on
mp3, .wma (pienet kirjaimet) tai
.MP3 tai .WMA (isot kirjaimet).
• Tämä tuote voi näyttää ID3 Tag
-tiedot (Versio 1.0, 1.1, 2.2, 2.3,
2.4) albumista, artistista jne. koskien MP3-tiedostoja.
• Seuraavia tiedosto-/kansionimiä
voidaan käyttää tallennuksessa,
mukaan lukien nelimerkkiset tiedostonimipäätteet (.mp3).
- ISO 9660 taso 1: enintään
12 merkkiä

- ISO 9660 taso 2: enintään
31 merkkiä
- Joliet: Enintään 64 merkkiä
(1 tavu)
- Windows pitkä tiedostonimi:
enintään 28 merkkiä (1 tavu)
• Tämä tuote voi toistaa MP3-tiedostoja, jotka käyttävät VBR:ää.
Kun VBR-tyyppistä MP3-tiedostoa toistetaan, näytetty jäljellä
oleva aika voi poiketa todellisesta.

Infotainment-järjestelmä

Pääpainikkeet/säädin
Seuraavia pääpainikkeita ja säätimiä
käytetään USB-musiikkitiedostojen
toistamiseen.
(9) CD/AUX-painike
Paina painiketta toistuvasti
USB-laitteen ollessa yhdistettynä valitaksesi USB-toistotilan.
(14) MENU-TUNE-painike säätimellä
• Käännä säädintä siirtyäksesi kappaleluetteloon,
valikkoon tai MP3 (WMA)
-kappaleen tietoihin.
• Paina painiketta näyttääksesi nykyisen kohdan tai
tilan valikkonäytön.

(8) tSEEKu -painikkeet
• Paina näitä painikkeita
toistaaksesi edellisen tai
seuraavan kappaleen.
• Pidä näitä painikkeita painettuna siirtyäksesi nopeasti eteen- tai taaksepäin
ja vapauta sitten toistaaksesi normaalilla nopeudella.
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USB-tallennuslaitteen kytkeminen

(7) TIEDOT [INFO] -painike
Näytä toistettavan kappaleen
tiedot.
(16) / BACK-painike
Peruuta syötetty kohta tai
palaa edelliseen valikkoon.

Kytke toistettavat musiikkitiedostot
sisältävä USB-tallennuslaite USB-liitäntään.
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Jos toistettava USB-tallennuslaite on
kytketty, paina toistuvasti
CD/AUX-painiketta valitaksesi
USB-soittimen.
• Se jatkaa toistoa automaattisesti
edellisestä toistokohdasta. Myöhemmin USB-soittimen toimintoja
käytetään samalla tavalla kuin
CD/MP3-toistossa.
Myöhemmin USB-soittimen toimintoja käytetään samalla tavalla
kuin CD/MP3-toistossa.
• Kun laite on lukenut USB-tallennuslaitteen tiedot, se toistaa
musiikkia automaattisesti.
• Jos laitteeseen kytketään lukukelvoton USB-tallennuslaite, näytössä näkyy virheilmoitus ja laite
siirtyy automaattisesti edelliseen
käytössä olleeseen toimintoon tai
FM-radiotoimintoon.

USB-musiikkitiedostojen toiston
lopettaminen
Paina RADIO BAND tai
CD/AUX-painiketta muiden toimintojen valitsemiseksi.
• Lopeta toisto ja irrota USB-tallennuslaite, käytä USB-valikon 
Irrota USB -toimintoa USB-laitteen poistamiseksi turvallisesti.

USB-valikon käyttö
Ohjeet "Satunnaistoistolle/uudelleentoistolle/kansioille/haulle..." USB-valikossa ovat vastaavat kuin
CD/MP3-soittimen CD-valikossa;
vain "Irrota USB" -kohta on lisätty.
Katso CD/MP3-soittimen toimintoja
CD-valikosta.

Infotainment-järjestelmä

USB-valikko Irrota USB

iPod-soitin (vain tyypin A
malli)
Vain malleissa, jotka tukevat iPod-liitäntää
Pääpainikkeet/säädin
Seuraavia pääpainikkeita ja säätimiä
käytetään iPod-musiikkitiedostojen
toistamiseen.
(9) CD/AUX-painike
Paina tätä painiketta toistuvasti iPodin ollessa yhdistettynä valitaksesi
iPod-toistotilan.

Paina MENU-TUNE-painiketta toistotoiminnossa näyttääksesi USB-valikon.
Käännä MENU-TUNE-säädintä siirtyäksesi Irrota USB -toimintoon ja
paina sitten MENU-TUNE-painiketta
näyttääksesi viestin, jossa sanotaan,
että USB-laitteen irrottaminen on turvallista.
Irrota USB-laite USB-liittimestä.
• Palaa edelliseen toimintoon.

(14) MENU-TUNE-painike säätimellä
• Käännä säädintä siirtyäksesi ja näyttääksesi toistettavan kappaleluettelon.
• Paina painiketta näyttääksesi nykyisen kohdan tai
tilan valikkonäytön.
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(8) tSEEKu -painikkeet
• Paina näitä painikkeita
toistaaksesi edellisen tai
seuraavan kappaleen.
• Pidä näitä painikkeita painettuna siirtyäksesi nopeasti eteen- tai taaksepäin
ja vapauta sitten toistaaksesi normaalilla nopeudella.
(7) TIEDOT [INFO] -painike
Näyttää toistettavan kappaleen.
(16) / BACK-painike
• Peruuta edellinen kohta
tai palaa edelliseen valikkoon.
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iPod-soittimen yhdistäminen

Kytke toistettavat musiikkitiedostot
sisältävä iPod USB-liitäntään.
• Seuraavat iPod-mallit ovat yhdistettäviä/tuettuja.
- iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/iPod 4G & 5G Nano
- iPod 120GB & 160GB Classic
- iPod 1G, 2G, & 3G Touch
- iPhone 3G & 3GS

• Kytke iPod tähän laitteeseen vain
iPod-tuotteen mukana toimitetuilla johdoilla. Muita johtoja ei voi
käyttää.

• Joissakin tapauksissa iPod-tuote
voi vaurioitua, jos sytytysvirta kytketään pois päältä sen ollessa
kytkettynä laitteeseen.
Kun iPod-tuotetta ei käytetä, pidä
se irrotettuna tästä laitteesta auton sytytysvirran ollessa poiskytkettynä.

• Kun laite on lukenut iPod-laitteen
tiedot, se toistaa musiikkia automaattisesti.
• Jos laitteeseen kytketään lukukelvoton iPod-laite, näytössä
näkyy virheilmoitus ja laite siirtyy
automaattisesti edelliseen käytössä olleeseen toimintoon tai
FM-radiotoimintoon.

Jos toistettava iPod-tallennuslaite on
kytketty, paina toistuvasti
CD/AUX-painiketta valitaksesi
iPod-soittimen.

Infotainment-järjestelmä

• Se jatkaa toistoa automaattisesti
edellisestä toistokohdasta.
• iPod-soittimen toistotoiminnot ja
näytöt voivat tämän soittimen
kanssa käytettynä olla erilaisia
kuin iPodissa toistojärjestyksen,
menetelmän ja näytettyjen tietojen suhteen.
• Katso seuraavasta taulukosta
iPod-tuotteen hakutoimintoon liittyviä tietoja.

iPod-toiston lopettaminen
Lopeta toisto painamalla RADIO
BAND tai CD/AUX-painiketta muiden toimintojen valitsemiseksi.
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iPod-valikko Irrota iPod

iPod-valikon käyttö
Ohjeet "Satunnaistoistolle/uudelleentoistolle/kansioille/haulle...(mukaan
lukien audiokirjat ja säveltäjät)"
iPod-valikossa ovat vastaavat kuin
CD/MP3-soittimen CD-valikossa;
vain "Irrota iPod" -kohta on lisätty.
Katso vastaavaa CD/MP3-ohjetta.

Paina MENU-TUNE-painiketta toistotoiminnossa näyttääksesi iPod-valikon.
Käännä MENU-TUNE-säädintä siirtyäksesi Irrota iPod -toimintoon ja paina
sitten MENU-TUNE-painiketta näyttääksesi viestin, jossa sanotaan, että
laitteen irrottaminen on turvallista.
Irrota iPod-laite USB-liittimestä.
Myöhemmin iPodin toistotoiminnot vastaavat CD/MP3-toistoa.

Irrota iPod-laite USB-liittimestä.
• Palaa edelliseen toimintoon.
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Ulkoisen äänilähteen (AUX)
liitäntä
Rajattu ulkoista äänilähdettä tukeviin
malleihin
Pääpainikkeet/säädin
Seuraavia pääpainikkeita ja säätimiä
käytetään Infotainment-järjestelmän
äänentoiston hyödyntämiseen ulkoisen äänilähteen yhteydessä.

Ulkoisen äänilähteen kytkeminen
Kytke ulkoisen äänilähteen audiolähtö AUX-liitäntään 1 tai 2.
• AUX 1: sijaitsee Infotainment-laitteessa
• AUX 2: Sijaitsee hansikaslokerossa.

(9) CD/AUX-painike
Kun ulkoinen äänilähde on
kytketty, paina painiketta toistuvasti valitaksesi ulkoisen
äänilähteen (AUX) toiminnon.

Paina CD/AUX-painiketta vaihtaaksesi ulkoisen äänilähteen tilaan, jos
ulkoinen äänilähde on jo kytketty.

(2) VIRTA/ÄÄNENVOIMAKKUUS-säädin

Käännä VIRTA/ÄÄNENVOIMAKKUUS-säädintä äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

Käännä säädintä äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
• Infotainment-järjestelmä vaihtaa
automaattisesti ulkoisen äänilähteen (AUX) tilaan, kun ulkoinen
äänilähde on kytketty.

Infotainment-järjestelmä

Räätälöinti
Räätälöinti
Pääpainikkeet/säädin
• Järjestelmän asetuksissa käytettävät painikkeet ja säädin ovat
seuraavat:
(12) CONFIG-painike
Paina tätä painiketta siirtyäksesi järjestelmän asetusvalikkoon.
(14) MENU-TUNE-painike säätimellä
• Käännä säädintä siirtyäksesi näyttöön tai asetuskohtaan.
• Paina painiketta valitaksesi/syöttääksesi yksityiskohtaisen ohjausnäytön
nykyisen valikon tai asetuskohdan osalta.

(16) / BACK-painike
Peruuta syötetty kohta tai
palaa edelliseen näyttöön/valikkoon.
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[Esimerkki] Järjestelmän
asetukset Kellonajan ja päivän
asetus Aseta päivä: 25.
tammikuuta 2012

Asetusvalikon käyttäminen
räätälöintiin
• Asetusvalikot ja toiminnot voivat
vaihdella automallikohtaisesti.
• Viite: Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on tietoja asetusvalikosta

Paina CONFIG-painiketta ottaaksesi
näyttöön järjestelmän asetukset.
Katsottuasi seuraavan sivun asetustietotaulukkoa käännä
MENU-TUNE-säädintä siirtyäksesi
haluttuun asetusvalikkoon ja paina
sitten MENU-TUNE-painiketta.
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• Näyttää yksityiskohtaisen listan
kyseisen asetusvalikon tai toimintatilan kohdalla
• Jos saatavana on vielä toinen
yksityiskohtainen lista, voit toistaa tämän toiminnon.

Käännä MENU-TUNE-säädintä valitaksesi halutun asetusarvon tai toimintatilan ja paina sitten
MENU-TUNE-painiketta.

• Jos kyseinen yksityiskohtainen
lista koostuu useista kohdista,
toista tämä toimenpide.
• Aseta/syötä haluttu asetusarvo
tai toimintatila muuttuu.

Infotainment-järjestelmä

Asetustietotaulukko

[Ajan näyttö]
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PP/KK/VVVV: 23 Tam 2012
KK/PP/VVVV: Tam 23, 2012

[Kielet]

RDS-kellon synkronointi: Valitse
päällä tai poissa
[Radion asetukset]

Halutun kielen valinta.

Aseta kellonaika: Aseta manuaalisesti nykyisen kellonajan tunnit ja
minuutit.
Aseta päivä: Aseta manuaalisesti
nykyinen vuosi/kuukausi/päivä.
Aseta aikaformaatti: Valitse 12h tai
24h näyttö.
Aseta päiväformaatti: Aseta päivämäärän muoto.
VVVV/KK/PP: 2012 Tam 23

Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö: Aseta pois
päältä/matala/keskitaso/korkea
Suurin käynnistysäänenvoimakkuus: Aseta manuaalisesti suurin
äänenvoimakkuus käynnistettäessä.
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Radiosuosikit: Aseta suosikkisivunumerot manuaalisesti.
AS-asemat: Aseta automaattitallennuksen asetukset kullekin radio- tai
DAB-asemalle.
RDS-asetukset: Aseta RDS-asetukset.
- RDS: päälle/pois (kytkee
RDS-toiminnon päälle tai pois).
- Aluetoiminto: päälle/pois (kytkee aluetoiminnon päälle tai
pois).
- Tekstinvierityksen pysäytys:
Valitse päällä tai pois.
- Liikennetiedotusten äänenvoimakkuus: Aseta liikennetiedotusten äänenvoimakkuus.
DAB-asetukset: Aseta RDS-valinnat.
- Automaattinen ryhmälinkitys:
päälle/pois (kytkee automaattinen ryhmälinkitys -toiminnon
päälle tai pois).

- Automaattinen DAB-FM-linkitys: päälle/pois (kytkee automaattinen DAB-FM-linkitys
-toiminnon päälle tai pois).
- Dynaaminen äänenmukautus:
päälle/pois (kytkee dynaaminen
äänenmukautus -toiminnon
päälle tai pois).
- Taajuusalueen valinta: Aseta
Molemmat, L-taajuusalue tai Taajuusalue III.
[Bluetooth-asetukset]

Bluetooth: Siirry Bluetooth-valikkoon.
- Aktivointi: Valitse päällä tai pois.
- Laiteluettelo: Valitse haluttu laite
ja valitse/yhdistä/ erota tai poista.
- Yhdistä laite pariksi: Yritä
yhdistää pariksi uusi Bluetooth-laite.
- Vaihda Bluetooth-koodi:
Vaihda/aseta Bluetooth-koodi
manuaalisesti.
Palauta tehdasasetukset: Palauta
alkuperäiset lähtöasetusarvot.

Infotainment-järjestelmä

[Auton asetukset]

- Automaattinen huurteenpoisto: päällä/pois (automaattisen huurteenpoiston aktivointi tai
käytöstäpoisto).
- Automaattinen takalasin huurteenpoisto: päällä/pois (kytkee
takalasin automaattisen huurteenpoiston päälle tai pois).
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Ulkovalaistus
- Ulkovalot lukituksen avauksen
yhteydessä: Kytke sisääntulovalot päälle tai pois.
- Kesto autosta poistuttaessa:
Kytke poistumisvalot päälle tai
pois ja säädä kestoaika.
Sähkötoimiset ovien lukot

Mukavuusasetukset
- Varoitusäänen äänenvoimakkuus: Varoitusäänien äänenvoimakkuuden muuttaminen.
Ilmastointi ja ilman laatu
- Automaattinen puhaltimen
nopeus: Muuttaa puhaltimen
nopeutta suuri / keskitaso /
matala.
- Automaattinen ilman sisäkierto: Muuttaa AQS-herkkyysasetusta (ilmanlaatuanturi) välillä
matala/korkea.

- Takalasin automaattinen pyyhintä peruutusvaihteella: Takalasinpyyhkimen automaattisen
käynnistyksen käyttöönotto tai
käytöstäpoisto peruutusvaihteen
kytkennän yhteydessä.
Pysäköintitutka/esteen tunnistus
- Pysäköintitutka: Ultraäänitunnistimien käyttöönotto tai käytöstäpoisto.

- Automaattinen ovien lukituksen avaus: Ovien lukituksen
automaattisen avauksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä sytytysvirran katkaisun
jälkeen.
Lukitus, avaus, käynnistys
kauko-ohjaimella
- Lukituksen etäavaus (passiivinen avaus autoon saavuttaessa: Muuta asetuksia siten, että
joko vain kuljettajan oven tai kaikkien ovien lukitus avautuu.
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- Lukituksen etäavaus (passiivinen lukitus autoon saavuttaessa: Aseta äänitorven toiminta
passiivisen lukituksen yhteydessä joko päälle tai pois.

Puhelin (vain tyypin A
malli)

- Hälytys kauko-ohjaimen jäädessä autoon: Valitse päälle tai
pois.

Pääpainikkeet/säädin

Palauta tehdasasetukset: Palauta
alkuperäiset lähtöasetusarvot.

Bluetooth
Seuraavilla pääpainikkeilla ja säätimillä ohjataan musiikkitiedostojen
toistoa ja käytetään soittotoimintoja
Bluetooth-laitteen kautta.
(9) CD/AUX-painike
Kun musiikkisoitintoiminnolla
varustettu Bluetooth-laite on
kytketty, paina tätä painiketta
toistuvasti valitaksesi Bluetooth-audiotoistotilan.
(14) MENU-TUNE-painike säätimellä
• Paina painiketta Bluetooth-puhelintilassa näyttääksesi valikkonäytön.
• Käännä säädintä siirtyäksesi valikkoon tai asetusarvoon.

(8) tSEEKu -painikkeet
• Paina näitä painikkeita
Bluetooth-audiotoistotilassa toistaaksesi edellisen tai seuraavan
kappaleen.
• Pidä näitä painikkeita painettuna siirtyäksesi nopeasti eteen- tai taaksepäin
ja vapauta toistaaksesi
normaalilla nopeudella.

Infotainment-järjestelmä

Bluetoothin kytkentä
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• Jos Infotainment-järjestelmään
on jo yhdistetty Bluetooth-laite,
"Bluetooth on varattu" näkyy näytössä.
• Yhteysvalmius näkyy viestin ja
turvakoodin kanssa. (Alkuarvo on
0000, se voidaan muuttaa kohdassa Asetukset Bluetooth-asetukset Bluetooth 
Vaihda Bluetooth-koodi.)

Bluetooth-laitteen rekisteröinti
Rekisteröi Bluetooth-laite yhdistettäväksi Infotainment-järjestelmään.
• Aseta ensin yhdistettävä Bluetooth-laite Bluetooth-asetusvalikossa näkymään muiden
laitteiden Bluetooth-haussa.

Infotainment-järjestelmä löytyy etsimällä yhdistettävää Bluetooth-laitetta.
Paina CONFIG-painiketta ja käytä
MENU-TUNE-painiketta/säädintä
siirtyäksesi Bluetooth-asetuksiin 
Bluetooth Yhdistä laite pariksi ja
paina sitten MENU-TUNE-painiketta.
• Bluetooth-laitteet voidaan rekisteröidä CONFIG-painikkeen lisäksi
myös kohdassa Puhelinvalikko 
Bluetooth-asetukset Bluetooth Yhdistä laite pariksi.

Syötä Infotainment-järjestelmän turvakoodi Bluetooth-laitteen kautta
Jos Infotainment-järjestelmään
yhdistettävän laitteen rekisteröinti
onnistuu, Bluetooth-laitteen tiedot
näkyvät näytössä
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Bluetooth laitteiden
yhdistäminen/poistaminen/
erottaminen

• Infotainment-järjestelmään voidaan rekisteröidä enintään viisi
Bluetooth-laitetta.
• Joidenkin Bluetooth-laitteiden
käyttö on mahdollista vian kun
"Yhdistä aina" -kohta on valittu.

Paina CONFIG-painiketta ja käytä
MENU-TUNE-painiketta/säädintä
siirtyäksesi kohtaan Asetukset 
Bluetooth-asetukset Bluetooth 
Laiteluettelo ja paina sitten
MENU-TUNE-painiketta.

Huomautus
Jos Bluetooth-laite on jo yhdistetty,
laitteen yhteys on ensin katkaistava.
Aseta ensin yhdistettävä Bluetooth-laite Bluetooth-asetusvalikossa näkymään muiden laitteiden
Bluetooth-haussa.

Käytä MENU-TUNE-painiketta/säädintä siirtyäksesi rekisteröidystä
Bluetooth-laitteesta yhdistettävään
laitteeseen ja paina sitten
MENU-TUNE-painiketta.

Infotainment-järjestelmä

Voit rekisteröidä käyttämällä
MENU-TUNE-painiketta/säädintä,
siirtymällä kohteen valintaan, siirtymällä kohteen poiston valintaan ja
painamalla sitten MENU-TUNE-painiketta.

• Yhdistetyn Bluetooth-laitteen
irrottaminen, valitse yhdistetty
laite laiteluettelonäytöstä, jossa
näkyy Irrota laite ja paina sitten
MENU-TUNE-painiketta.

169

Bluetooth-rekisteröintiä/yhdistämi
stä koskevat huomautukset
• Kun Bluetoothin yhdistäminen ei
ole mahdollista, poista koko laiteluettelo yhdistettävästä Bluetoothista ja yritä uudelleen. Jos
koko laiteluettelon poistaminen ei
auta, asenna akku uudelleen ja
yhdistä uudelleen.
• Jos Bluetooth-laitteen kytkemisen jälkeen ilmenee ongelma,
käytä MENU-TUNE-painiketta/säädintä seuraavasti: Asetukset Bluetooth-asetukset 
Palauta tehdasasetukset.
Alusta laite, jossa ongelma ilmeni
yhdistettäessä Bluetooth-laitetta
Infotainment-järjestelmään.
• Joskus Bluetooth voidaan yhdistää vain hands-freen tai Bluetooth-audiotoistotoiminnon
kautta, vaikka stereokuulokkeet
on kytketty. Yritä tässä tapauksessa kytkeä Infotainment-järjestelmä uudelleen käyttäen
Bluetooth-laitetta.
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• Bluetooth-audiotoistotoimintoa ei
voida käyttää laitteissa, jotka
eivät tue stereokuulokkeita.
• Musiikin kuunteleminen Bluetooth-audion kautta ei ole mahdollista jos iPhone on kytketty
USB-liittimen kautta. Tämä johtuu
matkapuhelimen ominaisuuksista.

Bluetooth-audio
Bluetooth-audion toistaminen
• Tuotteeseen tulee olla rekisteröity ja yhdistetty matkapuhelin
tai Bluetooth-laite, joka tukee
A2DP:tä (Advanced Audio Distribution Profile), versio 1.2 tai
uudempi.
• Etsi matkapuhelimesta tai Bluetooth-laitteesta yhdistettävän
Bluetooth-laitteen tyyppi/ yhdistä
kohde stereokuulokkeena.
Musiikkinuottikuvake [e] näkyy
näytön oikeassa alareunassa, jos
stereokuulokkeet on kytketty oikein.
• Älä yhdistä matkapuhelinta Bluetooth-liitäntään. Saattaa tapahtua virhe, jos se yhdistetään
CD/MP3- tai Bluetooth-audiotoistotilan aikana.

Bluetooth-audion toistaminen

Paina CD/AUX-painiketta toistuvasti
valitaksesi yhdistetyn Bluetoothin audiotoistotilan.
• Jos Bluetooth-laitetta ei ole
yhdistetty, tätä toimintoa ei voi
valita.
Matkapuhelimen tai Bluetooth-laitteen aktivointi toistaa musiikkitiedostoja.

Infotainment-järjestelmä

• Bluetooth-laitteen audiotoisto
kuuluu Infotainment-järjestelmän
kautta.
• Jotta Bluetooth-audio toimii,
musiikki tulee toistaa ainakin kerran matkapuhelimen tai Bluetooth-laitteen kautta
stereokuulokkeiden yhdistämisen jälkeen. Kun sitä on toistettu
ainakin kerran, musiikkisoitin toistaa automaattisesti toistotoimintoon siirryttäessä ja lopettaa
automaattisesti, kun musiikkisoitintila päättyy. Jos matkapuhelin
tai Bluetooth-laite ei ole odotusnäyttötilassa, jotkin laitteet eivät
toista automaattisesti Bluetooth-audiotoistotilassa.
Paina tSEEKu -painikkeita vaihtaaksesi edelliseen tai seuraavaan
kappaleeseen tai pidä näitä painikkeita painettuna siirtyäksesi nopeasti kappaleessa eteen- tai
taaksepäin.

• Tämä toiminto toimii vain Bluetooth-laitteissa, jotka tukevat
AVRCP:n (Audio Video Remote
Control Profile), versiota 1.0 tai
uudempaa. (Riippuen Bluetooth-laitteen asetuksista jotkut
laitteet voivat näyttää AVRCP:n
olevan yhdistetty alkuperäistä
yhteyttä varten.)
• Soivan kappaleen ja kappaleen
kohdan tiedot näkyvät Infotainment-järjestelmän näytössä.
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Bluetooth-audion toistamista
koskevat huomautukset
• Älä vaihda kappaletta liian nopeasti toistaessasi Bluetooth-audiota.
• Tietojen siirtäminen matkapuhelimesta Infotainment-järjestelmään kestää jonkin aikaa.
• Infotainment-järjestelmä välittää
matkapuhelimen toistopyynnön
Bluetooth-audiotoistotilassa. Jos
tämä tehdään muussa tilassa,
laite välittää pysähtymiskäskyn.
Riippuen matkapuhelimen asetuksista tämän toisto/pysäytyskäskyn aktivointi voi kestää
jonkin aikaa.
• Jos matkapuhelin tai Bluetooth-laite ei ole odotusnäyttötilassa, se ei ehkä toista
automaattisesti vaikka toisto aktivoidaan Bluetooth-audiotoistotilassa.
Jos Bluetooth-audiotoisto ei toimi, tarkista onko matkapuhelin
odotusnäyttötilassa.
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• Joskus ääni voi katketa Bluetooth-audiotoiston aikana.
Infotainment-järjestelmä toistaa
audiota matkapuhelimesta tai
Bluetooth-laitteesta sitä mukaa
kun sitä siirretään.

Bluetooth-virheilmoitukset ja
toimenpiteet
• Bluetooth poiskytketty
Tarkista, että Bluetoothin aktivointiasetus on PÄÄLLÄ. Bluetooth-toimintoa voidaan käyttää,
kun aktivointi on kytketty päälle.
• Bluetooth on varattu
Tarkista, onko Bluetooth-laitteita
yhdistetty. Yhdistääksesi uuden
laitteen irrota yhdistetyt laitteet ja
yhdistä uudelleen.
• Laiteluettelo on täynnä.
Tarkista, onko rekisteröityjä laitteita alle 5. Enintään 5 laitetta
voidaan rekisteröidä.
• Puhelinmuistiota ei saatavana
Tämä viesti näkyy, jos matkapuhelin ei tue yhteystietojen siirtoa.
Jos tämä viesti näkyy usean yrityksen jälkeen, laite ei tue yhteystietojen siirtoa.

Huomautus
Viesti näytetään, jos yhteystietojen
siirtoa tuetaan mutta myös tieto laitevirheestä lähetetään. Päivitä laite
uudelleen, jos näin tapahtuu.
• Puhelinmuistio on tyhjä
Tämä viesti näkyy jos matkapuhelimeen ei ole tallennettu puhelinnumeroita.
Tämä näkyy myös, jos puhelinlokin siirtoa tuetaan mutta sellaisella tavalla, jota
Infotainment-järjestelmä ei tue.

Infotainment-järjestelmä

Handsfree-puhelin

Huomautus

Puheluihin vastaaminen
On mahdollista siirtää soittoäänet
matkapuhelimen mallista riippuen.
Säädä matkapuhelimen äänenvoimakkuutta, jos äänenvoimakkuus
on liian alhainen.
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• Hylkää puhelu painamalla ohjauspyörän Mykistä/Lopeta
puhelu -painiketta tai paina
MENU-TUNE-painiketta/säätönuppia ja valitse Hylkää.

Vastaa puheluun painamalla ohjauspyörän soittopainiketta tai käännä
MENU-TUNE-säädintä siirtyäksesi
vastaustoimintoon ja paina sitten
MENU-TUNE-painiketta.

Kun saapuva puhelu tulee yhdistetyn
Bluetooth-puhelimen kautta, toistettava kappale keskeytyy ja puhelin soi
asianmukaisten tietojen näkyessä
näytössä.

• Puhelun aikana lähetetyn äänen
voi estää valitsemalla Mykistä
mikrofoni -kohta MENU-TUNE-painikkeella/säätönupilla.

174

Infotainment-järjestelmä

• Kun on mahdollista käyttää kolmannen osapuolen keskustelua
viestintäpalveluiden tarjoajan
sovelluksen kautta, puheluita voidaan soittaa Infotainment-järjestelmän puhelun aikana.
• Keskustelussa kolmannen tai
useamman osapuolen kanssa
näytettävä sisältö voi poiketa
todellisesta.

• Paina keskustelun aikana ohjauspyörän soittopainiketta vaihtaaksesi yksityissoittotilaan
(jotkin puhelimet eivät ehkä tue
yksityissoittotilaa puhelimen ominaisuuksista riippuen).
• Kun puhelu vastaanotetaan Infotainment-järjestelmällä ja Bluetooth on kytkettynä, jotkin
puhelimet eivät siirry automaattisesti yksityistilaan. Tämä riippuu
kunkin puhelimen ominaisuuksista.

Puhelun lopettaminen

Lopeta puhelu painamalla ohjauspyörän mykistys/lopetuspainiketta tai
käännä MENU-TUNE-säädintä siirtyäksesi lopetustoimintoon ja paina sitten MENU-TUNE-painiketta.

Infotainment-järjestelmä

Uudelleensoitto

Paina soittopainiketta ohjauspyörässä saadaksesi uudelleensoiton
ohjauksen näyttöön tai pidä painiketta painettuna näyttääksesi soittajalokinäytön.
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• Riippuen matkapuhelimesta
puhelu saatetaan tehdä soittohistorian tai vastaanotettujen tai
vastaamattomien puheluiden
eikä uudelleensoittotilan kautta.
Tämä riippuu matkapuhelimen
ominaisuuksista.

Käännä MENU-TUNE-säädintä valitaksesi Kyllä tai yhteystiedot ja paina
sitten MENU-TUNE-painiketta tai
soittopainiketta puhelun soittamiseksi.
• Jos matkapuhelin ei ole odotustilassa, puhelin ei ehkä tue uudelleensoittotoimintoa. Tämä riippuu
matkapuhelimen ominaisuuksista.
• Kun numeroon soitetaan uudelleen, yhdistetyn puhelimen
numeroa ei näytetä.

Paina MENU-TUNE-painiketta puhelimen ollessa kytkettynä näyttääksesi
kytkentätoiminnot yllä olevan mukaisesti.
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Käytä MENU-TUNE-painiketta/säädintä käyttääksesi toimintoja näyttöön tulevassa valikossa.
• Pidä ohjauspyörän soittopainiketta painettuna puhelun aikana
vaihtaaksesi yksityistilaan.

Soittaminen syöttämällä
numero

Soittaaksesi puhelun syötä puhelinnumero, paina MENU-TUNE-painiketta ja käännä säätönuppia
valitaksesi numeron syöttötilan ja
paina sitten MENU-TUNE-painiketta.

Käännä MENU-TUNE-säädintä valitaksesi halutut kirjaimet ja paina sitten MENU-TUNE-painiketta
syöttääksesi numeron.
• Toista tämä kohta kaikkien
numeroiden syöttämiseksi.
• Paina / BACK-painiketta poistaaksesi syötetyt merkit yksi kerrallaan tai pidä painiketta
painettuna poistaaksesi kaikki
syötetyt tiedot.

Infotainment-järjestelmä
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Puhelinvalikon käyttö

• Katso seuraavia kohtia syötettyjen tietojen muokkaamista varten.

Puhelinvalikko Puhelinmuistio
Haku

1 Siirrä: Siirrä syöttökohtaa
2 Poista: Poista syötetty merkki
3 Puhelinmuistio: Etsi yhteystiedot (käytettävissä puhelinnumeroiden päivityksen
jälkeen)
4 Soita: Aloita soittaminen

Kun puhelinnumero on syötetty kokonaan, käännä MENU-TUNE-säädintä
valitaksesi soiton aloituksen [5] ja
paina sitten MENU-TUNE-painiketta
soittaaksesi.
Lopeta puhelu kääntämällä
MENU-TUNE-säädintä ja valitse
puhelun lopetus ja paina sitten
MENU-TUNE-painiketta.

Paina MENU-TUNE-painiketta,
käännä MENU-TUNE-säädintä valitaksesi puhelinluettelon ja paina sitten MENU-TUNE-painiketta.
• Näytössä näkyy huomautus
ilman yhteystietoja ja palaat edelliseen valikkoon.
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Käännä MENU-TUNE-säädintä valitaksesi hakutoiminnon ja paina sitten
MENU-TUNE-painiketta.
Käännä MENU-TUNE-säädintä valitaksesi etu- tai sukunimen ja paina
sitten MENU-TUNE-painiketta.

Käännä MENU-TUNE-säädintä
hakutulosnäytössä valitaksesi halutun kohdan ja paina sitten
MENU-TUNE-painiketta katsoaksesi
tämän kohdan tietoja.
Käännä MENU-TUNE-säädintä valitaksesi hakuehdot/alueen ja paina
sitten MENU-TUNE-painiketta.

Soita haluttuun numeroon painamalla MENU-TUNE-painiketta.
• Katso lisätietoja kohdasta puhelun soittaminen.

Infotainment-järjestelmä

Puhelinvalikko Puhelinmuistio
Päivitys

Päivitä kytketyn matkapuhelimen yhteystiedot järjestelmän yhteystietoihin.
Käytä MENU-TUNE-painiketta/säädintä, valitse Puhelinvalikko Puhelinluettelo Päivitä ja paina sitten
MENU-TUNE-painiketta.

Käännä MENU-TUNE-säädintä valitaksesi Kyllä tai Ei ja paina sitten
MENU-TUNE-painiketta aktivoidaksesi tai peruuttaaksesi päivityksen.
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Ilmoitus koskien yhteystietojen
päivitystä
• Tätä toimintoa voidaan käyttää
matkapuhelimissa, jotka tukevat
yhteystietojen päivitystä ja soittohistorian siirtotoimintoa. (Jos
tuote on kytketty matkapuhelimeen, joka ei tue näitä toimintoja,
soittohistoria voidaan näyttää
Infotainment-järjestelmässä.)
• Päivitystä ei tueta useammalle
kuin 1000 yhteystiedolle.
• Huomaa, että hands-free ja Bluetooth-audiotoisto eivät ole käytettävissä yhteystietojen päivityksen
aikana
(muita toimintoja kuin hands-freetä ja Bluetooth-audiotoistoa voidaan käyttää.)
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• Yhteystietojen päivitystä varten
voidaan pyytää yhteystietojen
siirron varmistusta. Jos odotusnäyttö ei muutu pitkään aikaan,
voit tarkistaa pyytääkö matkapuhelin varmistusta. Pyydettäessä
matkapuhelimen varmistusta
kaikki Bluetooth-yhteydet katkaistaan, ellei niitä ole hyväksytty,
jonka jälkeen laite yhdistetään
uudelleen.
• Soittohistoriaa vastaanotettaessa voidaan pyytää soittohistorian siirron varmistusta
matkapuhelimesta. Jos odotusnäyttö ei muutu pitkään aikaan,
tarkista pyytääkö matkapuhelin
varmistusta.
Pyydettäessä matkapuhelimen
varmistusta, kaikki Bluetooth-yhteydet katkaistaan, ellei niitä ole
hyväksytty, jonka jälkeen laite yhdistetään uudelleen.
• Jos matkapuhelimeen tallennetuissa tiedoissa on ongelma,
yhteystietoja ei voi päivittää.

• Infotainment-järjestelmä käyttää
vain UTF-8-formaattiin koodattuja
tietoja.
• Jos muita toimintoja (pelit, karttahaku, navigointi jne.) aktivoidaan
yhteystietojen päivityksen tai soittohistorian siirron aikana, päivitys/siirto ei ehkä toimi.
Tämä johtuu siitä, että matkapuhelimen muut toiminnot voivat
häiritä tiedonsiirtoa.
• Kun yhteystietojen päivitys tai
soittohistorian siirto on valmis,
kaikki hands-free- ja Bluetooth-audiosoittotilat kytkeytyvät
automaattisesti pois, jonka jälkeen ne kytketään takaisin.
• Jos Infotainment-järjestelmä kytketään pois päältä puhelun
aikana, puhelu siirtyy matkapuhelimeen. Joissakin puhelimissa
puhelun siirtoasetus tulee tehdä
etukäteen puhelimen ominaisuuksista riippuen.

• Jos käyttäjä katkaisee yhteyden
(Infotainment-järjestelmän tai
matkapuhelimen avulla), automaattitoimintoa ei suoriteta.
Auto-yhteys: Tämä toiminto etsii
ja yhdistää automaattisesti viimeksi kytketyn laitteen.
• Yhteystiedoissa ei aina näy kaikkia puhelimen listoja. Infotainment-järjestelmä näyttää vain
sen, mitä on siirretty matkapuhelimesta.
• Yhteystietojen päivityksessä voidaan siirtää vain neljä numeroa
yhteystietoa kohden (matkapuhelin, työ, koti ja muu).
• Kieliasetuksen muuttaminen
yhteystietojen päivityksen aikana
poistaa kaikki aiemmat päivitykset.
• Jos matkapuhelimeen ei ole asetettu odotusnäyttöä, tähän Infotainment-järjestelmään ei voi
soittaa

Infotainment-järjestelmä

• Jos matkapuhelimen käyttöjärjestelmä päivitetään, puhelimen
Bluetooth-toiminto voi muuttua.
• Erikoismerkit ja muut kuin tuetut
kielet näkyvät seuraavasti
"____".
• Yhteystietoihin ilman nimeä merkityt puhelut osoitetaan viestillä
"Ei numeroa yhteystiedossa".
• Infotainment-järjestelmä näyttää
yhteystiedot, soittohistorian ja
uudelleensoiton tiedot, kun ne
lähetetään matkapuhelimesta.

Puhelinvalikko Puhelinmuistio
Poista kaikki

Kaikki järjestelmään tallennetut yhteystiedot poistetaan.
Käytä MENU-TUNE-painiketta/säädintä valitaksesi kohdat Puhelinvalikko Puhelinluettelo Poista
kaikki ja paina sitten
MENU-TUNE-painiketta.
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Käännä MENU-TUNE-säädintä valitaksesi Kyllä tai Ei ja paina sittenMENU-TUNE-painiketta poistaaksesi
kaikki yhteystiedot tai peruuttaaksesi
toiminnon.
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Infotainment-järjestelmä

Puhelinvalikko Soittoluettelot

Yhteystietojen tarkistus, käyttö tai
poisto.
Käytä MENU-TUNE-painiketta/säädintä valitaksesi kohdat Puhelinvalikko Soittoluettelot ja paina sitten
MENU-TUNE-painiketta.
Käytä MENU-TUNE-painiketta/säädintä valitaksesi yksityiskohtaisen
soittohistorian ja paina sitten
MENU-TUNE-painiketta.

Käännä MENU-TUNE-säädintä tarkistaaksesi soittohistorian ja soittaaksesi puhelun.
Paina MENU-TUNE-painiketta soittaaksesi valittuun soittohistorian
numeroon.

• Jos "Odota"-näyttö näkyy pitkään soittolokin valitsemisen jälkeen, tarkista pyytääkö
matkapuhelin varmistusta numeroiden siirrolle. Kun matkapuhelimen varmistusmenettelyt on
suoritettu, yhteystiedot ja soittoloki siirtyvät Infotainment-järjestelmään.
• Matkapuhelimen soittoloki ja Infotainment-järjestelmässä näkyvä
soittoloki voivat olla erilaiset.
Tämä Infotainment-järjestelmä
näyttää matkapuhelimesta siirretyt tiedot sellaisenaan.

Infotainment-järjestelmä

Puhelinvalikko 
Bluetooth-asetukset

Bluetooth-toiminnon asetukset.
Käytä MENU-TUNE-painiketta/säädintä valitaksesi kohdat Puhelinvalikko Bluetooth-asetukset ja paina
sitten MENU-TUNE-painiketta.
Aktivoi Bluetooth-toiminto, rekisteröi/yhdistä/poista Bluetooth-laite tai
vaihda Bluetooth-koodi valitsemalla
Bluetooth MENU-TUNE-painikkeen/säätimen avulla ja käytä sitten
MENU-TUNE -painiketta halutun
asetuksen tekemiseksi.
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 Soittoäänet siirtävissä matkapuhelimissa soittoäänen voimakkuus riippuu matkapuhelimesta
siirretystä äänenvoimakkuudesta.
Säädä matkapuhelimen äänenvoimakkuutta, jos äänenvoimakkuus on liian alhainen.

Määritä soittoääni ja sen äänenvoimakkuus Bluetooth-toiminnolle valitsemalla MENU-TUNE-painikkeen/
säätönupin avulla Äänet & signaali ja
tee halutut asetukset painikkeella/säätimellä.
 On mahdollista, että nykyiset
soittoäänet siirretään Infotainment-järjestelmään, matkapuhelimesta riippuen. Tällaisten
matkapuhelimien kohdalla valittua soittoääntä ei voi käyttää.

Palauta Bluetooth-asetukset lähtöasetuksiin valitsemalla
MENU-TUNE-painikkeen/säätönupin avulla Palauta tehdasasetukset ja
valitsemalla sitten Kyllä
MENU-TUNE-painikkeella.

Muistiinpanoja

Lämmitys ja ilmastointi

Lämmitys ja
ilmastointi

Lämmitys ja ilmastointi

 Takalasin ja ulkopeilien lämmitys

Lämpötila

Lämmitys- ja
tuuletusjärjestelmä

Säädä lämpötilaa kääntämällä nuppia.
punainen: lämmintä

Lämmitys ja ilmastointi ................185

sininen: kylmää

Tuuletussuulakkeet .....................192

Lämmitysteho on täysin käytettävissä vasta moottorin ollessa normaalissa käyntilämpötilassaan.

Huolto ..........................................193

Puhaltimen nopeus
Säädä ilman virtausta kytkemällä
puhallin haluamallesi nopeudelle.
GC3E8002A

Säätimet seuraaville:
 Lämpötila
 Puhaltimen nopeus
 Ilman suuntaus
 Lämmitys
 Tuulilasin huurteenpoisto
 Ilman sisäkierto /

185
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Ilman suuntaus

Lämmitys

Tehokkain lämmitys

Valitse ilmansuuntaus kiertämällä
nuppia.

Normaali lämmitys

Käytä maksimilämmitystoimintoa
nopeaa lämmitystä varten.

Y: Ilmavirta ohjataan ylävartalon alueelle. Kutakin suulaketta voidaan
säätää.
\: Ilmavirta ohjataan ylävartalon
alueelle ja lattiaan.

1. Käännä lämpötilan säätönuppi
punaiselle alueelle lämmitystä
varten.
2. Käännä ilmansuuntausnuppia.
3. Käännä tuulettimen säätönuppi
haluamallesi nopeudelle.

Älä käytä sitä pitkään yhtäjaksoisesti.
Se saattaisi aiheuttaa onnettomuuden, koska sisäilmaan kertyy kosteutta ja lasit saattavat huurtua häiriten
kuljettajan näkyvyyttä.

[: Suurin osa ilmavirrasta ohjataan
lattiaan ja pieni osa ilmaa ohjataan
tuulilasille ja sivusuulakkeille.
W: Suurin osa ilmavirrasta ohjataan
lattiaan ja tuulilasille ja pieni osa
ilmaa ohjataan sivusuulakkeille.
5: Suurin osa ilmavirrasta ohjataan
tuulilasille ja pieni osa ilmaa ohjataan
sivusuulakkeille.
GC3E8003A

Puhdista ikkunat kääntämällä ilmansuuntauksen säädin asentoon
HUURTEENPOISTO 5.

Lämmitys ja ilmastointi

Tehokkain lämmitys:

Tuulilasin huurteenpoisto

1. Paina sisäkiertopainiketta sisäkiertotoimintoa varten.
2. Käännä lämpötilan säätönuppi
kokonaan punaiselle alueelle
lämmitystä varten.
3. Käännä tuulettimen säätönuppi
suurimmalle nopeudelle.
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Huomautus
Ulkoilman ja tuulilasin lämpötilaero
saattaa saada ikkunat huurtumaan, mikä rajoittaa näkyvyyttä
eteen.
Älä käytä LATTIA/HUURTEENPOISTO W tai HUURTEENPOISTO 5 -asentoa erittäin
kostealla säällä, kun lämpötilan
säätönuppi on asetettu siniselle
alueelle.

GC3E8004A

1. Käännä ilmansuuntausnuppi
asentoon
HUURTEENPOISTO 5.
2. Käännä lämpötilan säätönuppi
punaiselle alueelle, jotta lämmintä ilmaa alkaa virrata.
3. Nopeaa huurteenpoistoa tarvittaessa aseta tuulettimen säätönuppi suurimmalle nopeudelle.
4. Avaa sivusuulakkeet ja suuntaa
ne sivuikkunoihin.

Tämä voi aiheuttaa onnettomuuden, josta saattaa seurata henkilötai omaisuusvahinkoja.
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Ilman sisäkierto W

{Varoitus

GC3E8005A

Sisäkierto kytketään päälle painikkeella W.

Takalasin ja ulkopeilien
lämmitys

Ajaminen pidempään sisäkiertotilassa saattaa aiheuttaa väsymystä.

Takalasin ja ulkopeilien lämmitystä
käytetään + -painikkeella.

Sisäkiertojärjestelmä vähentää
päälle kytkettynä ilman pääsyä autoon. Kun jäähdytystä ei käytetä, ilman kosteus kasvaa ja ikkunat
voivat huurtua. Sisäilman laatu
heikkenee ajan myötä, mikä voi aiheuttaa väsymystä matkustajille.

Katso Takalasin lämmitin sivulta 31.
Katso Lämmitettävät peilit sivulta 27.

Lämmitys ja ilmastointi

Ilmastointilaite
{Varoitus

 Puhaltimen nopeus

Ilman suuntaus

 Ilman suuntaus

Valitse ilmansuuntaus kiertämällä
nuppia.

 Kosteuden- ja huurteenpoisto

Älä nuku autossa, jos sen ilmastointi tai lämmitysjärjestelmä on
päällä. Seurauksena saattaa olla
vakava loukkaantuminen tai kuolema, koska happimäärä ja/tai kehon
lämpötila laskee.

 Ilman sisäkierto W
 Jäähdytys u

Lämpötila
Säädä lämpötilaa kääntämällä nuppia.
punainen: lämmintä
sininen: kylmää

Puhaltimen nopeus
Säädä ilman virtausta kytkemällä
puhallin haluamallesi nopeudelle.

GC3E8006A

Säätimet seuraaville:
 Lämpötila
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Y: Ilmavirta ohjataan ylävartalon alueelle. Kutakin suulaketta voidaan
säätää.
\: Ilmavirta ohjataan ylävartalon
alueelle ja lattiaan.
[: Suurin osa ilmavirrasta ohjataan
lattiaan ja pieni osa ilmaa ohjataan
tuulilasille ja sivusuulakkeille.
W: Suurin osa ilmavirrasta ohjataan
lattiaan ja tuulilasille ja pieni osa
ilmaa ohjataan sivusuulakkeille.
5: Suurin osa ilmavirrasta ohjataan
tuulilasille ja pieni osa ilmaa ohjataan
sivusuulakkeille.
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Tuulilasin kosteudenpoisto

4. Säädä tuulettimen säätönuppi
haluamallesi nopeudelle.

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

Ilman sisäkierto W

Sisäkiertojärjestelmä vähentää
päälle kytkettynä ilman pääsyä autoon. Kun jäähdytystä ei käytetä, ilman kosteus kasvaa ja ikkunat
voivat huurtua. Sisäilman laatu
heikkenee ajan myötä, mikä voi aiheuttaa väsymystä matkustajille.

GC3E8007A

1. Käännä ilmansuuntausnuppi
asentoon HUURTEENPOISTO
5.
2. Sisäkiertopainike asetetaan raitisilmatilaan ja ilmastointijärjestelmä kytkeytyy päälle
automaattisesti.
Jos ilmastointilaitetta ei tarvita,
käännä ilmansuuntauksen säädin
asentoon LATTIA/HUURTEENPOISTO -.
3. Valitse haluttu lämpötila.

{Varoitus

GC3N8003A

Sisäkierto kytketään päälle painikkeella W.

Lämmitys ja ilmastointi

Jäähdytys u
Käytetään painikkeella u ja on toiminnassa vain moottorin käydessä ja
puhaltimen ollessa toiminnassa.
Ilmastointilaite jäähdyttää ja kuivaa
ilmaa, kun ulkolämpötila on hieman
jäätymispisteen yläpuolella. Siksi
ilmasta saattaa tiivistyä kondenssivettä, joka vuotaa auton alle.
Kun jäähdytystä tai kuivausta ei
haluta, jäähdytys on kytkettävä pois
polttoaineen säästämiseksi.

Huomautus
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Tehokkain jäähdytys

Käytä vain oikeantyyppistä kylmäainetta.

{Varoitus
Ilmastointijärjestelmien huolto tulee
antaa asiantuntevan henkilöstön
tehtäväksi. Väärät huoltomenetelmät voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
GC3E8008A

Ilmastointi ei toimi, kun tuuletin on
sammutettu tuulettimen säätönupilla.
Vaikka ilmastointilaite on päällä, lämmityslaite tuottaa lämmintä ilmaa, jos
lämpötilan säädin on punaisella alueella.
Kytke ilmastointijärjestelmä pois
päältä asettamalla puhaltimen nuppi
asentoon 0.

Normaali jäähdytys
1. Käytä ilmastointijärjestelmää.
2. Käännä lämpötilan säätönuppi
siniselle alueelle jäähdytystä varten.
3. Käännä ilmansuuntausnuppia.
4. Käännä tuulettimen säätönuppi
haluamallesi nopeudelle.

Tehokkaimman jäähdytyksen saavuttaminen kuumalla säällä, ja kun
autosi on ollut pitkään auringossa:
1. Käytä ilmastointijärjestelmää.
2. Paina sisäkiertopainiketta sisäkiertotoimintoa varten.
3. Käännä lämpötilan säätönuppi
kokonaan siniselle alueelle jäähdytystä varten.
4. Käännä tuulettimen säätönuppi
suurimmalle nopeudelle.
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Tuuletussuulakkeet
Säädettävät
tuuletussuulakkeet

Säädä ilman virtaussuunta kallistamalla ja kääntämällä suulakkeen
liuskoja.

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

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

Kiinteät tuuletussuulakkeet
Lisää tuuletussuulakkeita on tuulilasin ja sivulasien alapuolella sekä jalkatilassa.

TDL123A

Käännä nuppia vastapäivään avataksesi sivusuulakkeen ja kierrä sitä
haluamaasi suuntaan.
GC3E8001A

Keskisuulaketta ei ole suljettu kokonaan.

Jos et halua ilmavirtaa, käännä nuppia myötäpäivään.

Lämmitys ja ilmastointi

Huolto

Matkustamon
ilmansuodatin

Ilmanottoritilät

Suodatin poistaa tuuletussuuttimista
sisään tulevasta ilmasta pölyn, noen,
siitepölyn ja itiöt.
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TDL133A

GO3E8015A

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

GO3E8016A

Suodattimen vaihtaminen:
1. Irrota käsinelokero.
Irrota käsinelokero avaamalla ja
vetämällä.

2. Irrota suodattimen kansi irrottamalla kannen molemmat puolet.
3. Vaihda raitisilmasuodatin.
4. Asenna suodattimen kansi ja
käsinelokero päinvastaisessa järjestyksessä.
Huom.
Suosittelemme, että otat yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseesi
suodattimen vaihtoa varten.
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Huomautus
Ilmansuodatin tulee huoltaa useammin ajettaessa pölyisillä tai
päällystämättömillä teillä tai runsaasti ilmansaasteita sisältävillä
alueilla.
Saasteet voivat vaikuttaa keuhkoputkiin ja suodattimen teho voi heikentyä.

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

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

Huomautus
Käytä vain oikeantyyppistä kylmäainetta.

{Varoitus
Ilmastointijärjestelmien huolto tulee
antaa asiantuntevan henkilöstön
tehtäväksi. Väärät huoltomenetelmät voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
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Ajaminen ja käyttö

Ajamista koskevia
tietoja
Auton hallinta

Ajamista koskevia tietoja .............195
Käynnistys ja käyttö.....................195
Moottorin pakokaasut ..................200
Automaattivaihteisto ....................202
Käsivalintainen vaihteisto ............209
Vetojärjestelmät...........................209
Jarrut ...........................................210
Ajonhallintajärjestelmät ...............213
Esteen havaitsemisjärjestelmät ...220
Polttoaine ....................................223

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

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

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

{Vaara
Älä käännä avainta asentoon 0 tai
1 ajon aikana.

Moottorin käynnistäminen
Moottorin käynnistäminen
virtalukolla

Auto ja hätäjarrutustehostin eivät
toimisi, ja seurauksena olisi auton
vaurioituminen, henkilövahinko tai
hengenvaara.

Huomautus
MD097

0(LOCK): Sytytysvirta pois
1(ACC): Sytytysvirta katkaistu,
ohjauslukko vapautettu
2(ON): Sytytysvirta kytkettynä, dieselmoottorin hehkutus
3(START): Käynnistäminen

Älä jätä avainta asentoon 1 tai 2
pitkiksi ajoiksi moottorin ollessa
sammutettuna.
MD098

Muuten akku tyhjenee.

 Käännä avain asentoon 1,
vapauta ohjauslukko liikuttamalla
ohjauspyörää hieman.
 Käsivaihteisto: käytä kytkintä.
 Automaattivaihteisto: siirrä valintavipu P- tai N-asentoon
 Älä paina kaasua.
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 Dieselmoottori: käännä avain
asentoon 2 hehkutusta varten,
kunnes K sammuu.
 Käännä avain asentoon 3 painaen kytkinpoljinta ja jarrupoljinta ja vapauta se moottorin
käynnistyessä.
Käännä avain asentoon 0 ennen
uutta käynnistyskertaa tai moottorin
sammuttamiseksi.

Huomautus
Älä käytä käynnistysmoottoria kauempaa kuin 10 sekuntia kerrallaan.
Jos moottori ei käynnisty, odota
10 sekuntia ennen kuin yrität
uudelleen.
Tämä estää käynnistysmoottorin
vaurioitumisen.

Katso Moottorin
automaattinen
Start/Stop-toiminto

Poiskytkentä

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

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

GC3E9001A

Kytke Stop-start-järjestelmä pois
käsin painamalla eco-painiketta.
Poiskytkennän osoituksena painikkeessa oleva LED-valo sammuu.
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Moottorin automaattinen
sammuttaminen

Moottorin automaattisen
sammuttamisen edellytykset

Auton nopeuden ollessa hidas tai
sen ollessa paikallaan aktivoi moottorin automaattinen sammuttaminen
seuraavasti:

 Stop-start-järjestelmää ei ole kytketty käsin pois toiminnasta
 Konepelti on täysin suljettu
 Kuljettajan ovi on suljettu tai kuljettajan turvavyö on kiinnitetty

 Siirrä valintavipu N-asentoon
 Vapauta kytkinpoljin

 Akun varaus on riittävä ja sen
kunto on hyvä

Moottori sammuu, mutta sytytysvirta
pysyy kytkettynä.

 Moottori on käyttölämmin
GC3E9002A

 Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila ei ole liian alhainen

Kierroslukumittarin neulan siirtyminen asentoon AUTOSTOP osoittaa
moottorin sammumisen.

 Ulkolämpötila ei ole liian alhainen

Moottorin ollessa automaattisesti
sammutettuna lämmityslaitteen teho,
ohjaustehostin ja jarrujen teho säilyvät ennallaan.

 Ilmastointiautomatiikka ei estä
moottorin sammuttamista

Ilmastointilaite saattaa estää
Stop-Start-toiminnon riippuen jäähdytystehosta.

 Huurteenpoistotoiminto ei ole
aktivoituna

 Jarrujen alipaine on riittävä
 Auto on liikkunut edellisen moottorin automaattisen sammuttamisen jälkeen
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Moottorin käynnistys
uudelleen kuljettajan toimesta
Paina kytkinpoljinta käynnistääksesi
moottorin uudelleen.
Kierroslukumittarin neulan siirtyminen joutokäyntiasentoon osoittaa
moottorin käynnistymisen.
Jos valintavipu siirretään pois
N-asennosta painamatta ensin kytkintä, # syttyy.
Merkkivalo sammuu heti, kun kytkinpoljinta painetaan.

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

Pysäköinti
 Älä pysäköi autoa helposti syttyvälle alustalle. Alusta voi syttyä
palamaan pakoputkiston korkean lämpötilan johdosta.
 Kytke seisontajarru aina painamatta vapautuspainiketta. Kytke
mahdollisimman tiukasti ylä- tai
alamäessä. Paina jarrupoljinta
samaan aikaan vähentääksesi
käyttövoimaa.
 Sammuta moottori ja katkaise
sytytysvirta. Käännä ohjauspyörää, kunnes ohjauslukko lukittuu.
 Jos auto on tasaisella maalla tai
ylämäessä, kytke ykkösvaihde tai
"P"-asento ennen sytytysvirran
katkaisua. Ylämäessä käännä
lisäksi etupyörät reunakiveyksestä poispäin.
Jos auto on alamäessä, kytke peruutusvaihde ennen sytytysvirran
katkaisua. Käännä lisäksi etupyörät reunakiveystä kohti.
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 Sulje ikkunat.

Moottorin pakokaasut

 Lukitse auto ja aktivoi murtohälytinjärjestelmä.

Moottorin pakokaasut
{Vaara
Moottorin pakokaasut sisältävät
myrkyllistä hiilimonoksidia, joka on
väritöntä ja hajutonta ja voi olla
hengenvaarallista hengitettynä.
Jos auton sisätilaan pääsee pakokaasua, avaa ikkunat. Korjauta häiriön syy välittömästi korjaamolla.
Vältä ajamista tavaratilan ollessa
auki, muuten autoon voi päästä pakokaasuja.

Dieselhiukkassuodatin
Dieselhiukkassuodatinjärjestelmä
suodattaa pakokaasuista haitalliset
nokihiukkaset. Järjestelmässä on
itsepuhdistustoiminto, joka käynnistyy automaattisesti ajon aikana. Suodatin puhdistuu, kun nokihiukkaset
poltetaan korkeassa lämpötilassa.
Tämä tapahtuu automaattisesti tietyissä ajo-olosuhteissa ja voi kestää
enintään 25 minuuttia. Tänä aikana
polttoaineenkulutus saattaa kasvaa.
Hajujen ja savun päästö prosessin
aikana on normaalia.

Ajaminen ja käyttö 201

Merkkivalo L sammuu ja auton
viesti tai koodi poistuu näytöstä, kun
itsepuhdistus on suoritettu.

Huomautus
Jos puhdistus keskeytetään useammin kuin kerran, moottori saattaa vaurioitua vakavasti.

GC3E9003A

Tietyissä ajo-olosuhteissa, esim.
lyhyillä välimatkoilla, järjestelmä ei
pysty puhdistamaan itseään automaattisesti.
Jos suodatin on puhdistettava, merkkivalo L vilkkuu. Auton viesti ‘Hiukkassuodatin on täynnä’ tai koodi ‘55’
näkyy myös kuljettajan tietokeskuksessa (DIC). Jatka ajamista ja pidä
moottorin käyntinopeus lukeman
2000 r/min yläpuolella. Dieselmoottorin hiukkassuodattimen puhdistus
käynnistyy.

Katalysaattori
Katalysaattori vähentää pakokaasun
haitallisia aineita.

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

Huomautus
Älä koske katalysaattoriin moottorin ollessa käynnissä. Katalysaattori on kuuma pitkän aikaa
moottorin sammuttamisen jälkeenkin.

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

Auton käynnistäminen
1. Kun moottori on lämmennyt, jatka
jarrupolkimen painamista, kun
siirrät valintavivun asentoon R, D
tai M.

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

Valintavipu

D: Tämä vaihdealue on tarkoitettu
kaikkiin normaaleihin ajo-olosuhteisiin. Automaattivaihteisto hyödyntää
kaikkia kuutta eteenpäinajon vaihdetta.
M: Manuaalinen tila.

Huomautus
Älä paina kaasua valintavipua siirtäessäsi.

TGL023A

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

GC3N9002A

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

Jarrua ja kaasua ei milloinkaan saa
painaa samanaikaisesti.
Kun ajoalue on valittu ja jarrupoljin
vapautetaan, auto lähtee hitaasti
liikkeelle.
Älä käytä P (pysäköinti) – asentoa
käsijarrun sijasta.
Autosta poistuttaessa sammuta
moottori, vedä käsijarrusta ja
poista virta-avain.
Älä koskaan jätä käynnissä olevaa
autoa ilman valvontaa.
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Vaihtaminen vaihteiden välillä

MD174

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

GC3N9003A

Valintavivun siirtäminen tiettyjen
asentojen välillä vaatii valintavivussa
olevan vapautuspainikkeen painamista.

MD172

Paina jarrupoljinta ja paina vapautuspainiketta vaihtaaksesi.

Noudata nuolin merkittyjä ohjeita,
kun siirrät vaihteen valintavivun
asennosta toiseen.

Vapautuspainikkeen painamista vaativat salintavivun siirrot on merkitty
nuolilla.
TDL148A
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Käsivalintatoiminto

Käsivalintatoiminnossa vaihdot alaspäin tapahtuvat automaattisesti
nopeuden laskiessa. Auton ollessa
pysähdyksissä 1-vaihde tulee automaattisesti käyttöön.

MD173

Huomautus

Vaihda vapaasti.

Vaihda asianmukaisesti tieolosuhteet huomioiden.

GC3N9004A

Siirrä valintavipu asentoon M.
Paina valintavivun sivussa olevaa
painiketta.
YLÖS (+): vaihtaaksesi ylöspäin.
ALAS (-): vaihtaaksesi alaspäin.
Vaaditun suorituskyky- ja turvallisuustason ylläpitämiseksi järjestelmä
ei ehkä tee tiettyjä vaihtoja, vaikka
valitsinvipua siirretään.
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Jarruttaminen moottorilla
Hyötyäksesi moottorijarrutuksesta
ajettaessa pitkää alamäkeä valitse
manuaalisessa tilassa seuraava
alempi vaihde.

{Varoitus

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

Älä vaihda kerralla vaihteita kahta
tai useampaa vaihdetta alaspäin.

Älä nosta moottorin käyntinopeutta
äkillisesti, vältä nykivää kaasutusta.

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

Parkkeeraus

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

Pakkovaihto

Kun olet pysäyttänyt auton painamalla jarrupoljinta, kytke P-asento ja
vedä seisontajarruvipua voimakkaasti ylöspäin ja poista sitten
virta-avain virtalukosta.

MD102

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

Virransyötön
keskeytyminen
Virtakatkos estää valintavivun siirtämisen pois P-asennosta.
Jos akku on tyhjä, käytä auton moottorin käynnistämiseen apukäynnistyskaapeleita.
Jos vika ei johdu akusta, vapauta
valintavipu ja poista virta-avain virtalukosta.

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

GC3N9005A

3. Irrota konsolin kansi ohuella esineellä kuten lattapäisellä ruuvitaltalla.
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{Varoitus

{Varoitus

Noudata seuraavia varotoimia, joilla estetään vaihteiston vaurioituminen:

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

Älä paina kaasupoljinta, kun siirrät
valitsinvipua asennosta P tai N
asentoon R tai ajovaihteelle.
Niin tehdessäsi et vioita vain vaihteistoa vaan saatat menettää autosi hallinnan.
GC3N9006A

4.
5.
6.
7.
8.

Aseta virta-avain aukkoon.
Siirrä valintavipu vapaalle (N).
Poista avain aukostaan.
Laita kansi takaisin.
Korjauta autosi mahdollisimman
pian.

Käytä D-vaihdetta niin paljon kuin
mahdollista.
Älä koskaan vaihda P- tai R-vaihteelle auton ollessa liikkeessä.
Kun pysäytät auton ylämäkeen, älä
pidä autoa paikallaan painamalla
kaasupoljinta. Käytä jalkajarrua.
Paina jarrupoljinta vaihtaaksesi Ptai N -asennosta R-asentoon tai
ajovaihteelle.
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Käsivalintainen
vaihteisto
Käsivalintainen vaihteisto

Älä luistata kytkintä tarpeettomasti.
Kytkintä käyttäessäsi paina poljin
aivan pohjaan. Älä lepuuta jalkaasi
polkimella.

Huomautus
Ei ole suositeltavaa pitää kättä
valintavivulla ajon aikana.

Vetojärjestelmät
Jokapyöräveto
Jos autossasi on tarvittaessa kytkeytyvä nelipyöräveto (AWD), AWD-järjestelmä toimii automaattisesti
vaatimatta kuljettajalta mitään toimenpiteitä. Jos vetävät etupyörät alkavat
luisua, takapyörät alkavat automaattisesti vetää autoa tarpeen mukaan.
Vähän kytkeytymisääntä saattaa kuulua, mutta se on normaalia.
Huom.

GC3N9007A

Kytke peruutusvaihde auton seistessä paikallaan vetämällä valintavivun painikkeesta ylöspäin ja
kytkemällä vaihde.
Jos vaihde ei mene päälle, nosta kytkinpoljin joutokäyntiasennossa,
paina poljinta uudelleen ja yritä kytkeä vaihde toistamiseen.

Kun TCS/ESC aktivoituu jäisellä tai
liukkaalla tiellä, jokapyöräveto
saattaa kytkeytyä pois päältä.
Viestikoodi 256 näkyy, kun jokapyöräveto on väliaikaisesti pois
päältä.
Jos auton viestikoodi 73 (huolla jokapyöräveto) näkyy kuljettajan tietokeskuksessa (DIC), AWD-järjestelmässä
on häiriö.
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Ota yhteyttä korjaamoon vian korjaamiseksi ensi tilassa.

Jarrut
Jarrut
Jarrujärjestelmä on jaettu kahteen
toisistaan riippumattomaan jarrupiiriin.
Jos toinen jarrupiiri menee epäkuntoon, autoa voidaan edelleen jarruttaa toisella jarrupiirillä. Jarrutusteho
saavutetaan kuitenkin vain painettaessa jarrupoljinta lujasti. Tähän tarvitaan huomattavasti enemmän
voimaa. Jarrutusmatka pitenee.
Käänny korjaamon puoleen, ennen
kuin jatkat matkaa.

Huomautus
Jos toinen piireistä rikkoutuu, jarrupoljinta pitää painaa voimakkaammin, ja jarrutusmatka voi pidentyä.
Tarkastuta ja korjauta jarrujärjestelmä välittömästi korjaamossa.
Suosittelemme, että otat yhteyttä
valtuutettuun korjaamoon.
Jos jarrupoljin painuu alemmas
kuin normaalisti, jarrut saattavat
olla korjauksen tarpeessa.
Ota välittömästi yhteyttä korjaamoon. Suosittelemme, että otat
yhteyttä valtuutettuun korjaamoon.

Huomautus
Älä lepuuta jalkaasi jarrupolkimella
ajon aikana. Se nopeuttaa jarrujen
osien kulumista. Jarrut voivat myös
kuumentua liikaa, jolloin jarrutusmatka pitenee ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.
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{Varoitus

{Varoitus

Jarrut voivat väliaikaisesti menettää tehonsa ajettuasi syvän veden
läpi, pestyäsi auton tai käytettyäsi
jarruja liiallisesti jyrkkää mäkeä
alaspäin ajettuasi. Tämä saattaa
johtua jarrujen kastumisesta tai ylikuumenemisesta.

Jos jarrusi menettävät tehonsa väliaikaisesti jarruosien kastumisen
takia, palauta jarrujen normaali
teho seuraavalla tavalla:

Jos jarrujen teho heikkenee väliaikaisesti ylikuumenemisen takia:
vaihda alemmalle vaihteelle ajaessasi alamäkeen. Älä paina jarruja
yhtäjaksoisesti.

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.

Lukkiutumaton
jarrujärjestelmä (ABS)
ABS estää pyörien lukkiutumisen.
Heti kun jokin pyöristä pyrkii lukkiutumaan, ABS vähentää sen jarrutustehoa. Ohjattavuus säilyy myös
täysjarrutuksissa.
ABS:n suorittaman jarrujen säädön
tuntee jarrupolkimen tärinästä ja kuulee laitteiston äänestä.
Optimaalisen jarrutustehon saamiseksi paina jarrupoljinta koko jarrutustapahtuman ajan pohjaan sen
tärinästä huolimatta. Älä vähennä
poljinvoimaa.
ABS-säätelyn tunnistaa ABS-menettelyn värinästä ja äänestä.
Paina hätätilanteessa jarrupoljinta
värinästä huolimatta auton pysäyttämiseksi.
Älä vähennä jarrupolkimen kohdistamaasi painetta.
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Kun sytytysvirran kytkemisen jälkeen
käynnistät moottorin, saattaa kuulua
mekaanisia ääniä. Tämä on ABS-järjestelmän normaalia toimintaa.
Katso ABS-järjestelmän varoitusvalo
sivulta 88.

Ohjeita häiriötilanteen varalta

Seisontajarru

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

GC3N9008A

Kytke seisontajarru aina tiukasti painamatta vapautuspainiketta, ylä- tai
alamäessä niin tiukasti kuin mahdollista.
Vapauta seisontajarru seuraavasti:
vedä vipua hieman ylöspäin, paina
vapautusnuppia ja laske vipu täysin
alas.
Paina samaan aikaan jarrupoljinta
seisontajarrun käyttöön tarvittavien
voimien pienentämiseksi.
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Katso Jarrujärjestelmän varoitusvalo
sivulta 88.

Ajonhallintajärjestelmät

Jarruassistentti

Luistonestojärjestelmä
(TCS)

Kun jarrupoljinta painetaan nopeasti
ja voimakkaasti, jarrutusvoima on
automaattisesti suurimmillaan (täysjarrutus).
Paina jarrupoljinta tasaisesti koko
täysjarrutuksen ajan. Kun jarrupoljin
vapautetaan, jarrutusvoima vähenee.

Mäkilähtöapu (HSA)
Järjestelmä estää autoa rullaamasta
taaksepäin lähdettäessä liikkeelle
mäessä. Kun kaasupoljinta painetaan jarrupolkimen vapautuksen jälkeen mäessä, jarrut pysyvät päällä
noin 2 sekunnin ajan.

Poiskytkentä

Luistonestojärjestelmä (TCS) parantaa tarvittaessa ajovakautta tienpinnan tyypistä tai renkaiden pidosta
riippumatta estämällä vetävien pyörien luistamisen.
Heti kun vetävät pyörät alkavat luistaa, moottorin tehoa alennetaan ja
eniten luistavaa pyörää jarrutetaan
erikseen. Tämä parantaa auton ajovakavuutta huomattavasti myös liukkaalla tienpinnalla.
TCS aktivoituu heti kun sytytysvirta
kytketään.

{Varoitus
Älä omaksu riskejä ottavaa ajotapaa tästä turvallisuusjärjestelmästä
huolimatta.
Sovita nopeus tieolosuhteiden mukaan.

GC3N9009A

TCS voidaan kytkeä pois päältä, jos
vetävien pyörien luistaminen on tarpeen. Paina painiketta g.
Merkkivalo i syttyy. TCS aktivoidaan uudelleen painamalla painiketta g uudelleen.
TCS aktivoituu uudelleen myös, kun
sytytysvirta seuraavan kerran kytketään.
Katso Luistonesto (TC) pois päältä
-merkkivalo sivulta 89.
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Elektroninen
ajonvakautusjärjestelmä
(ESC)
Elektroninen ajovakauden hallintajärjestelmä (ESC) auttaa vakauttamaan
autoa kaarreajossa.
ESC käyttää yksittäisten pyörien jarruja ja puuttuu moottorinohjausjärjestelmän toimintaan auton
vakauttamiseksi.
Huonot olosuhteet, kuten tieolosuhteet ja rengaspidon vähäisyys voivat
vaikuttaa ESC-järjestelmän toimintaan.
Se ei korvaa turvallista ajotapaa, aja
aina turvallisesti.
ESC aktivoituu heti, kun sytytysvirta
kytketään.
Kun ESC on aktiivinen, d palaa.

{Varoitus

Poiskytkentä

Älä omaksu riskejä ottavaa ajotapaa tästä turvallisuusjärjestelmästä
huolimatta.
Sovita nopeus tieolosuhteiden mukaan.
Katso Elektronisen ajonvakautusjärjestelmän (ESC) merkkivalo sivulta
89.
GC3N9009A

Haluttaessa ajaa urheilullisesti ESC
voidaan poistaa toiminnasta.
Painamalla g painiketta usean
sekunnin ajan kunnes merkkivalot g
ja i syttyvät.
ESC aktivoidaan uudelleen painamalla uudelleen painiketta g.
ESC aktivoituu uudelleen myös seuraavan sytytysvirran kytkennän yhteydessä.
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{Varoitus
Kun ESC-järjestelmä parantaa aktiivisesti auton ajovakautta, on syytä laskea auton nopeutta ja
kiinnittää erityistä huomiota keli- ja
tieolosuhteisiin. ESC on vain täydentävä järjestelmä. Kun auton nopeus ylittää fysiikan rajat, ajoa ei
voi enää hallita. Sen vuoksi tämän
järjestelmän kykyihin ei saa luottaa
liiaksi. Aja varovaisesti.

Alamäkihidastin (HDC)
Jyrkkää alamäkeä ajaessasi tämä
toiminto pitää nopeutesi hitaana
ilman että painat jarrupoljinta, näin
voit keskittyä ohjaamiseen. Tämä
mukavuustoiminto on vain jyrkissä
alamäissä ajoa varten.

GC3N9012A

Aktivoi HDC painamalla HDC-painiketta. Kun painike on painettuna,
HDC on käyttövalmis. Vihreä HDC
aktiivinen -merkkivalo 5 syttyy.
HDC:n toimiessa HDC aktiivinen
-merkkivalo vilkkuu.
HDC kytketään pois painamalla
HDC-painiketta uudelleen. HDC
aktiivinen -merkkivalo sammuu.
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HDC:n toimintaehdot
1. HDC-painikkeen tulee olla painettuna (HDC aktiivinen -merkkivalo
syttyy, painike toimii alle 40 km/h
nopeuksilla).
2. Määrätyn suuruinen kallistus.
3. HDC aktivoituu 6-35 km/h nopeuksilla. HDC ei toimi, kun auton
nopeus ylittää 35 km/h, vaikka
HDC-painiketta painetaan.
4. HDC kytkeytyy pois päältä yli
60 km/h nopeuksilla.
5. Kaasu- tai jarrupoljinta ei paineta.
(HDC ei toimi, kun kaasu- tai jarrupoljinta painetaan.)

Huomautus

Vakionopeussäädin

HCS on suunniteltu maastoajoon
jyrkissä mäissä.
HDC:n tarpeeton käyttö voi aiheuttaa toimintahäiriöitä jarrujärjestelmässä tai ESC:ssä. Älä käytä
HDC:tä ajaessasi normaaleilla
teillä.
On normaalia, että jarrujärjestelmässä tuntuu voimakasta värinää
ja että siitä kuuluu ääntä HDC:n
ollessa kytkettynä.

GC3N9010A

Vakionopeussäädin mahdollistaa
tasaisen nopeuden ylläpitämisen
kaasupoljinta painamatta.
Järjestelmä toimii auton nopeuden
ollessa yli 32 km/h.
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{Varoitus
Vakionopeussäätimen käyttö voi
olla vaarallista, jos et voi ajaa turvallisesti tasaisella nopeudella.
Älä käytä vakionopeussäädintä
mutkaisilla teillä tai raskaassa liikenteessä.
Vakionopeuden asettaminen
1. Paina 5-painiketta vakionopeussäätimen kytkemiseksi päälle.
Merkkivalo 5 syttyy.
2. Kiihdytä haluttuun nopeuteen.
3. Käännä säätöpyörää kohti asentoa SET/- ja vapauta se.
4. Ota jalka pois kaasupolkimelta.

Asetetun nopeuden lisääminen
• Käännä säätöpyörä asentoon
RES/+ ja pidä se siinä. Auton
nopeus nousee. Vapauta säätöpyörä halutussa nopeudessa.
• Käännä säätöpyörä asentoon
RES/+ ja vapauta se heti.
Nopeus nousee 1~2 km/h.
Asetetun nopeuden alentaminen
• Käännä säätöpyörä asentoon
SET/- ja pidä se siinä. Auton
nopeus hidastuu. Vapauta säätöpyörä halutussa nopeudessa.
• Käännä säätöpyörä asentoon
SET/- ja vapauta se heti. Nopeus
alenee 1~2 km/h.

Väliaikainen kiihdytys
Jos haluat nostaa nopeutta väliaikaisesti vakionopeussäätimen ollessa
toiminnassa, paina kaasupoljinta.
Suurempi nopeus ei vaikuta vakionopeussäätimen toimintaan tai muuta
asetettua nopeutta.
Palaa asetettuun nopeuteen poistamalla jalka kaasupolkimelta.
Väliaikainen poiskytkentä
 * -painiketta painetaan
 auton nopeus on alle noin
32 km/h,
 jarrupoljinta painettaessa,
 kytkinpoljinta painettaessa,
 valintavipu asennossa N,
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Palaaminen tallennettuun
nopeuteen

Nopeusrajoitusjärjestelmä

Nopeuden asettaminen

Jos vakionopeussäädin on edelleen
toiminnassa, viimeisin asetettu
nopeus otetaan automaattisesti käyttöön kun kytkintä RES/+ painetaan.

Poiskytkentä
Paina kytkintä 5, merkkivalo 5 sammuu. Vakionopeussäädin on poissa
käytöstä.

TEL076A

Nopeusrajoitusjärjestelmä mahdollistaa maksiminopeuden asettamisen.
Asetettu maksiminopeus tallennetaan ja siitä ilmoitetaan kuljettajalle
merkkivalolla tai varoitusäänellä.

TEL077A

1. Paina painiketta s kytkeäksesi
nopeusrajoitusjärjestelmän
päälle. Merkkivalo LIM syttyy.
2. Kiihdytä haluttuun nopeuteen.
3. Käännä säätöpyörää kohti asentoa SET/- ja vapauta se.
Jos auton nopeus on yli 30 km/h,
nykyinen nopeus voidaan asettaa.
4. Asetettu nopeus näkyy mittaristossa.
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Asetetun nopeuden lisääminen
• Käännä säätöpyörä asentoon
RES/+ ja pidä se siinä. Asetettu
nopeus nousee. Vapauta säätöpyörä halutussa nopeudessa.
• Käännä säätöpyörä asentoon
RES/+ ja vapauta se heti.
Nopeus nousee 1~2 km/h.

Palaaminen tallennettuun
nopeuteen

Asetetun nopeuden alentaminen
• Käännä säätöpyörä asentoon
SET/- ja pidä se siinä. Asetettu
nopeus laskee. Vapauta säätöpyörä halutussa nopeudessa.
• Käännä säätöpyörä asentoon
SET/- ja vapauta se heti. Nopeus
laskee 1~2 km/h.

Peruuta nopeusrajoitusjärjestelmä
painamalla painiketta [.

Käännä säätöpyörä asentoon
RES/+. Aiemmin asetettu nopeus
asetetaan.
Aktivoi kääntämällä säätöpyörää
kohti asentoa SET/- ja vapauta se.

Poiskytkentä

Kytke nopeusrajoitusjärjestelmä pois
päältä painamalla painiketta s.

Nopeusrajoitusvaroitus
Jos ylität asetetun nopeuden, varoitusvalo vilkkuu ja äänimerkki kuuluu.

Jos nykyinen nopeus on suurempi
kuin asetettu nopeus
Jos auton nopeus ylittää maksiminopeuden 3 km/h tai enemmän, merkkivalo LIM* vilkkuu ja kuuluu
varoitusääni.
Kun nykyinen nopeus on sama kuin
asetettu nopeus, merkkivalon vilkkuminen ja varoitusääni lakkaavat heti.
Jos auton nopeus ylittää uudelleen
maksiminopeuden 3 km/h tai enemmän, merkkivalo LIM* vilkkuu.
Mutta jos auton nopeus on 5 km/h
alle asetetun nopeuden, varoitusääni
kuuluu myös.
Palaaminen tallennettuun
nopeuteen -varoitus
Kun kuljettaja painaa painiketta
RES/+ ajaessaan aiemmin asetetulla
nopeudella, merkkiääni kuuluu
25 sekunnin kuluttua.
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Esteen
havaitsemisjärjestelmät
Ultraäänipysäköintitutka

Huom.
Havaitsemisalueelle asennetut
osat voivat aiheuttaa järjestelmän
toimintahäiriöitä.
Aktivointi
Kun peruutusvaihde kytketään, järjestelmä aktivoituu automaattisesti.
Esteestä ilmoitetaan äänimerkeillä.
Äänimerkkien väli lyhenee etäisyyden lyhentyessä. Kun etäisyys on
alle 40 cm, äänimerkki kuuluu jatkuvasti.

{Varoitus

GC3G9002A

Pysäköintitutka helpottaa pysäköintiä
mittaamalla auton ja takana olevien
esteiden välisen etäisyyden ja antamalla matkustamossa äänimerkin.
Vastuu pysäköinnistä on kuitenkin
kuljettajalla.
Järjestelmään kuuluu neljä takapuskurin ultraäänipysäköintitunnistinta.

Tietyissä olosuhteissa, heijastavien pintojen tai vaatteiden sekä ulkopuolisten äänilähteiden lähellä,
järjestelmä ei ehkä tunnista estettä.
Poiskytkentä
Poiskytketty ajoasennossa, pysäköintiasennossa ja virhetilanteessa.
Järjestelmä ei ehkä havaitse estettä,
jos auton nopeus on yli 10 km/h.

Ohjeita häiriötilanteen varalta
Jos järjestelmässä on vika, X palaa.
Lisäksi, jos järjestelmä ei toimi tilapäisten ongelmien kuten lumen peittämien tunnistimien takia, X palaa.
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Huomautus

Huomautus

Huomautus

Pysäköintitutkaa tulee käyttää auttavana lisätoimintona. Kuljettajan
tulee aina itse tarkistaa, mikä on
tilanne auton takana.

Vastaanotettaessa muita ultraäänisignaaleja (metalliääni tai ilmajarrujen ääni raskaista ajoneuvoista)
pysäköintitutka ei ehkä toimi kunnolla.

Este voi osua auton yläosaan
ennen pysäköintitutkan varoitusta,
tarkista ulkopeileistä ja katsomalla
taakse pysäköinnin aikana.

Varoitusäänet voivat vaihdella riippuen esteestä.
Varoitusääni ei ehkä aktivoidu, jos
tunnistimessa on jäätä, likaa tai
mutaa. Älä työnnä tai naarmuta
anturin pintaa. Se voi vaurioittaa
koteloa.
Pysäköintitutka ei ehkä toimi normaalisti ajettaessa epätasaisilla
pinnoilla kuten metsässä, soratiellä, huonopintaisella tiellä tai
mäessä.
Pysäköintitutka ei ehkä tunnista
teräviä esineitä, paksut talvivaatteet tai muut paksut ja pehmeät
materiaalit saattavat häiritä toimintaa.

Puhdista likaiset anturit pehmeällä
sienellä ja puhtaalla vedellä.
Silloin tulee jatkaa peilien seuraamista ja pään kääntämistä taaksepäin. Normaalit varotoimet
peruutettaessa ovat edelleen tarpeen.
Älä paina antureita tai kohdista niihin painepesurin suihkua autoa
pestessäsi jotta ne eivät vaurioituisi.

Pysäköintitutka toimii oikealla
tavalla tasaisilla alueilla.
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Takakamera (RVC)
Takakamera on suunniteltu auttamaan kuljettajaa peruutuksessa
näyttämällä kuvan auton takana olevasta alueesta. Kun avain on asennossa ON/START ja kuljettaja
vaihtaa peruutusvaihteelle, videokuva tulee näkyviin LCD-näyttöön.
Kun kuljettaja vaihtaa pois peruutusvaihteelta, videokuva poistuu
LCD-näytöstä.

{Varoitus
Takakamera (RVC) ei korvaa kuljettajan havaintokykyä.
RVC ei:
 Havaitse kohteita, jotka ovat
kameran havaintoalueen ulkopuolella, puskurin alla tai auton
alla.
 Havaitse lapsia, jalankulkijoita,
pyöräilijöitä tai eläimiä.
Älä peruuta autolla katsoen vain
RVC-näyttöä tai käytä näyttöä pidemmissä, suuremmalla nopeudella tehtävissä käännöksissä tai
tilanteissa, joissa saattaa olla risteävää liikennettä.
Näytöllä etäisyydet näyttävät erilaisilta kuin ne todellisuudessa ovat.

{Varoitus
Jos et ole riittävän huolellinen peruuttaessasi, voit osua autoon, lapseen, jalankulkijaan, pyöräilijään
tai eläimeen ja tästä voi aiheutua
vauriota, vammoja tai kuolema.
Vaikka autossa on RVC-järjestelmä, tarkista aina tilanne auton takana ja ympärillä huolellisesti
ennen peruuttamista.
Takakamerajärjestelmän
kytkeminen
päälle tai pois avaimen ollessa asennossa ON/START ja peruutusvaihteen kytkeminen tuo videokuvan
näkyviin, kun CAM-painiketta painetaan Infotainment-järjestelmässä.
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Takakameran sijainti

Kun järjestelmä ei toimi oikein
Takakamerajärjestelmä ei ehkä toimi kunnolla tai tuota selkeää kuva,
jos:
 Se on kytketty pois päältä.
 On pimeää.
 Aurinko tai ajovalot osuvat suoraan kameran linssiin.
 Jää, lumi, muta tai vastaavat voivat tukkia kameran linssin. Puhdista linssi huuhtelemalla vedellä
ja pyyhi pehmeällä kankaalla.

Kamera sijaitsee auton takana.
Kameran näyttämä alue on rajoitettu
eikä se näytä lähellä kulmia tai puskurin alla olevia kohteita. Näyttöalue
voi vaihdella auton suunnan ja tieolosuhteiden mukaan. Näytössä näkyvä
etäisyys poikkeaa todellisesta etäisyydestä.

 Auton takaosa on kolhiintunut törmäyksessä. Kameran sijainti ja
asennuskulma voi muuttua tai
itse kamera on saattanut vaurioitua. Huolehdi siitä, että kamera ja
sen sijainti ja asennuskulma tarkistetaan jälleenmyyjäsi luona.
 Tapahtuu äärimmäisiä lämpötilan vaihteluita.

Polttoaine
Polttoaine
bensiinimoottoreille
Käytä vain lyijyttömiä normin
DIN EN 228 mukaisia polttoaineita.
Vastaavia standardisoituja polttoaineita, joiden etanolipitoisuus on enintään 10 tilavuusprosenttia, voidaan
käyttää.
Käytä suositellun oktaaniluvun polttoainetta. Katso Moottorin tiedot
sivulta 308. Alhaisemman oktaaniluvun polttoaineen käyttö voi heikentää
moottorin tehoa ja vääntömomenttia
ja nostaa hieman polttoaineenkulutusta.

Huomautus
Liian matalaoktaaninen polttoaine
voi aiheuttaa hallitsemattoman
palamisen ja moottorin vaurioitumisen.
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Dieselmoottorin polttoaine
Käytä vain normin DIN EN 590
mukaista dieselpolttoainetta. Polttoaineen on oltava vähärikkistä (enintään 50 ppm).
Vastaavia standardisoituja polttoaineita, joissa on biodieseliä (= FAME
normin EN14214 mukaisesti) enintään 7 % tilavuudesta (normi DIN
51628 tai vastaavat), voidaan käyttää.
Meridieselöljyn, lämmitysöljyn, kokonaan tai osittain kasviöljypohjaisen
dieselpolttoaineen kuten rapsiöljyn
tai biodieselin, aquazolen ja muiden
vastaavien dieselöljy-vesiemulsioiden käyttö on kielletty.
Bensiinimoottorien polttoaineita ja
dieselpolttoaineita ei saa sekoittaa
keskenään.
Dieselpolttoaineen juoksevuus ja
suodatettavuus riippuvat lämpötilasta. Käytä alhaisissa lämpötiloissa
talvilaatuista dieselpolttoainetta.

Polttoainesäiliön täyttö
Huomautus
Jos käytät sopimatonta polttoainelaatua tai vääriä polttoaineen lisäaineita, moottori ja katalysaattori
voivat vaurioitua vakavasti.
Katso aina tarkkaan, että tankkaat
autollesi soveltuvaa oikeaa polttoainetta. Jos tankkaat bensiinimoottoriautoon dieseliä, autosi saattaa
vaurioitua vakavasti. Voit tarkistaa
oikean polttoaineen täyttöaukon
kannessa olevista tiedoista.
Turvallisuussyistä polttoainesäiliöiden, pumppujen ja letkujen pitää
olla asianmukaisesti maadoitettuja.
Staattinen sähkövaraus voi sytyttää bensiinihöyryn. Sinä voit saada
palovammoja ja autosi voi vaurioitua.

{Vaara
Ennen kuin tankkaat, sammuta
moottori ja mahdolliset palotilalla
varustetut lisälämmittimet. Katkaise matkapuhelimesta virta.
Höyrystynyt polttoaine saattaa syttyä matkapuhelimen sähkömagneettisista aalloista tai
sähkövirrasta.
Polttoaine on syttyvää ja räjähdysaltista. Tupakointi on kielletty. Avotulta ei saa sytyttää eikä kipinöitä
saa muodostua. Noudata tankatessasi tankkauspaikan käyttö- ja turvallisuusohjeita.
Poista staattinen sähkö käsistäsi
koskettamalla jotakin staattisen
sähkön poistavaa materiaalia, kun
avaat tai kosketat polttoainesäiliön
täyttöaukon korkkia tai täyttöpistoolia.
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4. Käännä polttoaineen täyttöaukon
korkkia hitaasti vastapäivään. Jos
kuulet sihisevän äänen, odota
sen loppumista ennen kuin avaat
korkin kokonaan.

{Vaara
Älä siirry toistuvasti autoon sisään
ja sieltä ulos tankkauksen aikana,
koska se saattaa aiheuttaa staattista sähköä.
Staattinen sähkövaraus voi sytyttää höyrystyneen polttoaineen.
Jos havaitset autossa polttoaineen
hajua, korjauta syy välittömästi korjaamossa.
GC3D8001A

Polttoaineen täyttöluukku on auton
oikealla puolella takana.
1. Pysäytä moottori.
2. Avaa polttoaineen täyttöaukon
kannen lukitus painamalla painiketta ".
3. Avaa polttoaineen täyttöaukon
kansi painamalla sen takareunaa
keskeltä ja vapauttamalla.

GC3D8002A

5. Poista korkki. Tulppa on kiinni
saranakoukussa.
6. Sulje tulppa tankkauksen jälkeen.
Kierrä sitä myötäpäivään, kunnes
kuulet naksahduksen.
7. Paina polttoaineen täyttöaukon
kansi kiinni siten, että kuuluu naksahdus.
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Huom.
Jos polttoainesäiliön luukku ei kylmällä säällä aukea, napauta luukkua kevyesti. Yritä sitten uudelleen
avata luukku.

Huomautus
Pyyhi ylivuotanut polttoaine heti
pois.

Auton hoito 227

Auton hoito

Yleisiä tietoja ...............................227
Auton tarkastukset.......................228
Lampun vaihtaminen ...................249
Sähköjärjestelmä .........................256
Auton työkalut..............................263
Renkaat ja vanteet ......................263
Käynnistäminen apukaapeleilla ...281
Hinaaminen .................................283

Yleisiä tietoja

Auton säilytys

Lisävarusteet ja muutostyöt

Auton poistaminen käytöstä
pitkähköksi ajaksi

Suosittelemme alkuperäisten varaosien ja lisävarusteiden sekä valmistajan nimenomaisesti autotyypillesi
hyväksymien osien käyttöä. Muita
osia emme voi arvioida emmekä vastata niiden luotettavuudesta - vaikka
niillä olisi viranomaisen antama tai
muu hyväksyntä.
Sähköjärjestelmään ei saa tehdä
muutoksia, esim. kajota elektronisiin
ohjainlaitteisiin (ns. lastuviritys).

Ulkonäön hoito ............................287

Huomautus
Älä tee koskaan muutoksia
autoosi. Ne voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn, kestävyyteen ja
turvallisuuteen eikä takuu ehkä
kata muutostöistä aiheutuneita
ongelmia.

Jos auto poistetaan käytöstä useaksi
kuukaudeksi:
 Auton pesu ja vahaus.
 Moottoritilan ja alustan vahauksen tarkastus.
 Tiivistekumien puhdistus ja voitelu.
 Moottoriöljyn vaihto.
 Lasinpesunestesäiliön tyhjennys.
 Jäähdytysnesteen jäätymis- ja
korroosiosuojan tarkastus.
 Säädä rengaspaineet täyden
kuorman arvoon.
 Pysäköi auto kuivaan ja hyvin
tuuletettuun tilaan. Jos autossa
on käsivaihteisto kytke ykkösvaihde tai peruutusvaihde. Automaattivaihteistossa kytke
P-asento. Estä auton vieriminen.
 Älä kytke seisontajarrua.
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 Avaa konepelti, sulje kaikki ovet
ja lukitse auto.
 Irrota kaapelikenkä akun miinusnavasta. Huomaa, että kaikki järjestelmät, esim. murtohälytin,
eivät ole toimintavalmiudessa.

Auton kierrätys
Tietoa autojen romutuspisteistä ja
kierrätyksestä löytyy www-sivustoltamme. Anna auton romutus aina
valtuutetun kierrätyskeskuksen tehtäväksi.

Auton tarkastukset
Tee-se-itse-huoltotyöt

 Sulje konepelti.

Auton palauttaminen käyttöön
Kun auto otetaan uudelleen käyttöön:
 Kaapelikengän kiinnitys akun miinusnapaan. Sähkötoimisten ikkunannostimien aktivointi.
 Rengaspaineiden tarkastus.

GO3E10053A

 Lasinpesunestesäiliön täyttö.
 Moottoriöljyn määrän tarkastus.
 Tarkista jäähdytysnesteen taso.
 Kiinnitä tarvittaessa rekisterikilpi.

{Varoitus
Tee moottoritilassa tarkistuksia
vain sytytysvirran ollessa katkaistuna.
Jäähdytyspuhallin voi käynnistyä
myös sytytysvirran ollessa katkaistuna.
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{Varoitus
Sytytysjärjestelmässä on erittäin
korkea jännite. Älä koske niihin.

Konepelti
Avaaminen

GC3D9001A

GO3E10054A

1. Vedä vapautuskahvasta ja
palauta se alkuasentoonsa.

2. Paina salpaa oikealle ja avaa
konepelti.
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Sulkeminen
Paina tuki pitimeensä ennen konepellin sulkemista.
Laske konepelti alas ja anna sen
pudota salpaan. Tarkista, että konepelti on lukkiutunut.

{Varoitus

GO3E10003A
GO3E10074A

Huomautus
Kun moottori on kuuma, kosketa
vain salpavivun pinnoitettua osaa.

3. Vedä tukitankoa hieman ylös pitimestä.
Kiinnitä se sitten konepellin vasempaan sivukoukkuun.

Huomioi aina seuraavat varotoimenpiteet: varmista ennen ajoon
lähtöä, että konepelti on lukittunut
kunnolla nostamalla konepeltiä
etureunasta.
Älä vedä konepellin vapautuskahvasta auton liikkuessa.
Älä siirrä autoa konepellin ollessa
auki. Avoin konepelti peittää kuljettajan näkyvyyden.
Ajaminen konepellin ollessa auki
saattaa aiheuttaa onnettomuuden,
jonka seurauksena voi olla henkilötai omaisuusvahinkoja tai jopa kuolema.

Auton hoito 231

GO3E10002A

Huomautus
Älä vedä konepeltiä alaspäin sen
ollessa tuettuna tukitangolla.
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Moottoritilan yleiskuva
Bensiinimoottori - 1.4

GO3E10004A
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Bensiinimoottori - 1.6

GO3E10005A
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Bensiinimoottori - 1.8

GO3E10055B
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Dieselmoottori - 1.7

GO3E10006A
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1. Moottorin ilmansuodatin
2. Moottorin öljytason mittatikku
3. Moottoriöljyn korkki
4. Jarrunestesäiliö
5. Akku
6. Sulakerasia
7. Pesunestesäiliö
8. Moottorin jäähdytysnesteen säiliö
9. Lisäsulakerasia
10. Hydraulisen ohjaustehostimen
nestesäiliö

Moottoriöljy
Suosittelemme manuaalista tarkastusta ennen pitkälle matkalle lähtöä.
Tarkastus pitää tehdä auton ollessa
vaakasuoralla alustalla. Moottorin on
oltava käyttölämpötilassa ja vähintään 5 minuuttia pysäytettynä.
Vedä öljynmittatikku ulos, pyyhi se,
aseta se sisään varressa olevaan
vastekohtaansa asti, vedä se uudelleen ulos ja lue moottoriöljyn määrä.
Työnnä mittatikku varressa olevaan
vastekohtaan asti ja käännä puoli
kierrosta.

GC3G10002A

Lisää moottoriöljyä, jos taso on laskenut MIN-merkin kohdalle.
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{Varoitus
Moottoriöljy on ärsyttävä aine joka
voi nieltäessä aiheuttaa sairaskohtauksen tai kuoleman.
Pidä poissa lasten ulottuvilta.
Vältä toistuvaa tai jatkuvaa ihokosketusta.
Pese altistuneet alueet vedellä ja
saippualla tai käsienpesuaineella.
TDL164A

Suosittelemme oikeanlaatuisen
moottoriöljyn käyttöä.
Moottorin öljymäärä ei saa ylittää
mittatikun MAX-merkkiä.

GC3G10003A

Moottoriöljyn täyttökorkki on
nokka-akselin kannessa.

Huomautus
Liika moottoriöljy on valutettava tai
imettävä pois.
Katso Tilavuudet ja tekniset tiedot
sivulta 312.

Ole erittäin varovainen valuttaessasi öljyä, koska se voi olla polttavan kuumaa!
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Moottoriöljyn
valvontajärjestelmä
Autossa on tietokonejärjestelmä,
joka ilmoittaa, koska moottoriöljy ja
suodatin täytyy vaihtaa.
Ilmoitus perustuu moottorin kierroslukuun, lämpötilaan ja ajokilometrimäärään.
Ajo-olosuhteista riippuen öljynvaihtovälin ajokilometrimäärä voi vaihdella
huomattavastikin.
Jotta öljyn kestoiän ilmaiseva järjestelmä toimii oikein, järjestelmä on
nollattava jokaisen öljynvaihdon
yhteydessä.
Kun järjestelmä on laskenut öljyn
käyttöiän lyhentyneen, se ilmoittaa
öljynvaihdon olevan tarpeen.
Auton viestikoodi 82 (Vaihda moottoriöljy pian) näkyy kuljettajan tietokeskuksessa (DIC).
Vaihda öljy mahdollisimman pian
seuraavien 1000 km kuluessa.

Optimaalisissa ajo-olosuhteissa ajettaessa on mahdollista, että öljyn kestoiän ilmaiseva järjestelmä ei osoita
öljynvaihtoa tarpeelliseksi vuoden
kuluessa. Moottoriöljy ja suodatin on
vaihdettava vähintään kerran vuodessa, ja samalla järjestelmä on nollattava.
Jälleenmyyjälläsi on koulutettu huoltohenkilöstö, joka tekee tämän työn
ja nollaa järjestelmän. On myös tärkeää tarkastaa öljyn määrä vaihtojen välillä säännöllisesti ja pitää se
oikeana.
Jos järjestelmä joskus nollataan
vahingossa, öljy on vaihdettava, kun
edellisestä öljynvaihdosta on kulunut
5000 km.
Kun öljy on vaihdettu, öljyn kestoiän
valvoja on nollattava. Suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun korjaamoon.

Moottoriöljyn kestoiän
osoitusjärjestelmän nollaus
Nollaa järjestelmä aina vaihtaessasi
moottoriöljyn, jotta järjestelmä voi
laskea seuraavan moottoriöljyn vaihdon ajankohdan.
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Jos auton viestikoodi 82 (Vaihda
moottoriöljy pian) tulee takaisin kuljettajan tietokeskukseen (DIC), kun
auto käynnistetään, moottoriöljyn
valvontajärjestelmää ei ole nollattu.
Toista menettely.

1. Käännä virta-avain
ON/START-asentoon moottorin
ollessa pysäytettynä.

Huomautus
Muista nollata moottoriöljyn kestoiän osoitusjärjestelmä joka kerta
kun öljy on vaihdettu.
GC3N10004B

TDL169A

2. Käytä MENU-painiketta ja säätöpyörää suuntavilkkuvivussa siirtyäksesi kohtaan Moottoriöljyn
valvonta kuljettajan tietokeskuksessa (DIC).

3. Paina SET/CLEAR-painiketta
asettaaksesi moottoriöljyn käyttöiäksi 100 %.
4. Käännä virta-avain LOCK-asentoon.
Varo nollaamasta moottoriöljyn valvontajärjestelmää muulloin kuin
öljynvaihdon jälkeen. Tällöin ei voida
saada tarkkaa lukemaa.
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Automaattivaihteiston öljy

Käsivaihteiston öljy

Automaattivaihteiston öljymäärää ei
tarvitse tarkastaa.

Käsivaihteiston öljymäärää ei tarvitse
tarkastaa.

Jos ilmenee ongelmia, esim. vuoto,
korjauta se korjaamossa.

Jos ilmenee ongelmia, esim. vuoto,
korjauta se korjaamossa.

Huom.

Huom.

Väärän öljyn käyttäminen voi vaurioittaa autoa. Käytä aina neste- ja
voiteluainesuositusten mukaista öljyä.

Väärän öljyn käyttäminen voi vaurioittaa autoa. Käytä aina neste- ja
voiteluainesuositusten mukaista öljyä.

Katso Suositellut nesteet ja voiteluaineet sivulta 301.

Katso Suositellut nesteet ja voiteluaineet sivulta 301.

Moottorin ilmansuodatin

GC3G10004A

1. Irrota molemmat ruuvit.
2. Löysää ilmansuodattimen kannen saranat ja avaa kansi.
3. Vaihda ilmansuodatin.
4. Lukitse kansi saranoilla ja ruuveilla.
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Huomautus
Moottori tarvitsee puhdasta ilmaa
toimiakseen kunnolla.
Älä käytä autoa ilman ilmansuodatinta.
Autolla ajaminen ilman oikein
asennettua ilmansuodatinta voi
vaurioittaa moottoria.

Jäähdytysneste
Maissa, joissa ilmasto on leuto, jäähdytysneste suojaa jäätymiseltä n.
-30 C:een asti.
Maissa, joissa ilmasto on erittäin
kylmä, jäähdytysneste suojaa jäätymiseltä n. -40 C:een asti.

Jäähdytysnesteen määrä
Huomautus
Liian alhainen jäähdytysnesteen
taso voi vaurioittaa moottoria.

Pidä jäätymissuoja oikealla tasolla.

Huomautus
Käytä vain hyväksyttyä pakkasnestettä.

GO3E10008A

Jäähdytysjärjestelmän ollessa kylmä
pitää jäähdytysnesteen pinnan olla
säiliössä hieman täyttöviivamerkinnän yläpuolella. Jos määrä on vähäisempi, nestettä on lisättävä.
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{Varoitus
Älä koskaan irrota paisuntasäiliön
korkkia, kun moottori ja jäähdytin
ovat kuumat. Se saattaisi aiheuttaa
vakavia vammoja. Moottorin tulee
olla jäähtynyt ennen korkin avaamista. Avaa korkki varovasti, jotta
ylipaine purkautuu hitaasti.
Jos nestettä on lisättävä, käytä tislatun veden ja autoon hyväksytyn pakkasnesteen liuosta. Asenna korkki
tiukasti. Tarkastuta jäähdytysnesteen
pakkaskestävyys ja korjauta jäähdytysnesteen häviämisen syy korjaamolla.
Huom.
Jos jäähdytysnesteen määrä laskee viivamerkin alapuolelle, täytä
jäähdytin tislatun veden ja orgaanisia happoja sisältävän pakkasnesteen 56/44-sekoituksella (56 %
vettä).

Talviajo edellyttää autossa käytettäväksi jäähdytysnesteliuosta, joka
sisältää 48 % vettä ja 52 % pakkasnestettä.

Huomautus
Pelkän veden tai väärän sekoitussuhteen käyttö voi vaurioittaa jäähdytysjärjestelmää.
Älä käytä jäähdytysjärjestelmässä
pelkkää vettä, alkoholia tai metanolipakkasnestettä.
Moottori voi ylikuumentua tai jopa
syttyä tuleen.

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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Huomautus

Ohjaustehostimen neste
Sähkötoiminen ohjaustehostin

Jäähdytysnestettä ei tarvitse lisätä
suositeltua useammin.
Jos joudut lisäämään jäähdytysnestettä usein, saattaa moottorisi
olla huollon tarpeessa.

Jos autossa on sähkötoiminen
ohjaustehostin, ohjaustehostimen
nestettä ei käytetä.

Hydraulinen ohjaustehostin

Ota yhteyttä korjaamoon jäähdytysjärjestelmän tarkastamiseksi.

3. Avaa korkki ja vedä se suoraan
ylös.
4. Pyyhi mittatikku puhtaalla rievulla.
5. Laita korkki takaisin paikalleen ja
kiristä se kunnolla.
6. Irrota korkki uudelleen ja katso
öljytaso mittatikusta.
Kun moottori on kuuma, tason tulee
olla MAX-merkinnän kohdalla.

Suosittelemme, että otat yhteyttä
valtuutettuun korjaamoon.

Kun moottori on kylmä, nestetason
tulee olla mittatikun MIN- ja
MAX-merkin välissä.

Huomautus

GO3E10059A

1. Käännä virta-avain asentoon
LOCK ja anna moottoritilan jäähtyä.
2. Pyyhi korkki ja säiliön yläosa puhtaaksi.

Erittäin pienet likahiukkaset voivat
aiheuttaa ohjausjärjestelmälle
vahinkoa ja estää sen oikean toiminnan.
Estä lian pääsy säiliön korkin öljypuolelle ja säiliöön.
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Huomautus

 Jos on todennäköistä, että ilman
lämpötila laskee jäätymispisteen
alapuolelle, käytä sellaista tuulilasin pesunestettä, jossa on tarpeeksi jäänestoainetta.

Pesuneste

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

{Varoitus
Nesteen ylivuotaminen saattaa aiheuttaa nesteen palamista tai maalipinnan vaurioitumista.
Älä täytä säiliötä liian täyteen.
Moottoripalo voi aiheuttaa henkilötai omaisuusvahinkoja.

TDL042A

Täytä tuulilasin pesunesteellä, joka
sisältää jäätymisenestoainetta.
Tuulilasin pesunestesäiliön täyttäminen:
 Käytä vain yleisesti saatavana
olevia käyttövalmiita pesunesteitä.
 Älä käytä vesijohtovettä. Vesijohtovedessä olevat mineraalit voivat tukkia tuulilasin pesunesteen
letkut.
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Jarruneste

Katso "Jarruneste" kohdasta Suositellut nesteet ja voiteluaineet sivulta
301.

<RHD>

{Varoitus
Jarruneste on myrkyllistä ja syövyttävää. Vältä kosketusta silmiin,
ihoon, kankaaseen tai maalipintoihin.

Huomautus
Muista puhdistaa jarrunestesäiliön
korkki huolellisesti ennen korkin
irrottamista.

<LHD>

Jarrunestejärjestelmän likaantuminen voi vaikuttaa järjestelmän toimintaan ja aiheuttaa kalliita
korjauksia.
GO3E10066A

Jarrunesteen pinnan on oltava merkkien MIN ja MAX välissä.

TDL037A

Nestettä lisättäessä on noudatettava
mitä suurinta siisteyttä, koska jarrunesteen epäpuhtauksista voi seurata jarrulaitteiston toimintahäiriöitä.
Korjauta jarrunestehukan syy korjaamolla.
Käytä vain autoa varten hyväksyttyä
jarrunestettä.

Huomautus
Jarrunesteen vuoto moottorin
päälle voi aiheuttaa nesteen syttymisen.
Älä täytä säiliötä liian täyteen.
Moottoripalo voi aiheuttaa henkilötai omaisuusvahinkoja.
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Huomautus

Akku

{Varoitus

Auton akku on huoltovapaa.
Älä hävitä käytettyä jarrunestettä
talousjätteen seassa.
Käytä paikallista, viranomaisten
hyväksymää jätteenhävityslaitosta.

Paristot eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Ne on toimitettava kierrätettäviksi jättämällä ne asianmukaiseen
keräyspisteeseen.

Käytetty jarruneste ja niiden säiliöt
tai astiat aiheuttavat vaaraa. Ne
voivat olla haitallisia terveydelle ja
ympäristölle.

Jos auto jätetään seisomaan yli 4 viikoksi, akku voi purkautua. Irrota kaapelikenkä akun miinusnavasta.

Huomautus

Katso Akun purkautumissuoja sivulta
114.

Jarruneste on voimakasta ja voi
ärsyttää ihoa ja silmiä.
Varo jarrunesteen pääsyä iholle tai
silmiin. Jos näin käy, pese välittömästi kosketusalueet huolellisesti
vedellä ja saippualla tai käsienpesuaineella.

Akun saa kytkeä ja irrottaa vain sytytysvirran ollessa katkaistu.

Akun läheisyydessä ei saa tupakoida akkua tarkastettaessa räjähdysvaaran välttämiseksi.
Jos akku räjähtää, se voi aiheuttaa
vaurioita autolle ja vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman.
Vältä akkuhapon joutumista iholle,
koska se sisältää erittäin syövyttävää ja myrkyllistä rikkihappoa.
Jos sitä joutuu ihollesi vahingossa,
huuhtele ihoaluetta runsaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
Pidä akut poissa lasten ulottuvilta,
koska ne sisältävät rikkihappoa ja
kaasua.
Älä anna akkuhapon päästä kosketuksiin ihon, silmien, vaatteiden tai
maalattujen pintojen kanssa.
Älä avaa tai kallista akkua.
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Pariston vaihto
Huom.
Jos jotakin tässä luvussa annettuja
ohjeita ei noudateta, Stopstart-järjestelmä voi kytkeytyä tilapäisesti pois toiminnasta.
Käytä ainoastaan akkuja, joiden
kanssa sulakerasia voidaan asentaa
akun yläpuolelle.
Autot. joissa on Stop-Start-järjestelmä: varmista, että AGM (Absorptive Glass Mat) -akun tilalle
vaihdetaan AGM-akku.
AGM-akun tunnistaa akun tarran
perusteella. Suosittelemme alkuperäisen GM-akun käyttämistä.
Huom.
Jos käytetään alkuperäisestä
GM-akusta poikkeavaa AGM-akkua, Stop-Start-järjestelmän suorituskyky voi huonontua.
Suosittelemme, että vaihdatat
akun korjaamolla.

Akun lataaminen
{Varoitus
Stop-start-järjestelmällä varustetuissa autoissa on varmistettava,
että latauspotentiaali ei ole yli
14,6 volttia käytettäessä akkulaturia. Muuten akku voi vaurioitua.

Dieselpolttoaineen suodatin
Veden tyhjennys
polttoainesuodattimesta
Jos polttoaineessa oleva vesi pääsee moottoriin ja polttoainejärjestelmään, se voi aiheuttaa vakavia
vaurioita polttoainejärjestelmälle.
Kun polttoainesuodattimen vesimäärä ylittää määrätyn tason, vettä
polttoaineessa -varoitusvalo q syttyy.
Tarkastuta auto korjaamolla.

Tuulilasinpyyhkimien
sulkien vaihto
Oikein toimivat tuulilasin pyyhkimet
ovat välttämättömät esteettömälle
näkyvyydelle ja turvalliselle ajamiselle. Tarkista tuulilasin pyyhkimien
sulat säännöllisesti. Vaihda kovat,
hauraat tai murtuneet sulat, sekä sellaiset, jotka levittävät likaa tuulilasille.
Tuulilasilla tai tuulilasin pyyhkimien
sulissa olevat vieraat aineet voivat
heikentää pyyhkimien tehoa. Jos
sulat eivät pyyhi kunnolla, puhdista
sekä tuulilasi että sulat hyvällä puhdistusaineella tai miedolla pesuaineella. Huuhtele ne huolellisesti
vedellä.
Toista prosessi tarvittaessa. Silikonijäämiä ei voi poistaa tuulilasista. Älä
koskaan laita silikonikiillotusainetta
tai vahaa auton tuulilasiin tai siihen
saattaa tulla juovia tai pyyhkimet voivat pitää ääntä ja kuljettajan näkyvyys voi häiriintyä.
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Älä käytä pyyhkimien puhdistamiseen liuotinaineita, bensiiniä, kerosiinia tai maalinohennetta. Nämä ovat
vahvoja aineita ja ne voivat vaurioittaa sulkia ja maalattuja pintoja.

Etupyyhkimen sulka

Huomautus
Varmista ennen tämän toimenpiteen yrittämistä, että osaat täysin
sen suorittamisen.
Suosittelemme, että otat yhteyttä
valtuutettuun korjaamoon.

GO3E10070A
GO3E10069A

1. Kytke sytytysvirta pois päältä
pyyhinten käytön jälkeen pyyhinten ollessa pystyasennossa.

2. Vedä pyyhinasennelma irti tuulilasista.
3. Paina pyyhkimen varren keskellä
sijaitsevaa painiketta ja vedä
pyyhkin irti varrestaan.
4. Irrota pyyhkijä.
5. Toista vaiheet 1-3 päinvastaisessa järjestyksessä pyyhkimen
sulan asentamiseksi paikalleen.
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Lampun vaihtaminen

Takapyyhkimen sulka

Lampun vaihtaminen
Katkaise sytytysvirta ja kytke vastaava kytkin pois tai sulje ovet.
Pidä polttimoa kiinni vain kannasta!
Älä koske polttimon lasiin paljain
käsin.
Vaihda vanha lamppu aina samantyyppiseen uuteen lamppuun.
GO3E10061A
GO3E10060A

1. Irrota pyyhkimensuojus pyyhinasennelmasta.
2. Nosta pyyhkimen sulka yläasentoon.

3. Paina liukupidintä sormilla.
4. Vedä pyyhkimen sulka ulos.

Huomautus
Älä anna pyyhkimen varren iskeytyä päin tuulilasia, koska se saattaisi naarmuttaa tuulilasia tai
aiheuttaa särön. Laske se aina
hitaasti alas.

Vaihda ajovalojen polttimot moottoritilasta käsin.
Huom.
Ajettuasi kovassa sateessa tai käytyäsi autopesussa jotkut ulkovalojen linssit voivat olla huurteisia.
Tämä johtuu valon sisä- ja ulkopuolella olevasta lämpötilaerosta.
Tämä on vastaava ilmiö kuin auton
ikkunoiden kondensoituminen sisäpuolelta sateella, eikä se ole
osoitus autossa olevasta häiriöstä.
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Jos vettä vuotaa valon polttimoiden johtimiin, tarkastuta auto. Suosittelemme valtuutettua
huoltoliikettä.

Ajovalot ja seisontavalot
Lähi- ja kaukovalot

GC3E10003A

2. Irrota ajovalopolttimon johtoliitin.
GC3N10005A

1. Irrota suojakansi.
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Auton ajovalot ajettaessa
ulkomailla
Ajettaessa maissa, joissa on vasemmanpuoleinen liikenne, ajovalot on
säädettävä vastaantulevan liikenteen
häikäistymisen estämiseksi.

Huomautus
Tarkistuta ajovalojen säätö poiskytkennän jälkeen.
Suosittelemme, että otat yhteyttä
valtuutettuun korjaamoon.

{Varoitus
Ajovalojen väärä säätö voi aiheuttaa vastaantulijoiden häikäistymisen.

GC3E10004A

3. Irrota polttimo kannastaan ja
vaihda se.
4. Kun asennat uutta lamppua, kiinnitä kielekkeet heijastimen syvennyksiin.
5. Asenna ajovaloasennelma takaisin.
6. Kytke polttimon johtoliitin.
7. Aseta ajovalon suojakansi paikalleen ja sulje se.

Säätöruuvit sijaitsevat ajovalojen yläpuolella.
Käännä säätöruuveja ruuvitaltalla
puoli kierrosta myötäpäivään.
Poista käytöstä kääntämällä säätöruuveja puoli kierrosta vastapäivään.
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Etusuuntavalot

Seisontavalot

GC3N10009A
GC3N10008A

1. Irrota kanta asennelmasta kiertämällä sitä vastapäivään.
2. Irrota polttimon kanta heijastimesta.
3. Irrota pistoliitin lampusta.

4.
5.
6.
7.
8.

Irrota lamppu kannasta.
Aseta uusi lamppu paikalleen.
Kiinnitä liitin lamppuun.
Aseta kanta heijastimeen.
Asenna asennelma takaisin.

Sumuvalot
Vaihdata lamput korjaamolla.

GC3N10010A

1. Kierrä lampun pidintä vastapäivään vapauttaaksesi sen.
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Takavalot, suuntavalot,
seisontavalot ja
peruutusvalot

GC3N10011A

2. Paina lamppua hieman sisään
kantaan, kierrä vastapäivään,
vedä ulos ja vaihda uuteen.
3. Aseta lampun kanta heijastimeen ja lukitse kiertämällä myötäpäivään.

GC3N10013A

GC3N10012A

1. Irrota molemmat ruuvit.
2. Vedä takavaloasennelmaa sen
irrottamiseksi. Tarkista, että johtokanava jää paikalleen.

3. (1) Taka-/jarruvalo
(2) Sivuvalo
(3) Takavalo
(4) Suuntavilkku
(5) Varalamppu.
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Sivusuuntavilkut

<Tyyppi 2>

<Tyyppi 1>

GC3N10014A

4. Irrota lampun pidin. Irrota ja
vaihda polttimo.
5. Aseta polttimon pidin takavaloasennelmaan.
Asenna takavaloasennelma koriin ja kiristä. Sulje ja lukitse suojukset.
6. Kytke sytytysvirta, käytä kaikkia
valoja ja tarkista ne.

GC3D9004A
GO3E10029A

Jos valo ei toimi, tarkastuta se korjaamossa.
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Lisäjarruvalo (CHMSL)

Rekisterikilven valo

5. Aseta lampun kanta paikalleen ja
kiinnitä ruuvitalttaa käyttäen.
Ulkovalo
Etuseisontavalo / päiväW/21/5W
ajovalo
Etusuunta-vilkku

GC3D9010A

Jos lisäjarruvalo ei toimi, tarkastuta
se korjaamossa.

GC3D9011A

1. Väännä valaisin syvennyksestään ruuvitaltalla.
2. Ota lamppukotelo alakautta pois,
älä vedä johdosta.
Kierrä lampun pidintä vastapäivään vapauttaaksesi sen.
3. Irrota lamppu kannasta ja vaihda
se uuteen.
4. Aseta lampun kanta lamppukoteloon ja kierrä myötäpäivään.

WY21W

Kauko-valo

H1

Lähi-valo

H7

Takasuunta-vilkku

WY21W

Jarruvalo/takavalo

W21/5W

Varalamppu

W21W

Rekisterikilven valo

W5W
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Sisävalot

Sähköjärjestelmä

Takaluukun valo

Kattovalo

Sulakkeet

1. Irrota asettamalla tasakärkinen
ruuvitaltta lampun vastakkaiselle
puolelle ja vääntämällä varovasti.
(Varo naarmuttamasta lamppua.)
2. Poista lamppu.
3. Vaihda lamppu.
4. Asenna valaisinyksikkö takaisin
paikalleen.

Varmista, että uuden sulakkeen tiedot vastaavat viallisen sulakkeen tietoja.
Pääsulakkeet sijaitsevat akun plusnapaan liitetyssä rasiassa.
Se tulee tarvittaessa vaihtaa korjaamossa.
GO3E10032A

1. Väännä valaisin syvennyksestään ruuvitaltalla.
2. Irrota polttimo.
3. Aseta uusi lamppu paikalleen.
4. Asenna lamppu.

Ennen sulakkeen vaihtoa katkaise
sytytysvirta ja kytke vastaava katkaisin pois päältä.
Viallisen sulakkeen tunnistaa poikki
palaneesta langasta. Vaihda uusi
sulake vasta, kun häiriön syy on
poistettu.
Jotkut toiminnot on voitu suojata useammalla sulakkeella.
Sulakkeita saattaa olla sulakerasiassa, vaikka niillä ei ole toimintaa.
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Huom.

Moottoritilan sulakerasia

Kaikki tämän käyttöoppaan sisältämät sulakerasian kuvaukset eivät
ehkä koske kaikkia autoja.

<Pääsulake>

<Lisäsulake>

Kun tarkistat sulakerasiaa, katso
siinä olevaa tarraa.

Sulakkeen irrotin
Moottoritilan sulakerasiassa on
sulakkeen irrotin.
Aseta sulakkeen irrotin ylhäältä tai
sivulta päin sulakkeen päälle ja vedä
sulake pois.

GO3E10034A
GO3E10033A

Sulakerasiat ovat moottoritilassa.
Vapauta kansi, nosta sitä ylöspäin ja
irrota se.
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Pääsulakerasia

Minisulakkeet
1. KATTOLUUKKU
2. OSRVM SW

GO3E10010A

3. HIILISÄILIÖN TUULETUSSOLENOIDI
4. EI KÄYTÖSSÄ
5. EBCM-VENTTIILI
6. IBS
7. EI KÄYTÖSSÄ
8. TCM B+
9. BCM RCV
10. AJOVALOJEN KORKEKUS
VASEN/OIKEA
FSCM R/C
11. TAKALASINPYYHIN
12. TAKALASIN HUURTEENPOISTO
13. EI KÄYTÖSSÄ
14. OSRVM LÄMMITYS
15. FSCM B+
16. ISTUINLÄMMITYSMODUULI
17. TCM R/C
18. ECM R/C

19. POLTTOAINEPUMPPU
20. EI KÄYTÖSSÄ
21. Bensiini: TUULETTIMEN RELE
(AUX BEC)
Diesel: Tuulettimen 3 rele 85
22. KYLMÄKÄYNNISTYSPUMPPU
23. Bensiini: SYTYTYSPUOLA/
RUISKUTUSSUUTTIMEN
KÄÄMI
Diesel: ECM PT IGN-2
24. PESIMEN PUMPPU
25. EI KÄYTÖSSÄ
26. Bensiini: SÄILIÖN PUHDISTUSSOL./VESIVENTTIILIN
SOL./TURBON HUKKAPORTIN
SOL./TURBON OHITUSSOL./
O2-ANTURI ENNEN/JÄLKEEN
Diesel: MUUTTUVA TURBUL.
SOL.
27. EI KÄYTÖSSÄ
28. Bensiini: EI KÄYTÖSSÄ
Diesel: ECM PT IGN-3
29. Bensiini: ECM PT IGN-1/IGN-2
Diesel: ECM PT IGN-1
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30. Bensiini: MAF-ANTURI
Diesel: O2-ANTURI
31. VASEN KAUKOVALO
32. OIKEA KAUKOVALO
33. ECM B+
34. ÄÄNIMERKKI

U-mikroreleet
2. POLTTOAINEPUMPPU
4. VARA

35. A/C-KYTKIN
36. ETUSUMUVALO

Minireleet
1. MOOTTORIN PYÖRITYS
3. JÄÄHDYTYSPUHALLIN
KESKITASO
5. PT-RELE
8. JÄÄHDYTYSPUHALLIN HIDAS

J-kotelon sulakkeet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EBCM-PUMPPU
TUULILASINPYYHIN
PUHALLIN
IEM R/C
EI KÄYTÖSSÄ
Bensiini: EI KÄYTÖSSÄ
Diesel: POLTTOAINELÄMMITIN
7. EI KÄYTÖSSÄ
8. JÄÄHDYTYSPUHALLIN
HIDAS/KESKI
9. JÄÄHDYTYSPUHALLIN NOPEA
10. Bensiini: EVP
Diesel: HEHKUTULPPA
11. KÄYNNISTIMEN SOLENOIDI

Lisäsulakerasia

HC-mikroreleet
7. KÄYNNISTIN

GO3E10014A

HC-minirele
6. JÄÄHDYTYSPUHALLIN NOPEA

Releet
01. SÄHKÖISEN ALIPAINEPUMPUN RELE
02. JÄÄHDYTYSPUHALTIMEN
OHJ. 1 RELE
03. JÄÄHDYTYSPUHALTIMEN
OHJ. 2 RELE
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Kojelaudan sulakerasia

Releet
01. ACCY/RAP RELE
02. TAKALUUKUN RELE
03. VARARELE
04. PUHALTIMEN RELE
05. LOGISTIIKKAMOODIN RELE
Minisulakkeet

GO3E10035A

Matkustamon sulakerasia sijaitsee
kojelaudan alla kuljettajan puolella.
Irrota säilytyslokero päästäksesi
käsiksi sulakkeisiin.
Irrota säilytyslokero avaamalla ja
vetämällä.

GO3E10012A

1. BCM 1
2. BCM 2
3. BCM 3
4. BCM 4
5. BCM 5
6. BCM 6
7. BCM 7
8. BCM 8
9. DLIS
10. SDM B+
11. DLC
12. HVAC MDL
13. TAKALUUKUN RELE
14. UPA MDL
15. ISRVM
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16. VARA
17. SÄHKÖTOIMINEN IKKUNA,
KULJ.
18. SADETUNNISTIN
19. BCM RCV
20. SWC BKLT
21. AC APO
22. SAVUKKEENSYTYTIN/DC APO
23. VARA
24. VARA
25. VARA
26. SDM RC/AOS NÄYTTÖ
27. IPC/CMPS MODUULI
28. AJOVALOKYTKIN/DC CVT/
KYTKIMEN KYTKIN
29. VARA
30. VARA
31. IPC B+
32. RADIO/ÄÄNIMERKKI/
LISÄVARUSTELIITIN
33. NÄYTTÖ/ETULEVY
34. ONSTAR UHP/DAB

S/B-sulakkeet
01. PTC 1
02. PTC 2
03. SÄHKÖTOIMISEN ETUIKKUNAN MOOTTORI
04. SÄHKÖTOIMISEN TAKAIKKUNAN MOOTTORI
05. LOGISTIIKKAMOODIN RELE
06. VARA
07. SÄHKÖTOIMINEN ETUIKKUNA
08. SÄHKÖTOIMINEN
TAKAIKKUNA
Pääliitin
1. IEC PÄÄVIRTALIITIN
Ylikuormitussuoja
CB1.VARA
Midisulakkeet
M01.VARA

Tavaratilan sulakerasia

GO3E10036A

Se sijaitsee tavaratilassa vasemmalla puolella.
Irrota kansi päästäksesi käsiksi
sulakkeisiin.
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Releet
1. SYTYTYSRELE
2. RUN-ASENNON RELE

16. VETTÄ POLTTOAINEESSA
-ANTURI
17. ISRVM/RVC
18. VARA

Minisulakkeet

GO3E10013A

1. SÄHKÖTOIMISEN RISTISELÄNTUEN KYTKIN, KULJ.
2. SÄHKÖTOIMINEN RISTISELÄNTUEN KYTKIN, MATK.
3. VAHVISTIN
4. TRLR PISTORASIA
5. AWD-YKSIKKÖ
6. AOS-YKSIKKÖ
7. VARA
8. TRLR PARK LP
9. VARA
10. VARA
11. TRLR MDL
12. NAV DOCK
13. HTD STR WHL
14. TRLR PISTORASIA
15. EVP SW

S/B-sulakkeet
01. SÄHKÖSÄÄTÖINE ISTUIN
KULJ./ MUISTIYKSIKKÖ
02. SÄHKÖSÄÄTÖISEN ISTUIMEN
KYTKIN, MATK.
03. TRLR MDL
04. ACDCINV
05. AKKU+
06. AJOVALOJEN PESIN
07. VARA
08. VARA
09. VARA
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Auton työkalut

Varapyörällä varustetut autot

Renkaat ja vanteet

Työkalut

Renkaat ja vanteet

Renkaankorjaussarjalla
varustetut autot

Renkaiden ja vanteiden kunto
Ylitä reunakivi hitaasti ja mahdollisimman kohtisuorassa. Terävien reunojen yli ajaminen voi aiheuttaa
vaurioita renkaisiin ja vanteisiin. Älä
jätä rengasta puristukseen reunakiveä vasten.
GO3E10037A

Nosturi ja työkalut ovat tavaratilassa.
Katso Renkaan vaihto sivulta 275.
GO3E10039A

Työkalut ja renkaankorjaussarja
sijaitsevat tavaratilassa oikealla puolella.
Katso Renkaankorjaussarja sivulta
271.

Katso Kompakti varapyörä sivulta
279.

Tarkasta säännöllisesti, onko renkaissa vaurioita. Jos vaurioita tai
epätavallista kulumista esiintyy,
käänny korjaamon puoleen.
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Renkaan merkinnät

Rengaspaine

esim. 215/60 R 16 95 H

Tarkasta rengaspaine kylmistä renkaista vähintään kahden viikon välein
ja aina ennen pitkälle ajomatkalle
lähtöä. Muista myös varapyörä.

215: Renkaan leveys, mm
60: Renkaan profiili (renkaan korkeuden suhde renkaan leveyteen, %)
R: Tyyppi: vyörenkaat

Kierrä venttiilin suojus irti.

{Varoitus
Liian alhainen paine aiheuttaa renkaan lämpenemistä ja sisäisiä vaurioita, mikä voi johtaa
kulutuspinnan irtoamiseen ja jopa
renkaan räjähtämiseen suuremmilla ajonopeuksilla.

RF: Tyyppi: RunFlat
16: Vanteen halkaisija, tuumaa
95: Kantavuusindeksi, esim. 95 vastaa 690 kg:aa
H: Nopeusluokan merkintä
Nopeusluokkien merkinnät:
Q: enintään 160 km/h
S: enintään 180 km/h
T: enintään 190 km/h
H: enintään 210 km/h
V: enintään 240 km/h
W: enintään 270 km/h

Virheellinen rengaspaine vaikuttaa
turvallisuuteen, auton ajo-ominaisuuksiin, mukavuuteen ja polttoaineenkulutukseen sekä lisää renkaan
kulumista.

GO3E10038A

Rengaspainetarra on vasemman
sivuoven kehyksessä.
Rengaspainearvot koskevat kylmiä
renkaita.
Pidä vararenkaassa aina täyden
kuorman rengaspaine.
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 Kuormitus 2: Eco (rengaspaineiden eco-tila)

Rengaspaineiden
valvontajärjestelmän
toiminta

 Kuormitus 3: suuri (ajone UVON
KOKONAISPAINON MUKAISET
kuorman rengaspaineet)

Tässä autossa voi olla rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS).
TPMS on suunniteltu varoittamaan
kuljettajaa matalasta rengaspaineesta. TPMS-anturit on asennettu
kuhunkin pyörään, mukaan lukien
varapyörä. Rengaspaineiden valvontajärjestelmä tarkkailee renkaiden
ilmanpainetta ja lähettää rengaspainelukemat autossa sijaitsevaan vastaanottimeen.

Paina muutama sekunti
SET/CLR-painiketta vahvistaaksesi.
Huom.
Rengaspainetarra on vasemman
oven kehyksessä.
GC3E5005A

Mukauta rengaspaineiden ilmaisin
auton kuormaustilanteeseen painamalla MENU-painiketta suuntavilkkuvivussa. Liikuta säätöpyörää kunnes
olet "Renkaiden kuormitus" -valikossa. Paina SET/CLR-painiketta.
Voit valita seuraavat valikot:
Jokainen valikko voidaan valita kääntämällä säätöpyörää suuntavilkkuvivussa.
 Kuormitus 1: pieni (rengaspaineiden mukavuustila)

Tarkista oikea rengaspaine rengastietotarrasta.
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Matalan rengaspaineen ilmaisin
saattaa syttyä kylmänä vuodenaikana, kun autoa käynnistetään
ensimmäistä kertaa, ja sitten sammua, kun autolla on ajettu jonkin
matkaa. Tämä voi olla ennakkoilmoitus alenevasta renkaiden ilmanpaineesta, jota on lisättävä ohjeluvun
mukaiseen paineeseen.

GC3E10001A

Kun matala rengaspaine havaitaan,
TPMS sytyttää matalan rengaspaineen ilmaisimen mittaristossa.
Jos matalan rengaspaineen ilmaisin
syttyy, pysähdy ensi tilassa ja täytä
renkaat rengastietotarrassa suositeltuun paineeseen.
Katso Rengaspaine sivulta 264.
Matalan rengaspaineen ilmaisin syttyy jokaisen käynnistyksen yhteydessä, kunnes renkaat on täytetty
oikeisiin paineisiin.

Rengas- ja kuormitustietotarrasta
näkyvät oikea rengaskoko ja oikeat
rengaspaineet renkaiden ollessa kylmät.
Katso Rengaspaineet sivulta 313.
Huom.
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä voi antaa varoituksen alhaisesta rengaspaineesta, mutta se ei
korvaa normaaleja renkaiden huoltotoimia.

Huomautus
Renkaiden paikkausmateriaalit
eivät ole aina samanlaisia. Muun
kuin hyväksytyn renkaan paikkausaineen käyttö saattaa vaurioittaa
TPMS-antureita. Väärän tyyppisen
paikkausaineen käytöstä johtuvat
TPMS-anturien vauriot eivät kuulu
takuun piiriin. Käytä aina GM:n
hyväksymää renkaan paikkausainetta, jota saat jälleenmyyjältä tai
joka on toimitettu auton mukana.

Auton hoito 267

TPMS:n toimintahäiriön
merkkivalo

GC3E10001A

TPMS ei toimi oikein, jos yksi tai useampi anturi puuttuu tai ei ole toiminnassa. Jos järjestelmä havaitsee
toimintahäiriön, TPMS:n toimintahäiriön merkkivalo vilkkuu noin yhden
minuutin ajan ja jää sitten palamaan,
kunnes auton sytytysvirta katkaistaan.

TPMS:n toimintahäiriön merkkivalo
syttyy jokaisen käynnistyksen yhteydessä, kunnes vika korjataan. Esimerkkejä tilanteista, jotka aiheuttavat
näiden kytkeytymisen päälle:
• Yhden renkaan tilalle on vaihdettu vararengas.
• Vararenkaassa ei ole
TPMS-anturia. TPMS:n toimintahäiriön merkkivalon tulee sammua, kun TPMS-anturin sisältävä
rengas asennetaan takaisin.
• TPMS-anturin täsmäytysprosessia ei ole suoritettu tai sitä ei ole
suoritettu loppuun renkaiden kiertovaihdon jälkeen. Toimintahäiriön merkkivalon tulee sammua
kun anturin täsmäytysprosessi on
suoritettu onnistuneesti. Katso
"TPMS-anturin täsmäytysprosessi" myöhemmin tässä
luvussa.
• Yksi tai useampi TPMS-anturi
puuttuu tai on vaurioitunut. Toimintahäiriön merkkivalon tulee
sammua kun TPMS-anturit on

asennettu ja kun anturien täsmäytys on suoritettu onnistuneesti. Ota yhteys jälleenmyyjään
huoltoa varten.
• Vaihtorenkaat tai -pyörät eivät
täsmää auton alkuperäisten renkaiden tai pyörien kanssa. Muut
kuin suosituksen mukaiset renkaat ja vanteet voivat estää
TPMS-järjestelmän oikean toiminnan.
• Elektronisten laitteiden käyttö tai
rengaspaineiden valvontajärjestelmän kaltaisten radiotaajuuksien läheisyys voi häiritä
TPMS-antureiden toimintaa.
Jos TPMS-järjestelmä ei toimi kunnolla, se ei kykene havaitsemaan
alhaisia rengaspaineita tai ilmoittamaan niistä. Ota yhteys jälleenmyyjään huoltoa varten, jos TPMS:n
toimintahäiriön merkkivalo syttyy ja
jää palamaan.
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TPMS-anturin
täsmäytysprosessi
Jokaisessa TPMS-anturissa on yksilöllinen tunnuskoodi. Tunnuskoodi on
täsmäytettävä uudelle renkaalle/vanteelle kierrätettäessä auton pyörien
kiertovaihton jälkeen tai kun yksi tai
useampi TPMS-anturi vaihdetaan.
TPMS-anturin täsmäytysprosessi
tulee myös suorittaa aina kun varapyörän tilalle on vaihdettu varsinainen pyörä, jossa on TPMS-anturi.
Toimintahäiriön merkkivalon tulee
sammua, kun sytytysvirta seuraavan
kerran kytketään. Anturit täsmäytetään renkaan/ vanteen sijainnin
kanssa TPMS-ohjelmointityökalulla
seuraavassa järjestyksessä: kuljettajan puoleinen eturengas, matkustajan puoleinen eturengas,
matkustajan puoleinen takarengas ja
kuljettajan puoleinen takarengas.
Ota yhteys jälleenmyyjään huoltoa
varten tai osta ohjelmointityökalu.

Ensimmäisen renkaan/vanteen paikan täsmäyttämiseen on aikaa on
2 minuuttia ja yhteensä kaikkien neljän renkaan/vanteen paikan täsmäyttämiseen on aikaa 5 minuuttia. Jos
tämä aika ei riitä, täsmäytys päättyy
ja se on aloitettava uudelleen.
TPMS-anturin täsmäytysprosessi:
1. Aseta seisontajarru päälle.
2. Käännä virta-avain
ON/RUN-asentoon moottorin
ollessa pysäytettynä.
3. Käytä MENU-painiketta suuntavilkkuvivussa valitaksesi valikon
kuljettajan tietokeskuksessa
(DIC).

TNA020A

4. Käytä säätöpyörää vierittääksesi
renkaiden ohjelmointivalikkoon.
5. Paina SET/CLR-painiketta aloittaaksesi anturien täsmäytysprosessin. Näytössä tulisi näkyä
viesti, jossa pyydetään hyväksyntää prosessille.
6. Paina SET/CLR-painiketta uudelleen vahvistaaksesi valinnan.
Äänitorvi soi kahdesti osoituksena siitä, että vastaanotin on ohjelmointitilassa.
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7. Aloita kuljettajan puoleisesta eturenkaasta.
8. Aseta uudelleenopetustyökalu
renkaan sivua vasten, lähelle
renkaan venttiiliä. Paina sitten
painiketta TPMS-anturin aktivoimiseksi. Äänitorvi soi vahvistuksena siitä, että anturin
tunnistekoodi on yhdistetty tähän
renkaaseen ja vanteeseen.
9. Siirry matkustajan puoleiseen
eturenkaaseen ja toista vaiheen
8 menettely.
10. Siirry matkustajan puoleiseen
takarenkaaseen ja toista vaiheen
8 menettely.
11. Siirry kuljettajan puoleiseen takarenkaaseen ja toista vaiheen 8
menettely. Auton äänitorvi antaa
kaksi äänimerkkiä osoituksena
siitä, että anturin tunnuskoodi on
täsmäytetty kuljettajan puoleiselle takarenkaalle ja että
TPMS-anturien täsmäytys on
päättynyt.

12. Käännä virta-avain asentoon
LOCK/OFF.
13. Säädä kaikkien neljän renkaan
paine rengas- ja kuormitustietotarran suosituksen mukaiseksi.

Kuviopinnan sallittu vähimmäissyvyys (1,6 mm) on saavutettu, kun
pinta on kulunut kulumisilmaisimen
(TWI = Tread Wear Indicator) tasolle.
Niiden sijainti on merkitty renkaan
sivuun.

Kulutuspinnan syvyys

Jos eturenkaat ovat kuluneemmat
kuin takarenkaat, vaihda eturenkaat
taakse. Tarkista, että pyörät pyörivät
samaan suuntaan kuin aikaisemmin.

Tarkasta kuviourien syvyys säännöllisesti.
Turvallisuussyistä renkaat on uusittava kuviourien syvyyden ollessa
2-3 mm (talvirenkaissa 4 mm).

MD144

Renkaat vanhenevat, vaikka niillä ei
ajettaisikaan. Suosittelemme renkaiden vaihtoa 6 vuoden välein.
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Renkaiden kiertovaihto
Renkaiden kiertovaihdon avulla saavutetaan kaikkien renkaiden tasaisempi kuluminen. Ensimmäinen
kiertovaihto on kaikkein tärkein.
Aina kun havaitaan epänormaalia
kulumista, suorita kiertovaihto ensi
tilassa ja tarkista pyörien suuntaus.
Tarkista myös renkaat ja vanteet
vaurioiden varalta.

Käytä aina kiertovaihdon yhteydessä oikeaa kiertokaaviota kuvan
mukaisesti.
Älä ota varapyörää mukaan kiertovaihtoon.
Säädä etu- ja takapyörien rengaspaineet rengas- ja kuormitustietotarran
mukaisiksi kiertovaihdon jälkeen.
Nollaa rengaspaineiden valvontajärjestelmä.
Tarkista, että kaikki pyöränmutterit
on hyvin kiristetty.

{Varoitus
Vanteessa tai sen kiinnityskohdassa oleva ruoste tai lika voi saada
pyöränmutterit löystymään vähitellen. Pyörä saattaa irrota ja aiheuttaa onnettomuuden. Kun vaihdat
pyörää, poista kaikki ruoste ja lika
kohdasta, jossa vanne kiinnittyy
autoon. Hätätilanteessa voidaan
käyttää kangasta tai paperipyyhettä; käytä kuitenkin myöhemmin
raaputinta tai teräsharjaa kaiken
ruosteen ja lian poistamiseksi.
Laita pyörännavan keskiöön ohut
kerros pyöränlaakerirasvaa pyöränvaihdon tai kiertovaihdon jälkeen
estääksesi korroosion tai ruosteen
muodostumisen. Älä laita rasvaa
pyörän tasaiseen kiinnitysalustaan
tai pyöränmuttereihin tai pultteihin.

1970757
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Pölykapselit

Renkaankorjaussarja

Autossa on käytettävä tehtaan kulloisellekin ajoneuvolle hyväksymiä
pölykapseleita ja renkaita, ja kaikkien
vanteen ja renkaan yhdistelmää koskevien vaatimusten on täytyttävä.

Renkaan kulutuspinnan ja kyljen pienet vauriot voidaan korjata renkaankorjaussarjan avulla.

{Varoitus

Rengasvaurioita, jotka ovat yli
4 mm:n suuruisia tai sijaitsevat vanteen lähellä renkaan sivuseinässä, ei
voida korjata renkaankorjaussarjalla.

Väärä rengas- tai pölykapselityyppi
voi aiheuttaa rengaspaineen äkillisen laskun ja sitä kautta onnettomuuden.

Automaattivaihteistossa kytke
P-asento.

Älä poista vierasta esinettä renkaasta.

{Varoitus
Suurin sallittu ajonopeus on
80 km/h.
Tämä ei ole pitkäaikainen ratkaisu.
Ohjattavuus ja ajo-ominaisuudet
voivat huonontua.
Rengasrikon sattuessa:
Kytke seisontajarru.
Käsivaihteistossa kytke ykkösvaihde
tai peruutusvaihde.

GO3E10039A

Renkaankorjaussarja sijaitsee tavaratilassa oikealla puolella.
1. Avaa säilytyslokero.
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TDL087A

JE80A

GO3E10040A

2. Ota esiin kompressori ja tiivistysainepullo.

3. Poista sähköjohto (1) ja ilmaletku
(2) kompressorin alapuolella olevista säilytyslokeroista.

4. Kompressorin kytkin on asetettava asentoon (.
5. Ruuvaa kompressorin ilmaletku
tiivisteainepullon liitäntään.
6. Liitä kompressorin pistoke lisävarustepistorasiaan (pistorasia tai
savukkeensytyttimen liitäntä.)
Suosittelemme antamaan moottorin käydä, jotta akku ei purkautuisi.
7. Asenna tiivisteainepullo kompressorissa olevaan pitimeen.
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Aseta kompressori renkaan lähelle siten, että tiivisteainepullo on
pystyssä.

JE82A

JE81A

8. Avaa viallisen renkaan venttiilihattu.
9. Ruuvaa täyttöletku rengasventtiiliin.

10. Aseta kompressorin keinukytkin
asentoon I. Rengas täytetään tiivisteaineella.
11. Kun tiivistysainepullo tyhjenee
(kestää n. 30 sekuntia), kompressorin painemittari osoittaa lyhytaikaisesti jopa 6 baria. Sen jälkeen
paine taas laskee.
12. Kaikki tiivistysaine pumpataan
renkaaseen. Rengas täytetään
ilmalla.

JE83A

13. Rengaspaineen tulee nousta
ohjeiden mukaiseksi (noin
2,4 baariin) 10 minuutin kuluessa. Kun paine on oikea, kytke
kompressori pois päältä.
Jos ohjeen mukaista rengaspainetta ei saavuteta 10 minuutin
kuluessa, irrota renkaankorjaussarja. Siirrä autoa renkaan yhden
kierroksen verran.
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Kytke renkaankorjaussarja uudelleen ja jatka täyttöä 10 minuuttia.
Jos ohjeen mukaista rengaspainetta ei edelleenkään saavuteta,
rengas on vaurioitunut liian pahasti. Käänny korjaamon puoleen.
Poista liika rengaspaine painemittarin yläpuolella olevalla painikkeella.
Älä käytä kompressoria 10 minuuttia kauempaa.
14. Irrota renkaankorjaussarja. Paina
pitimessä olevaa lukitussakaraa
ja vedä tiivistysainepullo pois pitimestä. Ruuvaa renkaantäyttöletku tiivistysainepullon
vapaaseen liitäntään. Silloin tiivistysaine ei vuoda ulos.
Säilytä renkaankorjaussarja takaluukussa.
15. Pyyhi pois mahdollisesti ulos
valunut tiivistysaine kankaalla.

16. Kiinnitä tiivistysainepullon
mukana toimitettu muistutustarra
kuljettajan näkökenttään. Tarraan
on merkitty suurin sallittu ajonopeus (noin 80 km/h).

Jos rengaspaine on yli 1,3 baaria,
korjaa ohjearvoon (noin 2,4 baaria).
Toista toimenpidettä, kunnes painehäviötä ei enää ilmene.
Jos rengaspaine on laskenut
1,3 baarin alapuolelle, autoa ei
saa enää käyttää. Käänny korjaamon puoleen.
18. Säilytä renkaankorjaussarja takaluukussa.
Huom.
Korjatun renkaan ajokäytös muuttuu merkittävästi huonommaksi,
vaihdata siksi rengas uuteen.

JE84A

17. Jatka ajoa välittömästi, jotta tiivistysaine jakautuu renkaaseen
tasaisesti. Kun olet ajanut noin
10 km (korkeintaan 10 minuuttia),
pysähdy ja tarkasta rengaspaineet. Ruuvaa ilmaletku suoraan
renkaan venttiiliin ja kompressoriin.

Jos kuuluu outoja ääniä tai kompressori kuumenee, kytke se pois
päältä ainakin 30 minuutin ajaksi.
Huomioi sarjan voimassaoloaika.
Voimassaoloajan päätyttyä paikkausominaisuutta ei voida enää
taata. Huomioi paikkausainepullon
säilytystiedot.
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Vaihda käytetty paikkausainepullo
uuteen. Hävitä pullo soveltuvien
määräysten mukaisesti.
Kompressoria ja paikkausainetta
voidaan käyttää -30C~70 C lämpötiloissa.

Renkaan vaihto
Erityyppisten renkaiden yhdistäminen saattaa johtaa auton hallinnan
menettämiseen.
Sekarengastus, jossa käytetään eri
kokoisia, merkkisiä tai tyyppisiä (vyötai ristikudos) renkaita sekaisin, voi
haitata auton hallintaa ja aiheuttaa
kolarin. Eri kokoisten, merkkisten tai
tyyppisten renkaiden käyttäminen vai
myös aiheuttaa vahinkoa autollesi.
Varmistu, että autosi kaikki renkaat
ovat oikeaa ja samaa kokoa, merkkiä
ja tyyppiä.
Varapyörän sijasta varusteena voi
olla renkaankorjaussarja.
Tee seuraavat valmistelut ja noudata
seuraavia ohjeita:

 Aja tien sivuun turvalliseen paikkaan, jossa ei ole liikennettä.

 Vaihda aina vain yksi pyörä kerrallaan.

 Pysäköi auto vaakasuoralle ja
pitävälle alustalle. Aseta etupyörät suoraanajoasentoon.

 Käytä tunkkia vain pyörän vaihtamiseen rengasrikkotapauksessa,
älä talvi- tai kesärenkaiden vaihtoon.

 Kytke seisontajarru.
Käsivaihteistossa kytke ykkösvaihde tai peruutusvaihde.
Automaattivaihteistossa kytke
P-asento.
 Sammuta moottori ja irrota
virta-avain.
 Kytke hätävalot päälle.
 Aseta vierintäesteet vaihdettavan renkaan vastapuolella kulmittain olevan renkaan eteen ja
taakse. Puupalikat ja kivet käyvät.
 Pyydä kaikkia matkustajia poistumaan autosta.
 Ota varapyörä esiin.
Katso "Tilapäisvarapyörä" kohdasta Kompakti varapyörä sivulta 279.

 Maan ollessa pehmeä aseta nosturin alle tukeva aluskappale
(enint. 1 cm paksuinen).
 Nosturin varassa olevassa
autossa ei saa olla ihmisiä tai
eläimiä.
 Älä ryömi nosturin varassa olevan auton alle.
 Älä käynnistä moottoria auton
ollessa nosturin varassa.
 Puhdista pyöränmutterit ja kierteet ennen pyörän asennusta.
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{Varoitus
Suunnittelimme nosturin käytettäväksi vain tässä autossa.
Älä käytä auton mukana tulevaa
nosturia muissa autoissa.
Älä koskaan ylitä nosturin suurinta
sallittua nostokuormaa.
Tämän nosturin käyttäminen muissa autoissa voi vahingoittaa muita
autoja tai nosturia sekä aiheuttaa
henkilövahinkoja.

Tyhjentyneen renkaan irrotus
ja varapyörän asennus
1. Tee turvallisuustarkastus ennen
kuin jatkat.
2. Käännä pyöränmutteriavainta
vastapäivään pyöränmuttereiden
suojusten löysäämiseksi.
Löysää ne tarvittaessa loppuun
käsin. Mutterien suojukset eivät
irtoa pölykapselista.
Pölykapselin reuna saattaa olla
terävä, joten älä yritä irrottaa sitä
paljain käsin. Älä pudota pölykapselia tai aseta sitä ylösalaisin, se
saattaisi naarmuuntua tai vaurioitua. Säilytä pölykapselia tavaratilassa, kunnes tyhjentynyt rengas
on korjattu ja vaihdettu.

1913313

3. Käännä pyöränmutteriavainta
vastapäivään löysätäksesi kaikki
pyöränmutterit, mutta älä irrota
niitä vielä.
Huom.
Varmista, että nosturin nostopää
on oikein kohdistettu, jotta autolle
ei aiheudu vaurioita.
Korjaukset eivät kuulu takuun piiriin.
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{Varoitus

{Varoitus

Meneminen auton alle sen ollessa
nostettuna on vaarallista. Jos auto
luiskahtaa alas nosturilta, voit vammautua vakavasti tai kuolla.

Auton nostaminen ja huolto- tai
korjaustöiden tekeminen sen alla
on vaarallista ilman asianmukaista
turvavarustusta ja koulutusta. Jos
auton mukana toimitetaan nosturi,
se on suunniteltu vain tyhjentyneen
renkaan vaihtamiseen. Jos sitä
käytetään johonkin muuhun tarkoitukseen, sinä tai muut voitte vammautua vakavasti tai kuolla, jos
auto luiskahtaa alas nosturilta. Jos
auton mukana toimitetaan nosturi,
käytä sitä vain tyhjentyneen renkaan vaihtamiseen.

Älä koskaan mene auton alle sen
ollessa vain nosturin varassa.

{Varoitus
GC3D9013A

4. Aseta nostopää kuvan mukaisesti. Aseta nosturi oikealle korkeudelle ennen sen asettamista
nostokohdan alle.
5. Kiinnitä nosturin aputyökalu nosturiin asettamalla molemmat nosturin ja työkalun päät toisiinsa.

Auton nostaminen väärin asetetulla nosturilla voi vaurioittaa autoa ja
aiheuttaa auton putoamisen. Aseta
nosturin pää aina oikeaan kohtaan
ennen auton nostamista henkilövahinkojen ja auton vaurioitumisen
välttämiseksi.
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{Varoitus

VSD011A

6. Kierrä nosturin kahvaa myötäpäivään nostaaksesi autoa sen verran ylös maasta, että kompakti
varapyörä mahtuu auton alle.

1913316

7. Irrota kaikki pyöränmutterit.
8. Irrota tyhjentynyt rengas.

Vanteessa tai sen kiinnityskohdassa oleva ruoste tai lika voi saada
pyöränmutterit löystymään vähitellen. Pyörä saattaa irrota ja aiheuttaa onnettomuuden. Kun vaihdat
pyörää, poista kaikki ruoste ja lika
kohdasta, jossa vanne kiinnittyy
autoon. Hätätilanteessa voidaan
käyttää kangasta tai paperipyyhettä; käytä kuitenkin myöhemmin
raaputinta tai teräsharjaa kaiken
ruosteen ja lian poistamiseksi.
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1913319

9. Poista kaikki ruoste ja lika pyöränpulteista, kiinnityspinnoista ja
varapyörästä.
10. Asenna kompakti varapyörä.

{Varoitus
Älä koskaan laita öljyä tai rasvaa
pultteihin tai muttereihin, koska
mutterit saattavat tällöin löystyä.
Auton pyörä saattaisi irrota ja aiheuttaa onnettomuuden.

11. Laita pyörämutterit takaisin paikalleen muttereiden pyöristetty
pää suunnattuna vanteeseen.
Kierrä jokaista mutteria käsin
myötäpäivään, kunnes pyörä on
napaa vasten.
12. Laske auto alas kiertämällä nosturin kahvaa vastapäivään. Laske
nosturi täysin alas.
13. Kiristä pyöränmutterit ristikkäin.
14. Laske nosturi kokonaan alas ja
ota nosturi pois auton alta.
15. Kiristä pyöränmutterit tiukasti
pyöränmutteriavaimella.

Kompakti varapyörä
Varapyörä voidaan luokitella tilapäisvarapyöräksi, jos sen koko eroaa
muista asennetuista renkaista tai
maan lainsäädäntö niin määrittelee.
Varapyörässä on teräsvanne.
Jos asennettu varapyörä on pienempi kuin auton muut pyörät tai jos
muissa pyörissä on talvirenkaat,
auton ajo-ominaisuudet saattavat
muuttua. Vaihdata viallinen rengas
mahdollisimman pian.

Huom.
Pölykapselia ei voi asentaa kompaktiin varapyörään. Jos yrität
asentaa pölykapselin kompaktiin
varapyörään, kapseli tai pyörä voi
vaurioitua.

GO3E10044A

280 Auton hoito

Varapyörä sijaitsee tavaratilassa (tai
takaluukussa) lattian peitelevyn alla.
Se on kiinnitetty syvennykseen siipimutterilla.
Varapyörän syvennystä ei ole suunniteltu kaikille sallituille rengaskoille.
Jos varapyörää leveämpi pyörä on
varastoitava varapyörän syvennykseen pyörän vaihdon jälkeen, lattian
peite voidaan asettaa yli työntyvän
pyörän päälle.

Tilapäisvarapyörä
Tilapäisvarapyörää käytettäessä
auton ajo-ominaisuudet voivat muuttua. Vaihdata tai korjauta viallinen
rengas mahdollisimman pian.

Vaurioituneen pyörän
varastointi

Käytä vain yhtä tilapäisvarapyörää.
Suurin sallittu ajonopeus on 80 km/h.
Aja kaarteisiin alhaisella nopeudella.
Älä käytä tilapäisvarapyörää pitkään.

Huomautus
Tämä vanteen ja renkaan yhdistelmä on tarkoitettu vain väliaikaiseen hätäkäyttöön.
Vaihda sen tilalle normaali pyörä
mahdollisimman pian.
Älä käytä lumiketjuja.
Älä asenna näille vanteille alkuperäisestä renkaasta poikkeavaa renkaita.
Älä asenna sitä muihin autoihin.

GO3E10067A

Vaurioitunut pyörä on asetettava
tavaratilaan ja kiinnitettävä hihnalla.

Auton hoito 281

Käynnistäminen
apukaapeleilla
Käynnistäminen
apukaapeleilla
Älä käynnistä pikalatauslaitteen
avulla.
Jos auton akku on purkautunut, auto
voidaan käynnistää toisen auton
akulla käynnistyskaapeleita käyttäen.
GC3E10002A

1. Sijoita pyörä tavaratilan keskelle.
2. Kiinnitä hihnan silmukalla varustettu pää kiinnityslenkkiin.
3. Kiinnitä hihnan koukulla varustettu pää silmukkaan ja vedä
siitä, kunnes silmukka on hyvin
kiinnitetty kiinnityslenkkiin.
4. Pujota hihna pyörän puolien läpi
kuvan mukaisesti.
5. Kiinnitä koukku vastakkaiseen
kiinnityslenkkiin.
6. Kiristä hihna.

{Varoitus
Käynnistyskaapelien avulla käynnistettäessä on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta.
Seuraavasta ohjeesta poikkeamisesta voi seurata akkujen räjähdys
ja siten vammoja ja vaurioita tai
kummankin auton sähkölaitteiden
vioittuminen.
Vältä kosketusta silmiin, ihoon,
kankaaseen tai maalipintoihin.
Neste sisältää rikkihappoa, joka voi
suorassa kosketuksessa aiheuttaa
vammoja ja vaurioita.

 Akun lähellä ei saa käsitellä avotulta tai kipinöitä.
 Purkautunut akku voi jäätyä jo
0 C:n lämpötilassa.
Sulata jäätynyt akku ennen käynnistyskaapeleiden kytkemistä.
 Työskennellessäsi akun parissa
käytä suojalaseja ja suojavaatetusta.
 Avustavan auton akun jännitteen
tulee olla sama (12 V). Kapasiteetti (Ah) ei saa olla oleellisesti
tyhjentyneen akun kapasiteettia
pienempi.
 Käytä käynnistyskaapeleita,
joissa on eristetyt kaapelikengät
ja joiden läpimitta on vähintään
16 mm2 (dieselmoottorissa
25 mm2).
 Älä irrota tyhjentynyttä akkua
sähköjärjestelmästä.
 Kytke pois tarpeettomat virrankuluttajat.
 Älä kumarru akun päälle työn
aikana.
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 Kaapeleiden kaapelikengät eivät
saa koskettaa toisiaan.

Kytke kaapelit seuraavassa järjestyksessä:

 Autot eivät saa käynnistyskaapeleilla käynnistettäessä koskettaa
toisiaan.

1. Liitä punainen kaapeli avustavan
auton akun positiiviseen napaan.
2. Liitä punaisen kaapelin toinen
pää tyhjentyneen akun positiiviseen napaan.
3. Liitä musta kaapeli avustavan
auton akun negatiiviseen
napaan.
4. Liitä mustan kaapelin toinen pää
käynnistettävän auton maadoituspisteeseen, esim. sylinteriryhmään tai moottorin kannattimen
ruuviin. Kytke niin kauas tyhjentyneestä akusta kuin mahdollista,
vähintään 60 cm:n etäisyydelle.

 Kytke seisontajarru, aseta käsivalintaisen vaihteiston vaihdevipu
vapaalle ja automaattivaihteiston
valintavipu P-asentoon.

Aseta kaapelit siten, että ne eivät voi
koskettaa moottorin liikkuviin osiin.
GO3E10045A

Moottorin käynnistäminen:
1. Käynnistä avustavan auton moottori.
2. Käynnistä 5 minuutin kuluttua toinen moottori. Älä käynnistä kauemmin kuin 15 sekuntia
kerrallaan ja pidä käynnistysten
välillä vähintään 1 minuutin
tauko.
3. Anna molempien moottoreiden
käydä joutokäyntiä noin 3 minuuttia kaapelit kytkettyinä.
4. Kytke käynnistettävässä autossa
jokin sähkölaite (esim. ajovalot tai
takalasin lämmitin) päälle.
5. Irrota kaapelit täsmälleen päinvastaisessa järjestyksessä kuin
ne edellä kiinnitettiin.
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Hinaaminen

AWD-auton hinaaminen
Jos autoa hinataan 2 pyörää nostettuna, tulee nostaa vetävät etupyörät
ja lukita ne hinausauton vetohaarukkaan.

Auton hinaaminen
Jos autosi tarvitsee hinausta, käänny
huoltoverkostomme tai muun
ammattimaisen hinauspalvelun puoleen.

GO3E10047A

GO3E10072A

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

GO3E10046A

Paras tapa kuljetuttaa auto on käyttää hinausautoa.

GO3E10048A

Jos hinauslavaa ei ole käytettävissä,
käytä hinausalustaa kuvassa esitetyllä tavalla.
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Ota huomioon seuraavat hinausta
koskevat seikat:
 Hinauksen aikana autossa ei saa
olla matkustajia.
 Vapauta hinattavan auton seisontajarru ja aseta vaihdevipu
vapaalle.

Hinaaminen hätätapauksissa
Jos hinauspalvelua ei ole saatavilla
hätätilanteessa, autoasi voidaan hinata tilapäisesti hinaussilmukkaan
kiinnitetyn köyden avulla.

 Sytytä auton hätävilkku.
 Noudata nopeusrajoituksia.

GO3E10073A

Huomautus
Jos nelipyörävetoista (AWD) autoa
hinataan etu- tai takapyörät
maassa, auton vetojärjestelmä voi
vaurioitua vakavasti.

Irrota suojus ruuvitaltan avulla ja
poista suojus.

Älä koskaan hinaa autoa sekä etuettä takapyörät maassa.

Hinaussilmukka on auton työkaluissa.

GC3D9008A

Katso Työkalut sivulta 263.
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Vaihteisto vapaa-asennossa.

Huomautus
Aja hitaasti. Varo nykäyksiä. Rajut
nykäykset hinauksessa voivat
vahingoittaa autoa.
Jarruttaminen ja ohjaaminen vaativat
huomattavasti enemmän voimaa,
kun moottori ei ole käynnissä.
GC3D9009A

Kierrä hinaussilmukka rajoittimeen
asti kiinni vaaka-asennossa. (Sen
tulee mennä hinausmutteriin.)
Kiinnitä hinausköysi, tai mieluummin
hinauspuomi, hinaussilmukkaan.
Hinaussilmukkaa saa käyttää vain
hinaamiseen, ei muuhun vetämiseen.
Kytke sytytysvirta, jotta ohjauslukko
vapautuu ja voit tarvittaessa käyttää
jarruvaloja, äänitorvea ja tuulilasinpyyhkimiä.

Kytke ilman sisäkierto ja sulje ikkunat, etteivät hinaavan auton pakokaasut pääse tunkeutumaan autoon
sisään.
Automaattivaihteistolla varustetut
autot: älä hinaa autoa hinaussilmukasta. Hinaaminen hinausköyden
avulla voi vaurioittaa vakavasti automaattivaihteistoa. Automaattivaihteistolla varustettua autoa
hinattaessa käytä lavettia tai pyörien
nostolaitetta.

Käsivaihteistolla varustetut autot:
Autoa saa hinata eteenpäin enintään 88 km/h nopeudella. Kaikissa
muissa tapauksissa tai vaihteiston
ollessa viallinen etuakseli on nostettava ylös maasta.
Käänny korjaamon puoleen.
Kierrä hinaussilmukka irti hinauksen
jälkeen.
Aseta suojus paikalleen ja sulje se.
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Toisen auton hinaaminen

Huomautus
Aja hitaasti. Varo nykäyksiä.
Rajut nykäykset hinauksessa voivat vahingoittaa autoa.

GC3G10008A
GC3G10007A

Irrota suojus ruuvitaltan avulla ja
poista suojus.
Hinaussilmukka on auton työkaluissa.
Katso Työkalut sivulta 263.

Kierrä hinaussilmukka rajoittimeen
asti kiinni vaaka-asennossa. (Sen
tulee mennä hinausmutteriin.)
Kiinnitä hinausköysi, tai mieluummin
hinauspuomi, hinaussilmukkaan.
Hinaussilmukkaa saa käyttää vain
hinaamiseen, ei muuhun vetämiseen.
Asenna hinauksen jälkeen suojakansi tukevasti paikalleen.
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Ulkonäön hoito
Ulkopuolen hoito
Lukot
Lukot on tehtaalla voideltu korkealaatuisella lukkosylinterirasvalla.
Käytä jäänpoistoainetta vain, jos se
on ehdottoman välttämätöntä, koska
se poistaa rasvaa ja haittaa lukkojen
toimintaa. Jäänpoistoaineiden käytön
jälkeen lukot on voideltava korjaamolla uudelleen.

Pesu
Maalipinta on jatkuvasti alttiina
ympäristörasituksille. Pese ja vahaa
auto siksi säännöllisesti. Valitse
automaattipesussa ohjelma, joka
sisältää vahauksen.
Puhdista lintujen ulosteet, kuolleet
hyönteiset, pihka, siitepöly jne. nopeasti pois, sillä ne sisältävät maalipintaa syövyttäviä aineita.

Noudata automaattipesussa pesukoneen valmistajan ohjeita. Kytke tuulilasinpyyhkimet ja takalasinpyyhin
pois päältä. Lukitse auto, jotta polttoaineen täyttöaukon luukkua ei voida
avata. Irrota antenni ja ulkoiset lisävarusteet, kuten kattotelineet yms.

Älä hankaa pikitahroja kovilla esineillä. Käytä maalipintoihin pienpoistosumutetta.

Ulkopuoliset valot
Ajo- ja muiden valojen suojukset ovat
muovia.

Pestessäsi auton käsin huuhtele
pyöränkoteloiden sisäpuolet huolellisesti.

Älä käytä hankaavia äläkä syövyttäviä aineita. Älä hankaa pintoja kuivana äläkä jääraapalla.

Avaa ovet ja konepelti ja pese myös
niiden sisäreunat ja huullokset sekä
niiden peittämät korin osat.

Puhdistaessasi roskia, rasvaa, likaa
ja pikeä ulkovaloista tai linsseistä,
käytä vain haaleaa vettä, pehmeää
kangasta ja autopesuainetta.

Rasvauta kaikkien ovien saranat korjaamolla.
Älä pese moottoritilaa höyry- tai painepesurilla.
Huuhtele ja kuivaa auto säämiskällä
huolellisesti. Huuhdo säämiskä
usein. Käytä eri säämiskää ikkuna- ja
maalipinnoille: vahajäänteet laseissa
heikentävät näkyvyyttä.

Voimakas puhdistus kuivalla kankaalla voi vaurioittaa ulkovaloa tai
linssiä.
Älä puhdista ulkovaloja auton tehopuhdistusnesteellä.
Vältä haitallisen puhdistusaineen
valojen ollessa päällä. Se voi saada
linssin halkeamaan kemiallisen reaktion johdosta.
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Noudata auton pesua koskevia
ohjeita
Noudata auton pesua koskevia
ohjeita ja käytä mietoa pesuainetta.
Linsseihin voi tulla mikrohalkeamia ja
hitsauskohtiin halkeamia, jos auton
pesuohjeita ei noudateta.
Älä koskaan käytä alla olevia nesteitä pesutarkoituksiin.
• Asetoni
• Bentseeni
• Tolueeni
• Ksyleeni
• Tinneri

Kiillotus ja vahaus
Vahaa auto säännöllisesti (viimeistään silloin kun vesi ei enää pisaroidu). Muuten maalipinta
himmenee.
Kiillotus on tarpeen vain, jos maalipinta on himmeä ja kiilloton tai siihen
on tarttunut likahiukkasia.

Silikonipitoinen kiilloke muodostaa
suojakalvon, jonka jälkeen autoa ei
tarvitse vahata.
Älä käsittele korin muoviosia vahoilla
äläkä kiillotusaineilla.

Ikkunat ja tuulilasinpyyhkimien
sulat
Käytä pehmeää, nukkaamatonta liinaa tai säämiskää ja ikkunanpesuainetta sekä hyönteistenpoistoainetta.
Lämmitettävää takalasia puhdistettaessa on varottava vahingoittamasta
sisäpinnassa olevia vastuslankoja.
Poista jää teräväreunaisella jääkaapimella. Paina kaavin tiukasti lasia
vasten, jotta likaa ei pääse kaapimen
alle eikä lasi naarmuunnu.
Puhdista likaantuneet pyyhkimien
sulat pesunesteeseen kastetulla
pehmeällä liinalla.

Renkaat ja vanteet
Älä käytä minkäänlaiseen puhdistukseen painepesuria.

Käytä vanteiden puhdistukseen
pH-neutraalia puhdistusainetta.
Vanteet ovat maalattuja, ja niihin voidaan käyttää samoja puhdistus- ja
kiillotusaineita kuin koriin.

Maalivauriot
Korjaa pienet maalivauriot maalikynällä, ennen kuin ruostetta muodostuu. Korjauta suuremmat
maalivauriot ja ruostevauriot korjaamolla.

Lisävarusteena autoon
saatavia korisarjoja koskeva
huomautus
Varo vahingoittamasta autoon kiinnitettyä korisarjaa.
• Varo autoa hinattaessa, ettei
hinausköysi aiheuta autolle vaurioita. Hinaa autoa tarvittaessa
puskurin alasuojus irrotettuna.
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• Erityistä huomiota tulee kiinnittää
pieneen maavaraan ajettaessa
hidasteiden, jalkakäytävien reunojen, pysäköintiluiskien jne. kohdalla.
• Käytä tukea auton ollessa nostettuna, jotta korisarja ei vaurioidu.
• Käytä auton hinauksessa turvallista hinausalustaa korivaurioiden estämiseksi.

Takaluukun kaasujousien huolto
Tarkista kaasujouset silmämääräisesti kulumisen, halkeamien tai muiden vaurioiden varalta, jos ne
kuuluvat varustukseen. Tarkista kaasujousien kyky pitää takaluukku
avoinna. Ota yhteys jälleenmyyjään,
jos huolto on tarpeen.

Sisustuksen hoito

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

Auton sisätilat pysyvät parhaiten
kunnossa, jos ne puhdistetaan usein.
Pölyä ja likaa voi kertyä verhoiluun ja
matot, kankaat, nahka ja muovipinnat voivat vahingoittua. Tahrat tulee
poistaa pian, koska voimakas kuumuus voi saada ne pinttymään nopeasti.

Huuhtele nämä aineet säännöllisesti
auton alustasta.

Vaaleasävyiset sisustukset on ehkä
puhdistettava useammin.

Puhdista huolellisesti kaikki alueet,
joihin mutaa ja likaa voi kerääntyä.
Irrota pieniin koloihin pakkautunut
sakka ennen vedellä huuhtelua.

Sanomalehdet ja kankaat, joista voi
siirtyä väriä kodin sisustukseen, voivat värjätä myös auton sisustusta.

Alusta

Poista pöly pienistä painikkeista ja
säätönupeista pienellä pehmeällä
harjalla.
Käytä sisustuksen puhdistamiseen
vain erityisesti puhdistettaville pinnoille suunniteltuja puhdistusaineita.
Puhdistusaineiden käyttö muille kuin
niille tarkoitetuille pinnoille voi aiheuttaa pysyviä vaurioita. Suihkuta puhdistusaine suoraan puhdistusliinaan,
jotta sitä ei suihkua muille pinnoille.
Poista mahdolliset roiskeet muilta
pinnoilta välittömästi.
Huom.
Hankaavien puhdistusaineiden
käyttö lasipintojen puhdistukseen
voi naarmuttaa lasia ja/tai vaurioittaa takalasin lämmitintä. Käytä auton lasien puhdistamiseen vain
pehmeää kangasta ja lasinpuhdistusainetta.
Puhdistusaineet voivat sisältää liuottimia, joita saattaa kertyä sisustukseen.
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Lue tuoteselosteesta kaikki turvaohjeet ennen puhdistusaineiden käyttöä ja noudata niitä. Huolehdi
sisutuksen puhdistuksen aikana riittävästä tuuletuksesta avaamalla ovet
ja ikkunat.
Älä käytä sisustuksen
puhdistuksessa seuraavia
puhdistusaineita tai tekniikoita:
• Älä koskaan käytä veistä tai
muita teräviä esineitä lian poistamiseen miltään sisustuspinnoilta.
• Älä koskaan käytä kovaa harjaa.
Se saattaa aiheuttaa vaurioita.
• Älä koskaan hankaa puhdistusliinalla voimakkaasti. Voimakas
hankaaminen voi vaurioittaa
sisustusta eikä se tehosta lian
irrottamista.

• Vältä pyykinpesuaineita tai rasvanpoistajia sisältäviä astianpesuaineita. Liian suuri määrä
saippuaa jättää sisustukseen raitoja ja lisää lian kertymistä. Käytä
vain mietoja, pH-neutraaleja saippuoita.
• Älä kastele sisustusta voimakkaasti puhdistuksen yhteydessä.
• Liuottimia sisältävät puhdistusaineet voivat vaurioittaa sisustusta.
Kangas/matto
Poista pöly ja irtonainen lika pölynimurin pehmeällä harjasuulakkeella.
Pyörivällä harjalla varustettua suulaketta voi käyttää vain lattiamattoihin.
Yritä poistaa tahrat aina ensin pelkällä vedellä tai soodavedellä.
Poista varovasti mahdollisimman
suuri osa tahrasta käyttämällä
jotakin seuraavista tekniikoista:
• Nesteet: poista neste varovasti
paperipyyhkeellä. Anna tahran
imeytyä paperipyyhkeeseen kunnes enempää ei imeydy.

• Kuivat tahrat: poista tahra niin
paljon kuin mahdollista ja imuroi
sitten.
Puhdistaminen:
1. Kostuta nukkaamaton, puhdas
valkoinen kangas veteen tai soodaveteen.
2. Poista ylimääräinen kosteus.
3. Aloita tahran ulkoreunasta ja
hankaa varovasti kohti sen keskiosaa. Jatka puhdistusta ja ota
käyttöön puhdas kangaskohta
aina edellisen likaantuessa.
4. Jatka tahriintuneen alueen hankausta varovasti.
5. Jos tahra ei ole poistunut kokonaan, käytä mietoa saippualiuosta ja toista puhdistusmenettely
pelkän veden kanssa.
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Jos tahraa on edelleen jäljellä, kaupasta saatava kankaanpuhdistusaine
tai voi olla tarpeen. Testaa värin kestävyys pienellä, piilossa olevalla alueella ennen kuin käytät
kankaanpuhdistusainetta. Jos pienempi puhdistettu alue vaikuttaa
siltä, että siihen saattaa muodostua
rengaskuvio, puhdista koko pinta.
Liika kosteus voidaan poistaa kankaasta tai matosta paperipyyhkeellä
puhdistusprosessin jälkeen.

Huomautus
Sulje tarrakiinnikkeet, koska vaatteissa olevat avoimet tarrakiinnikkeet voivat vaurioittaa
istuinverhoilua.
Nahka
Nahka, erityisesti vaalea nahka, on
puhdistettava useammin pölyn, lian
ja muista esineistä siirtyneen värin
kerääntymisen estämiseksi, jotta ne
eivät muodosta pysyviä tahroja.

Pölyn poistamiseen voidaan käyttää
vedellä kostutettua pehmeää kangasta.
Jos perusteellisempi puhdistus on
tarpeen, voidaan käyttää mietoon
saippualiuokseen kostutettua pehmeää kangasta. Anna nahan kuivua
luonnollisesti.
Älä käytä lämpöä, höyryä, tahranpoistoaineita tai kengänkiillotusainetta nahan hoitoon. Useat kaupoista
saatavat nahan puhdistus- ja suoja-aineet voivat muuttaa nahan ulkonäköä ja tuntumaa pysyvästi eikä
niiden käyttöä suositella. Älä käytä
silikoni- tai vahapohjaisia tuotteita tai
orgaanisia liuotteita sisältäviä tuotteita sisustuksen puhdistamiseen, koska ne voivat muuttaa ulkonäköä
lisäämällä kiiltoa epätasaisesti.

Kojelauta, vinyyli ja muut
muovipinnat
Pölyn poistamiseen voidaan käyttää
vedellä kostutettua pehmeää kangasta.
Jos perusteellisempi puhdistus on
tarpeen, voidaan käyttää mietoon
saippualiuokseen kostutettua pehmeää kangasta ja poistaa pöly ja lika
varovasti. Älä koskaan käytä tai tahranpoistoaineita muovipinnoille.
Useat kaupoista saatavat pehmeiden
muovipintojen puhdistus- ja suoja-aineet voivat muuttaa sisustuksen ulkonäköä ja tuntumaa pysyvästi eikä
niiden käyttöä suositella. Älä käytä
silikoni- tai vahapohjaisia tuotteita tai
orgaanisia liuotteita sisältäviä tuotteita sisustuksen puhdistamiseen, koska ne voivat muuttaa ulkonäköä
lisäämällä kiiltoa epätasaisesti.
Jotkut kaupoista saatavat tuotteet
voivat lisätä kojelaudan kiiltoa. Se voi
aiheuttaa häiritseviä heijastumia tuulilasiin ja vaikeuttaa tuulilasin läpi näkemistä määrätyissä olosuhteissa.
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Huom.
Ilmanraikastimet sisältävät liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoveja ja maalipintoja.
Noudata valmistajan ohjeita käyttäessäsi autossa ilmanraikastimia.
Jos ilmanraikastin joutuu kosketukseen maali- tai muovipinnan kanssa, pyyhi pinta välittömästi
pehmeällä kankaalla.
Ilmanraikastimien aiheuttamat vauriot eivät kuulu auton takuun piiriin.

Turvavöiden hoito
Pidä turvavyöt puhtaina ja kuivina.

Lattiamatot
{Varoitus

{Varoitus
Älä valkaise tai värjää turvavöitä.
Se voi heikentää niitä merkittävästi. Ne eivät ehkä voisi antaa riittävää suojaa törmäyksessä.
Puhdista turvavyöt vain miedolla
saippualla ja haalealla vedellä.

Muovi- ja kumiosat
Muovi- ja kumiosien puhdistukseen
voidaan käyttää samoja aineita kuin
korin puhdistukseen. Käytä tarvittaessa sisäpuhdistusainetta. Älä käytä
muita aineita. Erityisesti liuottimia ja
polttoaineita ei saa käyttää. Älä käytä
minkäänlaiseen puhdistukseen painepesuria.

Jos lattiamatto on väärän kokoinen
tai väärin asennettu, se voi häiritä
kaasupolkimen ja/tai jarrupolkimen toimintaa. Jos matto estää
polkimia liikkumasta normaalisti,
se voi aiheuttaa tahattoman kiihdytyksen ja/tai pidemmän jarrutusmatkan, mikä voi johtaa
törmäykseen ja henkilövahinkoihin.
Varmista, että lattiamatto ei häiritse
kaasu- tai jarrupolkimen toimintaa.
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Noudata seuraavia ohjeita
lattiamattojen oikeaa käyttöä
varten:
• Auton mukana toimitetut lattiamatot on suunniteltu autoasi varten.
Jos lattiamatot on vaihdettava, on
suositeltavaa hankkia GM:n
hyväksymät lattiamatot. Muut
kuin GM:n hyväksymät lattiamatot eivät ehkä sovi autoon kunnolla ja ne voivat häiritä kaasutai jarrupolkimen toimintaa. Tarkista aina, että lattiamatot eivät
häiritse polkimien toimintaa.
• Käytä lattiamattoja oikea puoli
ylöspäin. Älä käännä niitä ylösalaisin.
• Älä laita mitään kuljettajan puoleisen lattiamaton päälle.
• Käytä vain yhtä lattiamattoa kuljettajan puolella.
• Älä laita kahta lattiamattoa päällekkäin.

Muistiinpanoja
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Yleisiä tietoja
Huoltotiedot

Yleisiä tietoja ...............................295
Määräaikaishuollot ......................296
Suositellut nesteet, voiteluaineet
ja varaosat ...................................301

Auton käyttö- ja liikenneturvallisuuden, taloudellisuuden sekä arvon säilymisen vuoksi on tärkeää, että kaikki
huoltotyöt tehdään suositelluin
välein.

Huoltotöiden kirjaaminen
Huollon vahvistus merkitään huollon
käsikirjaan.
Päivämäärän ja kilometrimäärän
lisäksi merkitään huoltavan korjaamon leima ja allekirjoitus.
Tarkista, että huollon käsikirja täytetään oikein, koska se on todiste tehdyistä huolloista ja oleellisen tärkeä
esitettäessä takuuvaatimuksia tai
goodwill-pyyntöjä. Siitä on hyötyä
myös autoa myytäessä.
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Määräaikaishuollot
Määräaikaishuollot

Huoltoväli
1 vuoden / 15.000 km välein (kumpi raja ennen täyttyy)
Huolto I -- Suorita huolto I ensimmäisenä huoltona tai jos huolto II suoritettiin edellisellä kerralla
Huolto II -- Suorita huolto II, jos edellisellä kerralla suoritettiin huolto I.
Moottoriöljyn kestoiän valvontajärjestelmällä varustetut autot: Jos kuljettajan tietokeskuksessa (DIC) näytetään koodinumero 82 ja edellinen huolto on tehty vähintään 10 kuukautta aikaisemmin, ajankohtaiset huoltotoimenpiteet on tehtävä.
Nro

Huolto

Huolto I

Huolto II

R

R

1

Vaihda moottoriöljy ja suodatin.

2

Tarkasta vuotojen tai vaurion varalta.

I

I

3

Tarkasta moottorin ilmansuodatin.

I

I

4

Tarkasta renkaiden ilmanpaine ja kuluneisuus.

I

I

5

Tarkasta jarrujärjestelmä.

I

I

6

Tarkasta moottorin jäähdytysnesteen ja tuulilasin pesunesteen määrä ja
lisää nestettä tarvittaessa.

I

I

7

Tarkasta jousitus- ja ohjausjärjestelmän osat.

I

I

8

Tarkasta pyyhinsulat ja ulkovalojen toiminta.

I

I
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Nro

Huolto

Huolto I

Huolto II

9

Tarkasta käyttöhihnat.

I

I

10

Suorita mahdollisesti tarvittavat lisähuollot - katso asianomaista osaa.

I

I

Tarkasta, että kenttätoimenpiteet on tehty.

I

I

11

Huolto 2 - suorita kaikki huoltoon 1 kuuluvat huoltotyöt, plus seuraavat
12

Vaihda jarruneste.

R

13

Tarkasta moottorin jäähdytysjärjestelmä.

I

14

Tarkasta turvatyynyjärjestelmän osat.

I

15

Tarkasta voimansiirtolaitteiden osat.

I

16

Voitele korin osat.

I

I - Tarkasta nämä kohteet ja niihin liittyvät osat. Korjaa, puhdista, täytä, säädä tai vaihda tarvittaessa.
R - Vaihda.

Nro

Kuvaus

Trax

17

Vaihda raitisilmasuodatin

60.000 km / 2 vuoden välein

18

Vaihda ilmansuodatin

60.000 km / 4 vuoden välein

19

Vaihda sytytystulpat

60.000 km / 4 vuoden välein

20

Vaihda dieselpolttoainesuodatin

60.000 km / 2 vuoden välein

21

Vaihda moottorin jäähdytysneste

240.000 km / 5 vuoden välein

22

Vaihda automaattivaihteiston öljy

23

Vaihda apulaitehihna ja joustava hihna

Normaaliolosuhteet: vaihtoväli 150.000 km / 10 vuotta
Vaativat olosuhteet: vaihtoväli 75.000 km / 5 vuotta
90.000 km / 10 vuoden välein
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Nro

Kuvaus

Trax

24

Vaihda jako-

hihna 150.000 km / 10 vuoden välein

25

Vaihda jako-

ketju 240.000 km / 10 vuoden välein

26

Tarkista venttiilivälykset bensiini- ja dieselmoottoreissa

150.000 km / 10 vuoden välein

Alaviitteet
Huoltokohta

Huom.
Vaihda moottoriöljy välittömästi, jos vaihda moottoriöljy -valo syttyy mittaristossa.

1

2

Jos auton käyttöolosuhteet ovat olleet raskaat: lyhyitä ajomatkoja, paljon joutokäyntiä tai ajoa
pölyisissä olosuhteissa, moottoriöljy ja suodatin voi olla syytä vaihtaa useammin.
Nestehäviö missä tahansa auton järjestelmässä voi olla osoituksena ongelmasta. Järjestelmä
tulee tarkastaa ja korjata ja nestemäärä tarkastaa. Lisää nestettä tarvittaessa.
Jos autolla ajetaan säännöllisesti pölyisissä olosuhteissa, tarkasta suodatin useammin.

3 & 17

Jos autolla ajetaan säännöllisesti pölyisissä olosuhteissa, suodattimen vaihto tiheämmin voi
olla tarpeen.

5

Tarkasta silmämääräisesti jarruputket ja -letkut tukkeumien, vuotojen, halkeamien, hankautumisen ym. varalta Tarkasta levyjarrujen jarrupalojen kuluneisuus ja levyjen pinnan kunto. Tarkasta rumpujarrujen pinnoitteet/kengät kulumisen tai halkeamien varalta. Tarkasta muut
jarruosat, mukaan lukien rummut, pyöränsylinterit, satulat, seisontajarru ym.

7

Tarkasta silmämääräisesti etu- ja takajousitus ja ohjausjärjestelmä vaurioiden, löysyyden,
puuttuvien osien tai kulumista osoittavien merkkien varalta. Tarkasta ohjaustehostimen osat
tukkeumien, halkeamien, hankautumisen ym. varalta.
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Huoltokohta

Huom.

8

Tarkasta pyyhinsulat kulumisen, halkeamien tai likaantumisen varalta. Puhdista tuulilasi ja
pyyhinsulat, jos ne ovat likaiset. Vaihda pyyhinsulat, jos ne ovat kuluneet tai vaurioituneet.

12

Jos autolla ajetaan ankarissa olosuhteissa : ajo mäkisessä maastossa tai vuoristossa tai perävaunun vetäminen usein, jarrunesteen vaihto voi olla tarpeen useammin.

13

Tarkasta silmämääräisesti letkut ja vaihdata ne, jos niissä on halkeamia, paisumia tai ne ovat
huonossa kunnossa. Tarkasta kaikki putket, kiinnikkeet ja kiristimet; vaihda alkuperäisiin osiin
tarvittaessa. Oikean toiminnan varmistamiseksi suositellaan jäähdytysjärjestelmän ja painekorkin painetestiä sekä jäähdyttimen ja ilmastointilaitteen lauhduttimen ulkopuolista puhdistusta.

14

Varmista, että turvavyömuistuttimen valo ja turvavyökokoonpanot toimivat oikein. Tarkasta turvavyöjärjestelmän muut osat löysyyden tai vaurioiden varalta. Jos havaitset jotakin, joka estää
turvayöjärjestelmää toimimasta oikein, korjauta se. Varmista, että kuluneet tai hankautuneet
turvavyöt vaihdetaan.

16

Voitele kaikki lukkosylinterit, ovien saranat ja salvat sekä tavaratilan kannen saranat ja salvat.
Jos autoa käytetään syövyttävässä ympäristössä, voitelu voi olla tarpeen useammin. Silikonirasvan levittäminen puhtaalla liinalla tiivisteisiin tekee niistä pitkäikäisempiä ja paremmin tiivistäviä ja estää jumiutumisen ja natinan.

20

Dieselpolttoaineen suodatinpanos voi olla tarpeen vaihtaa useammin, jos käytetään biodieseliä, ajetaan erittäin pölyisissä olosuhteissa tai maastossa tai vedetään perävaunua pitkiä
aikoja.
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Huoltokohta

Yleisesti automaattivaihteistoa koskien

Huom.
Vaihda automaattivaihteiston öljy ja sen suodatin, jos autolla pääasiassa ajetaan yhdessä tai
useammassa näistä olosuhteista:
• Ruuhkaliikenteessä ajo, kun ulkolämpötila on 32 C tai korkeampi.
• Mäkisessä tai vuoristoisessa maastossa.
• Perävaunua hinataan usein.
• Esimerkiksi taksi-, poliisi- tai jakeluautokäytössä.

Yleistä, hihnat

Tarkasta hihna silmämääräisesti hankautumien, liiallisten halkeamien tai ilmeisen vaurion
varalta. Vaihda hihna tarvittaessa.

Yleistä, kaikki

Tarkasta kaikki järjestelmät häiriöiden tai tukkeumien ja vaurioiden tai puuttuvien osien varalta.
Vaihda osat tarvittaessa. Vaihda kaikki osat, joissa on liiallista kulumista.

Renkaiden kunto &
ilmanpaine

Tarkista renkaiden kunto ennen ajoa ja rengaspaine mittauslaitteella joka kerta, kun täytät polttoainesäiliön, tai vähintään kerran kuukaudessa.

Pyörien suuntaus

Kierrätä ja tasapainota pyörät tarvittaessa.
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Lisähuollot
Vaativat käyttöolosuhteet
Käyttöolosuhteet ovat vaativat, jos
ainakin yksi seuraavista tilanteista
esiintyy usein:
 Toistuvat lyhyet alle 10 km matkat.
 Pitkäaikaista joutokäyntiä ja/tai
hidasta ajoa liikenteessä, jossa
pitää jatkuvasti pysähtyä.

Vaativissa käyttöolosuhteissa tietyt
määräaikaiset huoltotyöt on mahdollisesti tarpeen teettää useammin kuin
huolto-ohjelmassa ilmoitetaan.

Suositellut nesteet,
voiteluaineet ja
varaosat

Kysy tekniseltä asiantuntijalta neuvoa erityisistä käyttöolosuhteista riippuvista huoltotarpeista.

Suositellut nesteet ja
voiteluaineet
Käytä vain testattuja ja hyväksyttyjä
tuotteita. Takuu ei kata hyväksymättömien materiaalien käytöstä aiheutuneita vahinkoja.

 Pölyisillä teillä ajoa.
 Ajoa mäkisessä tai vuoristoisessa maastossa.
 Perävaunun hinausta.
 Ajaminen ruuhkaliikenteessä
ulkolämpötilan ollessa 32 C tai
korkeampi.
 Käyttö taksi-, poliisi- tai jakeluautona.
 Jatkuva ajaminen ulkolämpötilan
ollessa nollapisteen alapuolella.
Myös poliisiautot, taksit ja autokoulujen opetusautot luokitellaan käytettäviksi vaativissa käyttöolosuhteissa.

{Varoitus
Käyttömateriaalit ovat vaarallisia ja
mahdollisesti myrkyllisiä. Käsittele
niitä varoen. Huomioi pakkauksissa olevat tiedot.
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Moottoriöljy

Oikean moottoriöljyn valinta

Moottoriöljy määritetään laadun ja
viskositeettiluokan mukaan. "Laatu"
ja "Erittely" ovat tässä suhteessa
vastaavia. Moottoriöljyn laatu on viskositeettia tärkeämpi valittaessa käytettävää moottoriöljyä. Öljylaatu
vaikuttaa mm. moottorin puhtauteen,
kulumiskestävyyteen ja öljyn käyttöikään, viskositeettiluokka antaa tietoa öljyn paksuudesta tietyllä
lämpötila-alueella.

Oikean moottoriöljyn valinta riippuu
öljyn oikeasta erittelystä ja SAE-viskositeettiluokasta.
Käytä moottoriöljyjä, joissa on sertifiointilogo dexos™. Auton vaatimukset
täyttävien öljyjen astioissa tulee olla
dexos™-sertifiointilogo.

C3E9006A

Tämä logo osoittaa, että öljyllä on
GM:n dexos™-hyväksyntä.
Auton moottori on täytetty tehtaalla
dexos™-hyväksynnällä varustetulla
moottoriöljyllä.

Huollossa käytettävä
moottoriöljylaatu
dexos 2™
2398375

Käytä ainoastaan dexos™-hyväksyttyä moottoriöljyä tai vastaavaa sopivan viskositeettiluokan moottoriöljyä.
Ellet ole varma, onko öljy
dexos™-hyväksyttyä, kysy asiaa
huoltoliikkeestä.
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Korvaavien moottoriöljyjen käyttö,
jos dexos-öljyä ei ole saatavana: jos
Dexosin hyväksymää moottoriöljyä ei
ole saatavana öljyn vaihtoa tai lisäämistä varten, voit käyttää yllä mainittujen laatujen mukaista korvaavaa
moottoriöljyä. Sellaisten öljyjen
käyttö, jotka eivät täytä Dexosin laatuvaatimusta, voi kuitenkin huonontaa moottorin suorituskykyä tietyissä
olosuhteissa.

Moottoriöljyn lisääminen
Eri valmistajien ja erimerkkisiä moottoriöljyjä voidaan sekoittaa keskenään, jos ne täyttävät moottoriöljylle
asetetut vaatimukset (laadun ja viskositeetin puolesta).
Jos laatuvaatimusten mukaista
moottoriöljyä ei ole saatavana, voidaan käyttää enintään 1 litra ACEA
A3/B4, ACEA A3/B3 tai ACEA C3
-luokan öljyä (vain kerran kunkin
öljynvaihdon välillä).
Viskositeetin tulee olla oikea.

Pelkän ACEA A1/B1- tai A5/B5-laadun mukaisen moottoriöljyn käyttö on
ehdottomasti kielletty, koska se voi
aiheuttaa pitkällä aikavälillä tietyissä
olosuhteissa moottorivaurioita.

Moottoriöljyn lisäaineet
Moottoriöljyn lisäaineiden käyttö voi
aiheuttaa vaurioita ja mitätöidä
takuun.

Moottoriöljyn
viskositeettiluokat
SAE-viskositeettiluokitus antaa tietoa
öljyn paksuudesta.
Moniasteöljy ilmenee kahdesta
numerosta:
Ensimmäinen numero, jonka perässä on W, osoittaa alhaisen lämpötilan viskositeetin ja toinen luku
korkean lämpötilan viskositeetin.

TEL119A

SAE 5W-30 on paras viskositeettiluokka autoasi varten. Älä käytä muiden viskositeettiluokkien öljyjä, kuten
esim. SAE 10W-30, 10W-40 tai
20W-50.
Käyttö alhaisessa lämpötilassa:
Jos autoa käytetään erityisen kylmissä olosuhteissa, joissa lämpötila
laskee alle -25 C, tulee käyttää viskositeettiluokan SAE 0W-xx öljyä.
Tämän viskositeettiluokan öljy takaa
moottorin helpomman kylmäkäynnis-
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tyksen erittäin alhaisissa lämpötiloissa.
Kun valitset sopivan viskositeettiluokan öljyä, varmista että valitset aina
dexos™-erittelyn mukaista öljyä.
 -25 C:een asti: 5W-30, 5W-40.
 -25 C:een asti ja alle: 0W-30,
0W-40.
SAE-viskositeettiluokitus antaa tietoa
öljyn paksuudesta.
Moniasteöljyn osoituksena on kaksi
merkkiä.
Ensimmäinen merkki, jonka perässä
on W, ilmoittaa alhaisen lämpötilan
viskositeetin ja toinen merkki korkean lämpötilan viskositeetin.

Jäähdytysneste ja
pakkasneste
Käytä vain orgaanista Long Life Coolant (LLC) -jäähdytysnestettä.
Maissa, joissa ilmasto on leuto, jäähdytysneste suojaa jäätymiseltä n.
-35 C:een asti.

Maissa, joissa ilmasto on kylmä,
jäähdytysneste suojaa jäätymiseltä
n. -50 C:een asti. Tämä pitoisuus on
säilytettävä vuoden ympäri.
Pidä jäätymissuoja oikealla tasolla.
Jäähdytysnesteen lisäaineet, jotka
on tarkoitettu antamaan parempi korroosiosuojaus tai tiivistämään pienet
vuodot, voivat aiheuttaa toimintaongelmia. Auton valmistaja ei ole vastuussa jäähdytysnesteen
lisäaineiden käytöstä aiheutuvista
seurauksista.

Jarruneste
Käytä vain tätä autoa varten hyväksyttyä jarrunestettä (DOT 4).
Ajan myötä jarruneste imee kosteutta, jolloin jarrutusteho pienenee.
Jarruneste on siksi vaihdettava määrätyin väliajoin.
Jarrunestettä on säilytettävä umpinaisessa säiliössä veden absorption
välttämiseksi.

Varmista, että jarruneste ei pääse
likaantumaan.
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Ohjaustehostimen neste
Käytä vain Dexron VI -nestettä.

Käsivalintaisen vaihteiston
öljy
Käytä vain Castrol BOT 303 -öljyä.

Automaattivaihteistoöljy
Käytä vain Dexron VI -nestettä.
Jakovaihteiston öljy (AWD)
Käytä vain synteettistä 75W-90 hypoidiöljyä.
Tasauspyörästön öljy (AWD)
Käytä vain synteettistä 75W-90 hypoidiöljyä.

Muistiinpanoja
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Auton tunniste

Tunnistekilpi

Auton valmistenumero (VIN)
Auton tunniste .............................307
Auton tekniset tiedot ....................308

GO3E11002A

GO3E11001A

Auton tunnistenumero (VIN) on meistetty rintapellin keskelle.

Tyyppikilpi on vasemman oven
kehyksessä.
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Auton tekniset tiedot
Moottorin tiedot
Tyyppimerkintä

1.4

1.6

1.7 Diesel

1.8

Moottorin tyyppimerkintä
Sylinteriluku

4

4

4

4

1364

1598

1686

1796

Moottorin teho [kW] / r/min

103 /
4900~6000

85 / 6200

96 / 4000

103 / 6200

Vääntömomentti [Nm] / r/min

200 /
1850~4900

155 / 4000

300 /
2000~2500

178 / 3800

RON 95

RON 91

Ei koske
dieseliä

RON 95

Yli 95 RON

Yli 91 RON

Ei koske
dieseliä

Yli 95 RON

Iskutilavuus [cm3]

Oktaaniluku (RON)
suositeltu
mahdollinen
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Suorituskyky
Moottori
Huippunopeus [km/h]
Käsivalintainen vaihteisto
Automaattivaihteisto

1.4

1.6

1.7 Diesel 1.7 Diesel 1.7 Diesel

AWD

FWD

FWD

194

173

-

-

1.8

1.8

FWD

AWD

FWD

AWD

186

-

183

180

-

-

183

-

180

180

Polttoaineenkulutus - CO2-päästöt
Moottori (käsivaihteisto/automaatti)

1.4 AWD

1.6 FWD

1.7 FWD

1.7 AWD

1.8 FWD

taajama [L/100 km]

7,8 / -

8,3 / -

5,4 / 6,4

5,6 / -

/ 10,5

maantie [L/100 km]

5,6 / -

5,6 / -

4,0 / 4,6

4,5 / -

/ 6,0

yhdistetty [L/100 km]

6,4 / -

6,5 / -

4,5 / 5,3

4,9 / -

/ 7,7

CO2 [g/km]

149 / -

153 / -

120 / 139

129 / -

/ 180
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Auton massa
Min. Omamassa, kuljettajan kanssa (75 kg)
1.4

1.6

Moottori

AWD

FWD

FWD

Käsivalintainen vaihteisto

1454

1365

-

-

Automaattivaihteisto

1.7 Diesel 1.7 Diesel 1.7 Diesel

1.8

1.8

FWD

AWD

FWD

AWD

1458

-

1504

1394

-

-

1470

-

1414

1486

1.8

1.8

FWD

AWD

Maks. Omamassa, kuljettajan kanssa (75 kg)
1.4

1.6

Moottori

AWD

FWD

FWD

Käsivalintainen vaihteisto

1556

1467

-

-

1.4

1.6

Moottori

AWD

FWD

FWD

Käsivalintainen vaihteisto

1876

1787

-

-

Automaattivaihteisto

1.7 Diesel 1.7 Diesel 1.7 Diesel
FWD

AWD

1560

-

1606

1479

-

-

1572

-

1499

1571

1.8

1.8

FWD

AWD

Auton kokonaispaino

Automaattivaihteisto

1.7 Diesel 1.7 Diesel 1.7 Diesel
FWD

AWD

1880

-

1926

1799

-

-

1892

-

1819

1891
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Auton mitat
Pituus [mm]

4248

Leveys ilman ulkopeilejä [mm]

1766

Leveys kahden ulkopeilin kanssa [mm]

2035

Korkeus (ilman antennia) [mm] ilman kattotelinettä

1674

Tavaratilan pituus lattiassa [mm]
Takaluukun leveys [mm]
Takaluukun korkeus [mm]
Akseliväli [mm]
Kääntöympyrän halkaisija [m]

730 (lattia takaistuimen selkänojaan)
1001 (leveys pyöränkoteloiden välissä)
721 (kuormauskynnyksen korkeus)
2555
10,9 (reunasta reunaan @ vakio)
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Tilavuudet ja tekniset tiedot
Moottoriöljy
Moottori

1.4

1.6

1.7 Diesel

1.8

sis. suodattimen [I]

4L

4,5L

5,4L

4,5L

merkkien MIN ja MAX välissä [l]

1L

1L

1L

1L

1.4

1.6

1.7 Diesel

1.8

53L

53L

52L

53L

Polttoainesäiliö
Bensiini, nimellistilavuus [l]
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Rengaspaineet
EU 27+2 Bensiini
Edessä [kPa] ([psi])
1~3 henkilöä

Takana [kPa] ([psi])

4~5
henkilöä

1~3 henkilöä

4~5
henkilöä

COMPORT

ECO

Ajoneuvon
kokonaismassa

205/70R 16

200(29)

270(39)

270(39)

200(29)

280(41)

280(41)

215/55R 18

220(32)

270(39)

270(39)

220(32)

280(41)

280(41)

Rakenne

Kompakti varapyörä

COMPORT

ECO

Ajoneuvon
kokonaismassa

420(60)

EU27+2 Diesel
Edessä [kPa] ([psi])
1~3 henkilöä

Takana [kPa] ([psi])

4~5
henkilöä

1~3 henkilöä

4~5
henkilöä

COMPORT

ECO

Ajoneuvon
kokonaismassa

205/70R 16

220(32)

270(39)

270(39)

220(32)

280(41)

280(41)

215/55R 18

240(35)

270(39)

270(39)

240(35)

280(41)

280(41)

Rakenne

COMPORT

ECO

Ajoneuvon
kokonaismassa
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Edessä [kPa] ([psi])
1~3 henkilöä

Rakenne

COMPORT

ECO

Takana [kPa] ([psi])

4~5
henkilöä
Ajoneuvon
kokonaismassa

Kompakti varapyörä

1~3 henkilöä

COMPORT

ECO

4~5
henkilöä
Ajoneuvon
kokonaismassa

420(60)

EI-EU Bensiini
Edessä [kPa] ([psi])
1~3 henkilöä

Takana [kPa] ([psi])

4~5
henkilöä

1~3 henkilöä

4~5
henkilöä

COMPORT

ECO

Ajoneuvon
kokonaismassa

205/70R 16

200(29)

200(29)

200(29)

200(29)

200(29)

200(29)

215/55R 18

220(32)

220(32)

220(32)

220(32)

220(32)

220(32)

Rakenne

Kompakti varapyörä

COMPORT

ECO

Ajoneuvon
kokonaismassa

420(60)
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Auton tietojen kirjaaminen ja
yksityisyyssuoja ...........................315
Auton tietojen tallentaminen ........316

Auton tietojen
kirjaaminen ja
yksityisyyssuoja
Auton tietojen kirjaaminen
ja yksityisyyssuoja
Autossa on useita tietokoneita, jotka
tallentavat tietoja auton toiminnasta
ja siitä, miten sillä ajetaan. Auton tietokoneyksiköt valvovat ja ohjaavat
esimerkiksi moottorin ja vaihteiston
toimintaa, tarkkailevat turvatyynyjen
täyttymisehtoja ja aktivoivat ne törmäystilanteessa ja auttavat kuljettajaa säilyttämään auton hallinnan
käyttämällä lukkiutumatonta jarrujärjestelmää, jos se kuuluu varustukseen. Nämä yksiköt voivat tallentaa
tietoja, jotka auttavat jälleenmyyjän
asentajia auton huollossa. Jotkut
yksiköt voivat tallentaa tietoja myös
auton käytöstä, kuten polttoaineen
kulutuksesta tai keskinopeudesta.
Nämä yksiköt voivat tallentaa henkilökohtaiset asetukset, kuten radion

esivalinnat, istuimen säädöt ja lämpötilan asetukset.
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Auton tietojen
tallentaminen
Auton tietojen tallentaminen
Auto voi olla varustettu yksiköllä,
joka tallentaa tiedot tietyissä törmäys- tai läheltä piti -tilanteissa,
kuten turvatyynyn lauetessa tai auton
osuessa tiellä olevaan esteeseen.
Nämä tiedot voivat auttaa ymmärtämään paremmin olosuhteita, joissa
törmäyksiä tai onnettomuuksia sattuu. Jotkut tiedot voivat liittyä auton
ajonvakautus- ja turvajärjestelmien
toimintaan.
Tiedot voivat osoittaa seuraavia:
• Kuinka auton eri järjestelmät toimivat.
• Olivatko kuljettajan ja matkustajien turvavyöt kiinnitettyinä.
• Painoiko kuljettaja kaasu- ja/tai
jarrupoljinta ja jos niin kuinka pitkään.
• Kuinka nopeasti autolla ajettiin.

Nämä tiedot voivat osoittaa olosuhteet, joissa törmäyksiä tai onnettomuuksia sattuu. Auto voi tallentaa
tietoja vain, jos tapahtuu suhteellisen
voimakas törmäys; normaaleissa
ajo-olosuhteissa ei tallenneta mitään
tietoja eikä mitään henkilötietoja tallenneta. Kolmannet osapuolet, kuten
poliisiviranomaiset, voivat kuitenkin
yhdistää tallennetut tiedot henkilötietoihin, joita normaalisti kysytään
onnettomuustutkinnassa.
Tallennettujen tietojen lukemiseen
tarvitaan erikoislaitteita ja pääsy
autoon tai yhteys yksikköön. Autonvalmistajan lisäksi muut osapuolet,
kuten poliisiviranomaiset, joilla on
erityislaitteet, voivat lukea tietoja, jos
heillä on pääsy autoon tai moduuliin.

GM ei anna pääsyoikeutta näihin tietoihin tai jaa niitä muille paitsi: auton
omistajan tai leasing-auton vuokranneen henkilön suostumuksella; poliisin tai vastaavien valtiollisten
viranomaisten virallisesta pyynnöstä; GM:n puolustuksessa, mikäli
GM:ia vastaan nostetaan oikeusjuttu;
tai lainsäätäjän vaatimuksesta.
Lisäksi GM:n keräämiä ja vastaanottamia tietoja voidaan käyttää myös
GM:n tutkimustarkoituksiin tai muiden tahojen sellaisiin tutkimustarkoituksiin, joissa tiedot ovat tarpeen
eivätkä tiedot liity mihinkään tiettyyn
autoon tai auton omistajaan.

Hakemisto

A
ABS-järjestelmän varoitusvalo ..... 88
Ajonestimen varoitusvalo ............. 91
Ajotietokone ................................. 99
Ajovalojen kantaman säätö ....... 109
Ajovalojen kauko/lähivalojen vaihtokytkin ......................................... 108
Ajovalot ja seisontavalot ............ 250
Ajovalot ulkomailla ajettaessa ... 109
Akku ........................................... 246
Akun purkautumissuoja ............. 114
Alamäkihidastimen merkkivalo .... 88
Alennetun moottorin tehon
merkkivalo ................................... 92
AM-FM Radio ............................ 128
Apuverkko .................................... 66
Aurinkolasikotelo ......................... 61
Automaattinen valojen ohjaus ... 108
Automaattisesti himmenevä taustapeili .............................................. 28
Automaattivaihteisto .................. 202
Automaattivaihteiston öljy .......... 240
Auton hallinta ............................. 195
Auton hinaaminen ...................... 283
Auton ilmoitukset ......................... 98

Auton kierrätys käyttöiän
päätyttyä .................................... 228
Auton lukituksen avaus ................. 3
Auton massa ............................. 310
Auton mitat ................................ 311
Auton räätälöinti ........................ 102
Auton säilytys ............................ 227
Auton tietojen kirjaaminen ja yksityisyyssuoja .................................. 315
Auton tietojen tallentaminen ...... 316
Auton valmistenumero .............. 307
Avaimet ....................................... 17

B
Bluetooth ................................... 166

C
CD-soitin ................................... 141

D
Diesel polttoainesuodatin .......... 247
Dieselmoottorin
hiukkassuodatin ........................ 200
Dieselmoottorin polttoaine ......... 224

E

I

Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESC) ................................... 214
Elektronisen ajonvakautusjärjestelmän (ESC) merkkivalo ................ 89
Elektronisen ajonvakautusjärjestelmän (ESC) poiskytkennän
merkkivalo ................................... 89
Etuistuinten lämmitys .................. 39
Etusumuvalot ............................. 110
Etusuuntavalot ........................... 252
Etuturvatyynyjärjestelmä ............. 46

Ikkunoiden manuaalinen käyttö ... 29
Ilmanottoritilät ............................ 193
Ilmastoinnin säännöllinen käyttö 194
Ilmastointi .................................... 13
Ilmastointilaite ............................ 189
Istuimen asento ........................... 37
Istuimen säätö ........................ 3, 38

J

H

Jarruassistentti .......................... 213
Jarrujärjestelmän varoitusvalo ..... 88
Jarruneste .................................. 245
Jarrut ......................................... 210
Johdanto ........................................ 1
Jokapyöräveto ........................... 209
Jäähdytysneste .......................... 241

Handsfree-puhelin ..................... 173
Huolla auto pian -valo .................. 87
Huolto ........................................ 194
Huoltonäyttö ................................ 82
Huolto-ohjelma .......................... 296
Huoltotiedot ............................... 295
Häikäisysuojat ............................. 32
Häikäisysuojien valot ................. 112
Hätävilkut ................................... 109

Katalysaattori ............................. 201
Katso Moottorin automaattinen
Start/Stop-toiminto. .................... 197
Kattoluukku .................................. 32
Kattoteline .................................... 67
Kaukovalojen merkkivalo ............. 92
Kello ............................................. 76

G
Graafinen tietonäyttö (GID) ......... 97

K

Keskuslukitus ...............................20
Kiinteä sauva-antenni .................141
Kiinteät tuuletussuulakkeet ........192
Kojelaudan sulakerasia ..............260
Kojelaudan säilytyslokero .............59
Kojelaudan valaistuksen ohjaus .111
Kojelaudan yleiskuva .....................7
Kolmipisteturvavyöt ......................43
Kompakti varapyörä ...................279
Konepelti ....................................229
Kuljettajan tietokeskus (DIC) ........93
Kulutuspinnan syvyys .................269
Kupera peili ..................................26
Käsijarru .....................................212
Käsikäyttöiset ovilukot ..................22
Käsinelokero ................................60
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Käsivaihteiston öljy .....................240
Käsivalintainen vaihteisto ...........209
Käsivalintatoiminto .....................205
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Käyntinopeusmittari ......................80
Käyttö .........................................123
Käytön aloittaminen ......................15
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Lukuvalot ................................... 112
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M
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O
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