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Johdanto

Johdanto

Johdanto

Johdanto
Autosi on edistyneen tekniikan, tur‐
vallisuuden, ympäristöystävällisyy‐
den ja taloudellisuuden tarkkaan har‐
kittu yhdistelmä.
Tästä ohjekirjasta saat kaikki tarvitta‐
vat tiedot, joiden avulla ajat autollasi
turvallisesti ja tehokkaasti.
Opasta myös matkustajiasi käyttä‐
mään auton varusteita oikein onnet‐
tomuuksien ja henkilövahinkojen vält‐
tämiseksi.
Sinun on aina noudatettava sen
maan lakeja ja määräyksiä, jossa
olet. Ne voivat poiketa tämän ohjekir‐
jan tiedoista.
Jos ohjekirjassa kehotetaan otta‐
maan yhteyttä korjaamoon, suositte‐
lemme, että käännyt Chevrolet Ser‐
vice Partnerin puoleen.
Kaikki Chevrolet Service Partnerit tar‐
joavat ensiluokkaisen huollon koh‐
tuulliseen hintaan. Kokeneet Chevro‐
letin kouluttamat ammattihenkilöt
työskentelevät Chevroletin erityisoh‐
jeiden mukaisesti.

Kaikkia käyttöoppaita on säilytettävä
autossa valmiina käyttöön.

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

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

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

Sanalla Huomio merkityt tekstit
viittaavat mahdolliseen auton vau‐
rioitumiseen. Selostusten huo‐
miotta jättäminen voi johtaa auton
vaurioitumiseen.
Monia miellyttäviä ajokokemuksia toi‐
vottaa
Chevrolet

Johdanto
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Käyttö lyhyesti

Käyttö lyhyesti

Auton lukituksen
avaaminen

Tärkeimmät tiedot
ensimmäistä ajoa
varten

Radiokauko-ohjaimella

Paina painiketta c.
Avaa kaikkien ovien lukituksen. Va‐
roitusvilkut vilkkuvat kahdesti.
Radiokauko-ohjain 3 20, Keskuslu‐
kitusjärjestelmä 3 21.

Istuimen säätö
Istuimen sijoitus

Vedä kahvasta, siirrä istuinta, va‐
pauta kahva.
Istuimen asento 3 32, istuimen
säätö 3 33.

Käyttö lyhyesti
Istuinten selkänojat

Istuinkorkeus

Pääntuen säätö

Vedä kahvasta, säädä kallistus ja va‐
pauta kahva. Anna istuimen lukittua
kuuluvasti.
Istuimen asento 3 32, istuimen
säätö 3 33.

Käännä säätöpyörää istuintyynyn ul‐
koreunassa kunnes istuintyyny on
säädetty haluttuun asentoon.
Istuimen asento 3 32, istuimen
säätö 3 33.

Vedä pääntukea ylöspäin.
Siirrä alaspäin painamalla salpaa ja
työntämällä pääntukea alaspäin.
Pääntuet 3 31.
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Käyttö lyhyesti

Turvavyö

Peilin säätö

Ulkopeilit

Sisätaustapeili

Vedä vyö kelalta, vie se kiertymättö‐
mänä vartalon yli ja kiinnitä lukkokie‐
leke vyölukkoon.
Kiristä lantiovyötä ajon aikana usein
vetämällä olkavyöstä.
Istuimen asento 3 32, turvavyöt
3 34, turvatyynyjärjestelmä 3 37.

Kun haluat vähentää häikäisyä, vedä
peilikotelon alapinnalla olevasta vi‐
vusta.
Sisätaustapeili 3 27.

Liikuta vain säätövipua haluttuun
suuntaan peilin kulman säätämiseksi.
Kuperat ulkopeilit 3 26, sähkötoimi‐
nen säätö 3 26, käännettävät ulko‐
peilit 3 26, ulkopeilien lämmitys
3 27.

Käyttö lyhyesti

Ohjauspyörän säätö

Vapauta vipu, säädä ohjauspyörä, lu‐
kitse vipu ja varmista, että se lukittuu
täysin. Älä säädä ohjauspyörää, ellei
auto ole paikallaan.
Turvatyynyjärjestelmä 3 37, virtalu‐
kon asennot 3 129.
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Käyttö lyhyesti

Kojelaudan osat
Rakenne 1

Käyttö lyhyesti
1
2
3
4

Sähkösäätöiset peilit ............. 26
Sivutuuletussuulakkeet ....... 124
Ulkovalot ............................... 73
Äänitorvi ............................... 57

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kuljettajan turvatyyny ........... 38
Mittaristo .............................. 61
Pyyhin- ja pesinjärjestelmä . . 57
Keskituuletussuulakkeet .... 124
Infotainment-järjestelmä ....... 78
Merkkivalot ............................ 63
Varoitusvilkut ........................ 75
Etumatkustajan turvatyyny ... 38
Käsinelokero ........................ 51
Ilmastointiautomatiikka ........ 117
Valintavipu, käsivaihteisto ... 135

15
16
17
18
19
20

Automaattivaihteisto .......... 131
Kaasupoljin ........................ 128
Jarrupoljin .......................... 136
Virtalukko ........................... 129
Kytkinpoljin ......................... 128
Ohjauspyörän säätö ............. 56
Konepellin avauskahva ...... 145

21 Ajovalojen kantaman säätö ... 74
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Käyttö lyhyesti

Rakenne 2

Käyttö lyhyesti
1
2
3
4

Sähkösäätöiset peilit ............. 26
Sivutuuletussuulakkeet ....... 124
Ulkovalot ............................... 73
Äänitorvi ............................... 57

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kuljettajan turvatyyny ........... 38
Mittaristo .............................. 61
Pyyhin- ja pesinjärjestelmä . . 57
Keskituuletussuulakkeet .... 124
Infotainment-järjestelmä ....... 78
Merkkivalot ............................ 63
Varoitusvilkut ........................ 75
Etumatkustajan turvatyyny ... 38
Käsinelokero ........................ 51
Ilmastointiautomatiikka ........ 117
Valintavipu, käsivaihteisto ... 135

15
16
17
18
19

Valintavipu, automaatti‐
vaihteisto ............................. 131
AUX-liitäntä, USB-liitäntä .... 110
Virtapistoke ........................... 59
Kaasupoljin ........................ 128
Jarrupoljin .......................... 136
Virtalukko ........................... 129

20
21
22
23
24

Kytkinpoljin ......................... 128
Ohjauspyörän säätö ............. 56
Sulakekansi ......................... 165
Konepellin avauskahva ...... 145
Ajovalojen kantaman säätö ... 74
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Ulkovalot

Kierrä ajovalokytkintä
OFF = Kaikki valot ovat sammutet‐
tuna.
8 = Takavalot, rekisterikilven va‐
lot ja kojelaudan valot sytty‐
vät.
9 = Lähivalot ja kaikki yllä maini‐
tut valot syttyvät.
Valaistus 3 73.
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Käyttö lyhyesti

Kaukovalovilkku, kauko- ja
lähivalot

Vaihda lähivaloilta kaukovaloille pai‐
namalla vipua.
Vaihda lähivaloille painamalla vipua
uudelleen tai vetämällä.
Kaukovalot 3 73, Kaukovalovilkku
3 74.

Varoitusvilkut

Suunta- ja kaistanvaihtovilkut

Käyttö painikkeella ¨.
Varoitusvilkut 3 75.

Siirrä vipua ylöspäin = Oikealle
Siirrä vipua alaspäin = Vasemmalle
Suunta- ja kaistanvaihtovilkut 3 75.

Käyttö lyhyesti

Äänitorvi

Pyyhin- ja pesulaitteistot

Tuulilasin pesulaite

Tuulilasinpyyhkimet

Paina j.
OFF = Järjestelmä poissa päältä.
INT = Jaksottaistoiminto.
LO = Jatkuva pyyhintä, hidas no‐
peus.
HI
= Jatkuva pyyhintä, suuri no‐
peus.
Liikuta vipua kevyesti kohti INT-asen‐
toa ja vapauta se kertapyyhkäisyä
varten pyyhinten ollessa poissa toi‐
minnasta.
Tuulilasinpyyhkimet 3 57.

Vedä vivusta.
Tuulilasin pesulaite 3 57, pesu‐
neste 3 154.
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Käyttö lyhyesti

Ilmastointi

Rakenne 2

Ikkunoiden kuivaus ja sulatus
Rakenne 1

Takalasin lämmitin, peilien
lämmitin
Rakenne 1

Lämmitys kytketään painamalla Üpainiketta.
Peilien lämmitys 3 27, Takalasin
lämmitys 3 29.

Rakenne 2

Käyttö lyhyesti
Käännä säädin asentoon V.
Tuulilasin huurteenpoisto 3 117,
Tuulilasin kosteudenpoisto 3 120.

Vaihteisto
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Automaattivaihteisto

Käsivalintainen vaihteisto

Peruutusvaihde: paina kytkinpoljinta
auton ollessa paikallaan ja kytke
vaihde.
Jos vaihde ei mene päälle, nosta kyt‐
kinpoljin joutokäyntiasennossa, paina
poljinta uudelleen ja yritä kytkeä
vaihde toistamiseen.
Käsivalintainen vaihteisto 3 135.

P (PARK, pysäköinti): Lukitsee etu‐
pyörät. Valitse P vain auton seistessä
ja seisontajarrun ollessa kytkettynä.
R (REVERSE, peruutus): Valitse R
vain auton ollessa paikallaan.
N (NEUTRAL, vapaa): Vaihteisto on
vapaalla.
D: Tämä ajoasento on normaaleja
ajo-olosuhteita varten. Se sallii vaih‐
teiston vaihtaa kaikille neljälle ajo‐
vaihteelle. Neljäs vaihde on ylivaihde,
joka alentaa moottorin käyntinopeutta
ja melutasoa ja parantaa polttoaine‐
taloutta.
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Käyttö lyhyesti

2: Sallii vaihteiston vaihtaa 1. vaih‐
teelta 2. vaihteelle ja estää automaat‐
tisen vaihtamisen 3. tai 4. vaihteelle.
1: Tämä asento lukitsee vaihteiston
ykkösvaihteelle.
Automaattivaihteisto 3 131.

Liikkeellelähtö

Moottorin käynnistäminen

Tarkista ennen liikkeellelähtöä

■ renkaiden paineet ja kunto,
■ moottoriöljyn määrä ja nestemää‐
rät,
■ että ikkunat, peilit, valaisimet ja tun‐
nuskilvet ovat puhtaat liasta, lu‐
mesta ja jäästä ja että ne toimivat,
■ että istuimien, peilien ja turvavöi‐
den asento on oikea,
■ jarrujärjestelmän toiminta alhai‐
sessa nopeudessa, erityisesti mä‐
rillä jarruilla.

■ Käännä avain asentoon 1, vapauta
ohjauslukko liikuttamalla ohjaus‐
pyörää hieman
■ Käsivaihteisto: käytä kytkintä
■ Automaattivaihteisto: siirrä valinta‐
vipu P- tai N-asentoon.
■ Älä paina kaasupoljinta
■ Käännä avain asentoon 3 painaen
kytkinpoljinta ja jarrupoljinta ja va‐
pauta se moottorin käynnistyessä
Käännä avain asentoon 0 ennen
uutta käynnistyskertaa tai moottorin
sammuttamiseksi.

Käyttö lyhyesti

Pysäköinti
■ Älä pysäköi autoa helposti sytty‐
välle alustalle. Alusta voi syttyä pa‐
lamaan pakoputkiston korkean
lämpötilan johdosta.
■ Kytke seisontajarru aina paina‐
matta vapautuspainiketta. Kytke
mahdollisimman tiukasti ylä- tai ala‐
mäessä. Paina jarrupoljinta sa‐
maan aikaan vähentääksesi käyt‐
tövoimaa.
■ Sammuta moottori ja katkaise syty‐
tysvirta. Käännä ohjauspyörää,
kunnes ohjauslukko lukittuu.
■ Jos auto on tasaisella maalla tai
ylämäessä, kytke ykkösvaihde en‐
nen sytytysvirran katkaisua. Ylä‐
mäessä käännä lisäksi etupyörät
reunakiveyksestä poispäin. Jos
auto on alamäessä, kytke peruu‐
tusvaihde ennen sytytysvirran kat‐
kaisua. Käännä lisäksi etupyörät
reunakiveystä kohti.
■ Sulje ikkunat.
■ Lukitse auto ja aktivoi murtohälytin‐
järjestelmä.
Avaimet 3 20.
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Avaimet, ovet ja ikkunat

Avaimet, ovet ja
ikkunat
Avaimet, lukot .............................. 20
Ovet ............................................. 23
Auton suojaus .............................. 25
Ulkopeilit ...................................... 26
Sisäpeilit ...................................... 27
Ikkunat ......................................... 28

Avaimet, lukot
Avaimet
Avaimen uusiminen

Avainnumero ilmenee irrotettavasta
lipukkeesta.
Avaimen numero on ilmoitettava tilat‐
taessa lisäavaimia, koska se on osa
ajonestojärjestelmää.
Lukot 3 181.

Radiokauko-ohjain

Käytetään keskuslukitusjärjestelmää
varten.
Radiokauko-ohjaimen kantama on
noin 20 metriä. Ulkoiset tekijät voivat
lyhentää kantamaa.
Varoitusvilkut välähtävät merkkinä
toiminnasta.
Käsittele kauko-ohjainta varovasti,
suojaa se kosteudelta ja korkeilta
lämpötiloilta äläkä paina painikkeita
tarpeettomasti.

Ohjeita häiriötilanteen varalta

Jos keskuslukitusta ei voi avata tai lu‐
kita kauko-ohjaimella, se voi johtua
seuraavista syistä:
■ Kantama on ylitetty
■ Pariston jännite on liian alhainen
■ Kauko-ohjainta on käytetty monta
kertaa sen kantaman ulkopuolella
ja se on synkronoitava
■ Keskuslukitusta on ylikuormitettu
käyttämällä sitä useita kertoja pe‐
räkkäin, jännitteensyöttö katkeaa
lyhyeksi ajaksi
■ Toisen, tehokkaamman radiolähet‐
timen aiheuttama häiriö

Avaimet, ovet ja ikkunat
Kauko-ohjaimen pariston vaihto
Vaihda paristo heti kun kantama on
selvästi pienentynyt.

Paristot eivät kuulu kotitalousjättei‐
siin. Ne on toimitettava kierrätettä‐
viksi jättämällä ne asianmukaiseen
keräyspisteeseen.

Huomautus
Käytä CR1620 paristoa (tai vastaa‐
vaa).
1. Irrota ruuvi kuoren takaosasta.
2. Avaa lähettimen kuori.
3. Vedä lähetinyksikkö ulos kuoresta
ja irrota tarra varovasti. Säilytä
tarraa puhtaassa paikassa.
4. Poista käytetty paristo. Vältä kos‐
ketusta piirilevyn ja muiden kom‐
ponenttien välillä.
5. Asenna uusi paristo. Varmista,
että negatiivinen puoli (-) osoittaa
alas kantaa kohti.
6. Kiinnitä tarra ja aseta lähetinyk‐
sikkö kuoreen.
7. Kokoa lähettimen kuori.
8. Tarkista lähettimen toiminta.

Huomio
Vältä koskemasta pariston tasai‐
siin pintoihin paljain sormin. Niiden
koskettaminen lyhentää pariston
käyttöikää.
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Huomautus
Käytetyt litiumparistot ovat vaaralli‐
sia ympäristölle.
Noudata pariston hävityksessä pai‐
kallisia kierrätyssäädöksiä.
Älä hävitä talousjätteen seassa.
Huomautus
Pidä lähetin käyttökunnossa noudat‐
tamalla näitä ohjeita:
Vältä lähettimen pudottamista.
Älä aseta painavia esineitä lähetti‐
men päälle.
Pidä lähetin poissa veden läheltä ja
suorasta auringonpaisteesta. Jos lä‐
hetin kastuu, pyyhi se pehmeällä
pyyhkeellä.

Keskuslukitusjärjestelmä
Voit aktivoida keskuslukitusjärjestel‐
män kuljettajan ovesta. Tämän järjes‐
telmän avulla voit lukita ja avata kaikki
ovet kuljettajan ovesta joko avaimella
tai kauko-ohjaimella (ulkopuolelta) tai
oven lukituspainikkeella (sisäpuo‐
lelta).
Jos kuljettajan ovea ei ole suljettu
kunnolla, keskuslukitus ei lukitu.
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Avaimet, ovet ja ikkunat

Lukituksen avaus

Lukitseminen

Radiokauko-ohjaimella

Radiokauko-ohjaimella

Paina painiketta c.
Avaa kaikkien ovien lukituksen. Va‐
roitusvilkut vilkkuvat kahdesti.

Paina painiketta e.
Lukitsee kaikki ovet. Varoitusvilkut
vilkkuvat kerran.

Vika radiokaukoohjainjärjestelmässä
Lukituksen avaus

Avaa kuljettajan oven lukitus käsin
kääntämällä avainta lukossa.
Lukitseminen
Sulje kuljettajan ovi ja lukitse se ulko‐
puolelta avaimella.

Avaimet, ovet ja ikkunat
Vika keskuslukituksessa
Lukituksen avaus
Avaa kuljettajan oven lukitus käsin
kääntämällä avainta lukossa. Muut
ovet voidaan avata käyttämällä sisä‐
kahvaa.
Lukitseminen
Paina kaikkien ovien paitsi kuljettajan
oven sisälukitusnuppia. Sulje sitten
kuljettajan ovi ja lukitse se ulkopuo‐
lelta avaimella.

Lapsilukot

Huomio
Älä vedä oven sisäkahvasta, kun
lapsilukko on asetettu LOCKasentoon. Tämä saattaa vahin‐
goittaa oven sisäkahvaa.
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Ovet
Tavaratila
Takaluukku, avaaminen
Rakenne 1

9 Varoitus
Käytä lapsilukkoja aina, kun kulje‐
tat lapsia takaistuimilla.
Sulkeaksesi lapsilukon siirrä vipua
ylös lukitusasentoon.
Avaa takaovi, jonka lapsilukko on ak‐
tivoitu, avaamalla lukitus sisäpuolelta
ja ovi ulkopuolelta.
Poista oven lapsilukitus kääntämällä
vipu avausasentoon.

Avaa takaluukku asettamalla avain
avaimenreikään ja kiertämällä sitä
vastapäivään ja vetämällä sitten pit‐
kästä kahvasta.
Rakenne 2
Takaluukku lukkiutuu tai avautuu lu‐
kituksesta, kun kaikki ovet lukitaan tai
avataan lukituksesta avaimella tai

24

Avaimet, ovet ja ikkunat

kauko-ohjaimella. Kun takaluukun lu‐
kitus on avattu, vedä pitkästä kah‐
vasta sen avaamiseksi.

Takaluukku, sulkeminen
Rakenne 1

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

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

Takaluukku suljetaan painamalla sitä
alas niin, että se lukkiutuu. Aseta sit‐
ten avain avaimenreikään ja kierrä
sitä myötäpäivään.
Rakenne 2
Takaluukku suljetaan painamalla sitä
alas niin, että se lukkiutuu. Se lukkiu‐
tuu automaattisesti, kun kaikki ovet
lukitaan.

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

Avaimet, ovet ja ikkunat

Auton suojaus
Ajonestin
Ajonestojärjestelmän
merkkivalo

Automaattinen ovien
lukitseminen

Jos ovea ei avata tai virta-avainta
käännetä ACC- tai ON-asentoon
30 sekunnin kuluessa ovien lukituk‐
sen avaamisesta kauko-ohjaimella,
ovet lukkiutuvat automaattisesti uu‐
delleen.

Ajonestojärjestelmä

Jos käytetään väärää avainta, merk‐
kivalo vilkkuu eikä autoa voi käynnis‐
tää.

Ajonestin tarjoaa lisävarkaussuojan
ja estää auton luvattoman käynnistä‐
misen. Oikea avain ajonestojärjestel‐
män yhteydessä on virta-avain, jossa
on elektronisesti koodattu integroitu
lähetin. Lähetin on sijoitettu virtaavaimeen näkymättömästi.
Moottori voidaan käynnistää vain oi‐
kealla virta-avaimella.
Ainoastaan ovet voidaan avata vää‐
rillä avaimilla.
Moottorin käynnistys estetään auto‐
maattisesti sen jälkeen, kun avain on
käännetty LOCK- asentoon ja pois‐
tettu virtalukosta.
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Ajonestimen merkkivalo voi toimia
seuraavissa tilanteissa:
■ Jos ajonestimessä on häiriö (mu‐
kaan lukien avaimen automaatti‐
nen ohjelmointitoiminto), kun virta‐
lukko siirretään asentoon ON tai
START, ajonestimen merkkivalo
vilkkuu tai palaa jatkuvasti.
■ Joissakin Euroopan maissa autoon
asennetaan lisäajonestin turvata‐
son nostamiseksi. Jos yksikkö vaih‐
detaan uuteen, autoa ei voi käyn‐
nistää. Jos autoa ei voi käynnistää
tai ajonestimen merkkivalo vilkkuu
tai palaa, tarkastuta järjestelmä val‐
tuutetussa korjaamossa.
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Avaimet, ovet ja ikkunat

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

Liikuta vain säätövipua haluttuun
suuntaan peilin kulman säätämiseksi.

Kääntäminen

Sähkötoiminen säätö

Käsinsäätö

Valitse kyseinen ulkopeili kääntä‐
mällä säädintä vasemmalle (L) tai oi‐
kealle (R). Käännä sitten säädintä
säätääksesi peiliä.

Säädä ulkopuolella olevat taustapeilit
siten, että näet auton molemmat si‐
vut, sekä auton takana olevan tien
molemmat puolet.

Jalankulkijoiden turvallisuuden pa‐
rantamiseksi ovipeili kääntyy sivulle
riittävän voimakkaasta iskusta. Pa‐
lauta peili alkuasentoonsa painamalla
peilikoteloa kevyesti.

9 Varoitus
Pidä peilit aina oikein säädettyinä
ja käytä niitä ajaessasi, jolloin ha‐
vaitset paremmin ympärilläsi ole‐
vat kohteet ja muut ajoneuvot. Älä
aja, jos jommankumman puolen
peili on taittuneena taakse.

Avaimet, ovet ja ikkunat

Lämmitys
Rakenne 1

Käytetään painamalla painiketta Ü.
Lämmitys toimii moottorin käydessä
ja se kytkeytyy automaattisesti pois
päältä muutaman minuutin kuluttua
tai kun painiketta painetaan uudel‐
leen.
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Sisäpeilit
Käsikäyttöinen häikäisyn
esto

Rakenne 2
Kun haluat vähentää häikäisyä,
säädä peilikotelon alapuolessa ole‐
vaa vipua.
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Avaimet, ovet ja ikkunat
9 Varoitus

Näkyvyys peilin kautta saattaa
menettää selkeyttään, kun peili on
säädetty yökäyttöä varten.
Ole erityisen huolellinen käyttäes‐
säsi sisäpuolen taustapeiliä, kun
se on säädetty yökäyttöä varten.
Jos näkyvyys taaksepäin on rajoi‐
tettu ajon aikana, seurauksena
saattaa olla onnettomuus, josta
voi aiheutua henkilö- ja/tai omai‐
suusvahinkoja.

Ikkunat
Käsikäyttöiset ikkunat

Jos takaistuimilla on lapsia, kytke
takaikkunoiden sähkötoiminen
lapsilukitus.
Tarkkaile ikkunoita sulkiessasi
niitä. Varmista, että ikkunoiden vä‐
liin ei jää mitään puristuksiin.

Ovien ikkunoita voidaan käyttää käsi‐
kammilla.

Sähkötoimiset ikkunat
9 Varoitus
Ole varovainen käyttäessäsi säh‐
kötoimisia ikkunoita. Loukkaantu‐
misvaara erityisesti lapsille.

Sähkökäyttöiset ikkunat voidaan
avata ja sulkea sytytysvirran ollessa
kytkettynä.
Avaa ikkuna painamalla ja sulje se
vetämällä kyseisen ikkunan katkai‐
sinta.

Avaimet, ovet ja ikkunat
Käyttö

Virtalukon ollessa ON-asennossa voit
käyttää sähkökäyttöisiä ikkunoita pai‐
namalla kunkin ovipaneelin sähköik‐
kunapainikkeita.
Sulje ikkuna vetämällä kytkintä ylös‐
päin.
Avaa ikkuna painamalla kytkintä alas‐
päin.
Vapauta kytkin, kun ikkuna on halu‐
tussa kohdassa.

9 Varoitus
Ulkopuolelle työntyvät kehonosat
voivat iskeytyä ohittaviin kohtei‐
siin. Pidä kehosi aina kokonaan
auton sisäpuolella.
Lapset voivat käyttää sähkökäyt‐
töisiä ikkunoita ja jäädä puristuk‐
siin.
Älä jätä avaimia tai lapsia autoon
ilman valvontaa.
Sähkökäyttöisten ikkunoiden vää‐
rästä käytöstä voi seurata henkilö‐
vahinkoja tai hengenvaara.

Takaikkunoiden lapsilukitus

Takalasin lämmitys
Rakenne 1

Paina kytkintä z kytkeäksesi takao‐
vien sähkötoimiset ikkunat pois toi‐
minnasta. Aktivoi painamalla uudel‐
leen z.

Rakenne 2
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Avaimet, ovet ja ikkunat

Käytetään painamalla painiketta Ü.
Lämmitys toimii moottorin käydessä
ja se kytkeytyy automaattisesti pois
päältä muutaman minuutin kuluttua
tai kun painiketta painetaan uudel‐
leen.

Huomio
Älä käytä teräviä esineitä tai han‐
kaavia lasinpuhdistusaineita au‐
ton takalasiin.
Älä naarmuta tai vaurioita lämmit‐
timen vastuskuviota, kun puhdis‐
tat takalasia tai työskentelet lasin
vieressä.

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

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

Istuimet, turvajärjestelmät

Istuimet,
turvajärjestelmät
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Turvatyynyjärjestelmä .................. 37
Lasten turvaistuimet ..................... 42

Pääntuet
Asento
9 Varoitus
Aja ainoastaan pääntuen ollessa
oikein säädetty.
Irrotettu tai väärin säädetty pään‐
tuki voi aiheuttaa vakavia pään ja
niskan vammoihin törmäystilan‐
teessa.
Varmista, että pääntuki säädetään
uudelleen ennen ajamista.
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Pääntuen yläosan tulee olla pään
yläosan korkeudella. Ellei tämä ole
mahdollista, pitkille henkilöille pään‐
tuki tulee asettaa ylimpään ja pieni‐
kokoiselle alimpaan asentoonsa.

Etuistuinten pääntuet
Korkeuden säätö

Vedä pääntukea ylöspäin. Siirrä alas‐
päin painamalla salpaa ja työntämällä
pääntukea alaspäin.
Irrottaminen
Paina salpoja ja vedä pääntukea ylös.
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Takaistuinten pääntuet

Etuistuimet

Korkeuden säätö

Istuimen asento
9 Varoitus
Aja ainoastaan istuinten ollessa
oikein säädetyt.

Vedä pääntukea ylöspäin. Siirrä alas‐
päin painamalla salpaa ja työntämällä
pääntukea alaspäin.
Irrottaminen
Paina salpoja ja vedä pääntukea ylös.
■ Työnnä takamus mahdollisimman
syvälle selkänojaa vasten. Etäisyy‐
den polkimiin tulee olla sellainen,
että jalat ovat pienessä kulmassa
polkimia painettaessa. Siirrä etu‐
matkustajan istuin mahdollisimman
kauas taakse.

■ Työnnä olkapäät mahdollisimman
syvälle selkänojaa vasten. Säädä
selkänojan kallistuskulma siten,
että yletyt helposti ohjauspyörään
käsivarret hieman koukussa. Oh‐
jauspyörää pyöritettäessä olkapäi‐
den kosketuksen selkänojaan on
säilyttävä. Selkänojaa ei saa kallis‐
taa liian taakse. Suurin suositeltava
kallistuskulma on n. 25°.
■ Ohjauspyörän säätö 3 56.
■ Säädä istuinkorkeus niin ylös kuin
tarpeellista. Siten varmistat esteet‐
tömän näkyvyyden joka suuntaan
ja kaikkiin mittareihin. Pään ja kat‐
torungon väliin tulee jäädä vähin‐
tään käden leveyden verran va‐
paata tilaa. Reisien tulee levätä is‐
tuimella ilman painetta.
■ Pääntukien säätö 3 31.
■ Turvavöiden korkeuden säätö
3 35.

Istuimet, turvajärjestelmät

Istuimen säätö
9 Vaara

Vedä kahvasta, siirrä istuinta, va‐
pauta kahva.
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Istuinkorkeus

Istuinten selkänojat

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

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

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

Käännä säätöpyörää istuintyynyn ul‐
koreunassa kunnes istuintyyny on
säädetty haluttuun asentoon.
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Lämmitys
Rakenne 1

Rakenne 2

Istuinlämmittimien painikkeet sijaitse‐
vat etukonsolissa.
Istuimen lämmittäminen:
1. Kytke sytytysvirta.
2. Paina sen istuimen istuinlämmitti‐
men painiketta, jonka haluat läm‐
mittää. Painikkeen merkkivalo
syttyy.
3. Sammuta istuimen lämmitin pai‐
namalla painiketta uudelleen.
Jos jollakulla autossa olijoista on
herkkä iho, emme suosittele suurim‐
man lämmitystehon käyttöä jatku‐
vasti.
Istuinlämmitys toimii moottorin käy‐
dessä.

Turvavyöt

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

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

Istuimet, turvajärjestelmät
Turvavyöt on tarkoitettu vain yhden
henkilön käytettäviksi kerrallaan. Ne
eivät sovellu alle 150 cm:n pituisille
henkilöille. Lasten turvajärjestelmä
3 42.
Turvavyöjärjestelmän kaikki osat on
tarkastettava ajoittain vaurioiden ja
toiminnan suhteen.
Vaurioituneet osat on vaihdatettava.
Kolarin jälkeen turvavyöt ja lauenneet
turvavöiden esikiristimet on vaihda‐
tettava korjaamolla.
Huomautus
Varmista, että kengät tai teräväreu‐
naiset esineet eivät ole vaurioitta‐
neet vöitä ja että ne eivät ole jääneet
puristuksiin. Turvavyökeloihin ei saa
päästä likaa.
Turvavyömuistutin X 3 65.

Turvavyön voiman rajoittimet

Etuistuimilla ne vähentävät kehoon
törmäyksessä kohdistuvaa kuormi‐
tusta vaimentamalla vyön voimaa va‐
pautettaessa sitä asteittain.

Turvavöiden esikiristimet
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Vaihdata lauenneet turvavöiden esi‐
kiristimet korjaamolla. Turvavöiden
esikiristimet laukeavat vain kerran.
Huomautus
Älä kiinnitä tai asenna tarvikkeita,
jotka voivat häiritä turvavöiden esi‐
kiristimien toimintaa. Turvavöiden
esikiristimien komponentteihin ei
saa tehdä muutoksia, koska muutoin
auton tyyppihyväksyntä mitätöityy.

Kolmipisteturvavyö
Etuistuinten turvavyöt kiristyvät etu-,
sivu- ja takatörmäyksissä tietystä tör‐
mäysvoimasta alkaen.

9 Varoitus
Turvavyöjärjestelmien epäasian‐
mukaisesta käsittelystä (esim. vöi‐
den irrotuksesta tai asennuksesta)
voi seurata turvavyönkiristimien
laukeaminen ja loukkaantumis‐
vaara.
Turvavöiden esikiristinten lauettua
merkkivalo v palaa 3 66.

Kiinnitys
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Vedä vyö kelalta, vie se kiertymättö‐
mänä vartalon yli ja työnnä lukkokie‐
leke vyölukkoon.
Kiristä lantiovyötä ajon aikana usein
vetämällä olkavyöstä. Turvavyömuis‐
tutin 3 65.

9 Varoitus

Irrottaminen

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

Korkeuden säätö

Vyö avataan painamalla lukon pu‐
naista nappia.

Takaistuinten turvavyöt
Löysät ja paksut vaatteet haittaavat
vyön tiukkaa kiinnittymistä. Älä jätä
mitään esineitä, esim. käsilaukkua tai
matkapuhelinta, vyön ja vartalon vä‐
liin.

1. Paina painiketta.
2. Säädä korkeus ja lukitse.
Säädä korkeus niin, että vyö kulkee
olkapään yli. Se ei saa kulkea kaulan
eikä olkavarren yli.
Turvavyötä ei saa säätää ajon ai‐
kana.

Takaistuimen keskipaikan turvavyö
voidaan vetää ulos kelaltaan vain sel‐
känojan ollessa takimmaisessa asen‐
nossa.

Istuimet, turvajärjestelmät
Turvavyön käyttö raskauden
aikana

9 Varoitus
Lantiovyön tulee kulkea lantion yli
mahdollisimman alhaalla, jotta
alavatsaan ei kohdistu painetta.
Turvavyöt soveltuvat kaikille, myös
raskaana oleville naisille.
Kuten kaikilla matkustajilla, myös ras‐
kaana olevilla naisilla on suurempi
riski loukkaantua vakavasti, jos he ei‐
vät käytä turvavöitä.

Lisäksi turvavöiden oikea käyttö pa‐
rantaa syntymättömän lapsen mah‐
dollisuuksia selvitä mahdollisessa
törmäyksessä.
Parhaan mahdollisen turvan saami‐
seksi raskaana olevan naisen tulee
käyttää kolmipisteturvavyötä.
Raskaana olevan naisen tulee sijoit‐
taa turvavyön lantiovyö niin alas kuin
mahdollista.

37

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

9 Varoitus
Järjestelmät voivat laueta odotta‐
matta, jos niitä on käsitelty asian‐
tuntemattomasti.
Kuljettajan tulee istua mahdolli‐
simman takana, mutta siten että
auton kaikki hallintalaitteet ovat
hyvin hänen ulottuvillaan. Jos istut
liian lähellä turvatyynyä, laukeami‐
sen seurauksena voi olla jopa kuo‐
lemaan johtava vakava loukkaan‐
tuminen
Jotta suoja olisi kaikentyyppisissä
törmäyksissä maksimaalinen, täy‐
tyy kaikkien autossa matkustavien
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ja myös kuljettajan käyttää turva‐
vöitään. Tämä minimoi vakavan
loukkaantumisen tai kuoleman
vaaran törmäyksessä. Älä istu tai
nojaa tarpeettoman lähellä turva‐
tyynyä, kun auto liikkuu.
Turvatyyny voi aiheuttaa naar‐
muja kasvoihin tai vartaloon, rik‐
koutuneet lasit voivat aiheuttaa
vammoja tai räjähdys voi aiheut‐
taa palovammoja turvatyynyn täyt‐
tyessä.
Huomautus
Keskikonsolin alueella sijaitsee tur‐
vatyynyjärjestelmän ja turvavyönki‐
ristinten ohjauselektroniikka. Sinne
ei saa panna mitään magneettisia
esineitä.
Älä kiinnitä mitään turvatyynyjen
kansiin äläkä peitä niitä millään
muulla materiaalilla.
Kukin turvatyyny laukeaa vain ker‐
ran. Vaihdata lauenneet turvatyynyt
korjaamolla.
Turvatyynyjärjestelmään ei saa
tehdä muutoksia, koska muutoin au‐
ton tyyppihyväksyntä mitätöityy.

Jos jokin turvatyynyistä on lauennut,
ohjauspyörän, kojelaudan, kaikkien
sisäverhousten, ovien tiivisteiden ja
kahvojen sekä istuimien vaihto on
jätettävä korjaamon tehtäväksi.
Turvatyynyn lauetessa voi kuulua
voimakas paukahdus ja muodostua
savua. Nämä ovat normaaleja il‐
miöitä ja sinänsä vaarattomia, mutta
voivat aiheuttaa matkustajalle ihoär‐
sytystä. Jos ärsytys jatkuu pitkään,
käänny lääkärin puoleen.

9 Vaara
Älä koskaan salli lasten, vauvojen,
raskaana olevien naisten tai van‐
hojen ja heikkojen ihmisten istua
turvatyynyillä varustetulla etumat‐
kustajan istuimella.
Älä myöskään aja, kun lasten tur‐
vaistuin on kiinnitetty sen päälle.
Onnettomuuden sattuessa lau‐
keavan turvatyynyn isku voi ai‐
heuttaa kasvovaurion tai jopa kuo‐
leman.

Huomio
Jos autolla ylitetään suuria kuop‐
pia tai esteitä päällystämättömällä
tiellä tai jalkakäytävällä, turvatyy‐
nyt voivat laueta. Aja hitaasti tien‐
pinnoilla, joita ei ole tarkoitettu au‐
toliikenteelle, jotta turvatyynyt ei‐
vät laukeaisi tahattomasti.
Turvatyynyjen täyttyessä vapautuvat
kuumat kaasut voivat aiheuttaa palo‐
vammoja.
Turvatyynyjärjestelmän merkkivalo v
3 66.

Etuturvatyynyjen
järjestelmä
Etuturvatyynyjärjestelmä käsittää yh‐
den turvatyynyn ohjauspyörässä ja
toisen kojelaudassa etumatkustajan
puolella. Ne tunnistaa sanasta
AIRBAG.

Istuimet, turvajärjestelmät

Sivuturvatyynyjen
järjestelmä

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

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

9 Varoitus
Suojaus on optimaalinen vain oi‐
keassa istuma-asennossa 3 32.
Turvatyynyjen paisunta-alueella ei
saa olla ruumiinosia eikä esineitä.
Asenna turvavyö oikein ja lukitse
pitävästi. Vain tällöin turvatyynyn
suojausvaikutus toimii.

Sivuturvatyynyjärjestelmä käsittää
kummankin etuistuimen selkäno‐
jassa sijaitsevat turvatyynyt.
Ne tunnistaa sanasta AIRBAG.
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Istuimet, turvajärjestelmät
Ylävartalon ja lantion loukkaantumis‐
riski sivutörmäyksessä pienenee
huomattavasti.

Turvatyynyverhojen
järjestelmä

9 Varoitus
Turvatyynyjen paisunta-alueella ei
saa olla ruumiinosia eikä esineitä.

Sivuturvatyynyt laukeavat törmäyk‐
sessä tietystä törmäysvoimasta al‐
kaen. Sytytysvirran on oltava kytket‐
tynä.

Huomautus
Käytä vain autoon hyväksyttyjä is‐
tuinpäällisiä. Turvatyynyjä ei saa
peittää.

9 Varoitus
Sivuturvatyynyn täyttyminen ai‐
heuttaa loukkaantumis- tai hen‐
genvaaran lähellä istuvalle lap‐
selle erityisesti silloin, jos lapsen
pää, niska tai rintakehä on lähellä
turvatyynyä sen lauetessa.
Älä koskaan anna lapsen nojata
oveen tai lähelle sivuturvatyynyyksikköä.

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

Istuimet, turvajärjestelmät
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Täten pään loukkaantumisriski sivu‐
törmäyksessä pienenee huomatta‐
vasti.

9 Varoitus

Turvatyynyverhot laukeavat törmäyk‐
sessä tietystä törmäysvoimasta al‐
kaen. Sytytysvirran on oltava kytket‐
tynä.

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

Turvatyynyjen
poiskytkentä
Etumatkustajan turvatyynyjärjes‐
telmä on kytkettävä pois toiminnasta,
jos tälle istuimelle asennetaan lasten
turvaistuin. Sivuturvatyynyt ja turva‐
tyynyverhot, turvavöiden kiristimet ja
kaikki kuljettajan turvatyynyt pysyvät
käyttövalmiudessa.

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

9 Varoitus
Poista etumatkustajan istuimen
turvatyynyt käytöstä, kun istui‐
mella istuu lapsi.
Aktivoi etumatkustajan istuimen
turvatyynyt, kun istuimella istuu ai‐
kuinen.
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Valitse asento virta-avaimella:
cpois = etumatkustajan turva‐
tyyny on poissa käy‐
töstä eikä laukea tör‐
mäyksessä. Merkkivalo
coff palaa jatkuvasti.
Lasten turvajärjestelmä
voidaan asentaa taulu‐
kon mukaisesti.
dpäälle = etumatkustajan turva‐
tyyny on käytössä. Las‐
tenistuinta ei voida kiin‐
nittää istuimelle.

Muuta tilaa vain auton ollessa pysäy‐
tetty ja sytytysvirran katkaistu.
Tila pysyy samana seuraavaan muu‐
tokseen asti.
Turvatyynyn poiskytkennän merkki‐
valo 3 66.

Lasten turvaistuimet
Lasten turvajärjestelmät
Suosittelemme GM:n lasten turvalai‐
tetta, joka on suunniteltu erityisesti
autoasi varten.
Käytettäessä lasten turvajärjestel‐
mää on huomioitava seuraavassa
luetellut ja järjestelmän mukana toi‐
mitetut käyttö- ja asennusohjeet.
Noudata aina paikallisia ja maakoh‐
taisia määräyksiä. Monissa maissa
on lasten turvajärjestelmien käyttö
tietyillä istuimilla kiellettyä.

9 Varoitus

Niin kauan kuin merkkivalo offc ei
pala, etumatkustajan turvatyynyjär‐
jestelmä laukeaa törmäyksessä.

VAROITUS - ERITTÄIN VAARAL‐
LISTA
Älä käytä taaksepäin suunnattua
lasten turvaistuinta etuistuimella,
jonka etupuolella on turvatyyny.
Lapsi voi loukkaantua vakavasti,
jos turvatyyny täyttyy, koska lap‐
sen pää olisi silloin hyvin lähellä
laukeavaa turvatyynyä.

Istuimet, turvajärjestelmät
9 Varoitus
Kun etumatkustajan istuimella
käytetään lasten turvajärjestel‐
mää, ko. istuimen turvatyynyt on
kytkettävä pois käytöstä. Jos näin
ei tehdä, turvatyynyjen laukeami‐
nen vaarantaa lapsen hengen.
Tämä pitää paikkansa erityisesti
silloin, kun etumatkustajan istui‐
mella käytetään selkä menosuun‐
taan asennettavaa lasten turvajär‐
jestelmää.
Turvatyynyn poistaminen käytöstä
3 41.

Oikean järjestelmän valinta

Lapsia tulee kuljettaa autossa selkä
menosuuntaan niin kauan kuin mah‐
dollista. Tämä varmistaa, että lapsen
edelleen hyvin heikkoon selkäran‐
kaan kohdistuu vähemmän rasitusta
törmäystilanteessa.
Alle 12-vuotiaat ja alle 150 cm:n pitui‐
set lapset saavat matkustaa vain lap‐
selle soveltuvassa lasten turvajärjes‐
telmässä. Normit ECE 44-03 tai

ECE 44-04 täyttävät turvajärjestelmät
ovat soveltuvia. Koska turvavyön oi‐
kea käyttöasento on harvoin mahdol‐
linen alle 150 cm:n pituisen lapsen
kohdalla, suosittelemme painok‐
kaasti soveltuvan lasten turvajärjes‐
telmän käyttämistä, vaikka lainsää‐
däntö ei tätä lapsen iän huomioiden
enää edellyttäisi.
Tarkista lasten turvaistuimien pakol‐
lista käyttöä koskevat paikalliset lait ja
säädökset.
Älä koskaan pidä lasta sylissäsi mat‐
kustaessanne autossa. Törmäyk‐
sessä lapsesta tulee liian raskas pi‐
deltäväksi paikallaan.
Kuljettaessasi lapsia käytä lapsen
painoon sopivia turvavarusteita.
Tarkista, että asennettava turvajär‐
jestelmä on yhteensopiva auton tyy‐
pin kanssa.
Varmista, että lasten turvajärjestelmä
on asennettu autoon oikealle paikalle.
Lapset saavat nousta autoon ja pois‐
tua autosta vain siltä auton puolelta,
joka on poispäin liikenteestä.
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Kun lasten turvajärjestelmää ei käy‐
tetä, kiinnitä istuin turvavyöllä tai
poista se autosta.
Huomautus
Älä kiinnitä mitään lasten turvaistui‐
miin äläkä peitä niitä millään muulla
materiaalilla.
Kaikki onnettomuudessa rasituksen
alaisiksi joutuneet lasten turvaistui‐
met on vaihdettava.
Varmista, että vauvat ja lapset istu‐
vat takaistuimella lasten turvajärjes‐
telmissä.
Siihen asti kun lapset voivat käyttää
turvavöitä, valitse sopiva turvajärjes‐
telmä lapsen iän mukaan ja var‐
mista, että lapsi käyttää sitä. Katso
kyseisen lasten turvajärjestelmän
ohjeita.
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Lastenistuimen asennuspaikat
Sallitut lasten turvajärjestelmän kiinnitysmahdollisuudet
Etumatkustajan istuimella
turvatyyny toimintaval‐ turvatyyny ei toiminta‐
miudessa
valmiudessa

Takapenkin
ulkopaikoilla

Takapenkin
keskipaikalla

X

U1

U2

U

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

U1

U2

U

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

X

U1

U2

U

Ryhmä II: 15–25 kg
tai n. 3–7 vuotta

X

X

U

U

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

X

X

U

U

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

= Sallittu, jos etumatkustajan istuimen turvatyynyt on poistettu käytöstä. Jos turvaistuin kiinnitetään kolmipisteturva‐
vyöllä, varmista että auton turvavyö kulkee eteenpäin yläkiinnityspisteestä.
2 = Saatavana ISOFIX- ja Top-Tether-kiinnityskaarilla varustettu istuin.
U = Yleiskelpoinen kolmipisteturvavyön yhteydessä.
X = Tässä painoluokassa ei saa käyttää lasten turvajärjestelmää.

1
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Sallitut lasten ISOFIX-turvajärjestelmän kiinnitysmahdollisuudet
Painoluokka

Etumatkustajan
Kokoluokka Kiinnitys istuimella

Takapenkin
ulkopaikoilla

Takapenkin
keskipaikalla

Ryhmä 0: enintään 10 kg

E

ISO/R1 X

IL 1)

X

Ryhmä 0+: enintään 13 kg E

ISO/R1 X

IL1)

X

D

ISO/R2 X

IL1)

X

C

ISO/R3 X

IL1)

X

D

ISO/R2 X

IL1)

X

C

ISO/R3 X

IL1)

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

B1

ISO/F2X X

IL, IUF

X

A

ISO/F3

IL, IUF

X

Ryhmä I: 9–18 kg

X

IL

= Soveltuu tietyille luokkien "autokohtaiset", "rajoitetut" tai "puoliksi yleismalliset" ISOFIX-kiinnitysjärjestelmille.
ISOFIX-kiinnitysjärjestelmän on oltava hyväksytty kyseiseen autotyyppiin.
IUF = Soveltuu kasvot eteenpäin asennettaville yleiskelpoisille ISOFIX-turvaistuimille, jotka on hyväksytty käytettäviksi
tässä painoluokassa.
X
= Tähän painoluokkaan ei ole saatavana hyväksyttyjä ISOFIX-turvajärjestelmiä.

1)

Siirrä etuistuin etummaiseen asentoonsa tai siirrä eteenpäin, kunnes lasten turvajärjestelmä ei enää kosketa etuistuimen
selkänojaa.
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ISOFIX-kokoluokka ja kiinnitys
A – ISO/F3

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

Istuimet, turvajärjestelmät

Lasten ISOFIXturvajärjestelmät

Aikaisemmin turvaistuimet kiinnitet‐
tiin auton istuimeen turvavöillä. Tästä
johtuen turvaistuimet kiinnitettiin
usein väärin tai liian löysälle lapsen
turvallisuuden takaamiseksi.
Autossasi on nyt ISOFIX-alakiinnitys‐
pisteet takaistuimen molemmilla
ulommilla paikoilla ja Top-tether-kiin‐
nityspisteet takapalkin molemmilla
puolilla tavaratilassa, joiden avulla
lasten turvaistuimet voidaan kiinnittää
takaistuimiin.

Noudata ISOFIX-alakiinikkeillä ja
Top-tether-yläkiinnikkeillä varustetun
lasten turvaistuimen asennuksessa
turvaistuimen mukana toimitettuja oh‐
jeita.
Lue huolellisesti seuraavien sivujen
ohjeet ja turvaistuimen mukana tul‐
leet ohjeet ja noudata niitä.
Lapsesi turvallisuus riippuu siitä!
Jos sinulla on kysyttävää tai epäilet,
oletko asentanut turvaistuimen oi‐
kein, ota yhteyttä turvaistuimen val‐
mistajaan. Jos sinulla on edelleen
vaikeuksia turvaistuimen asentami‐
sessa autoosi, suosittelemme että
otat yhteyttä valtuutettuun korjaa‐
moon.
Lasten ISOFIX-turvajärjestelmien
asennus:
1. Asenna turvaistuin takaistuimen
ulompaan istuinpaikkaan.
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2. Etsi kaksi alakiinnityspistettä. Ala‐
kiinnikkeiden sijainti ilmenee kum‐
mankin takaistuimen selkänojan
alaosassa olevasta ympyrämer‐
kistä.
3. Varmista, ettei alakiinnikkeiden
kohdalla ole vieraita esineitä, mu‐
kaan lukien turvavyön soljet ja tur‐
vavyöt. Vieraat esineet voivat häi‐
ritä turvaistuimen kiinnittymistä
kiinnikkeisiin.
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4. Aseta lasten turvaistuin istuinpai‐
kalle kahden alakiinnityspisteen
päälle ja kiinnitä se niihin noudat‐
taen turvaistuimen mukana tul‐
leita ohjeita.
5. Säädä ja kiristä turvaistuin tur‐
vaistuimen mukana tulleiden oh‐
jeiden mukaisesti.

Huomio
Käyttämätön turvaistuin saattaa
liikkua eteenpäin.
Irrota turvaistuin kun se ei ole käy‐
tössä, tai kiinnitä se istuimen tur‐
vavyöllä.
Huomautus
Koska turvavyö tai turvaistuin saat‐
taa kuumentua suljetussa autossa
ollessaan, tarkista istuimen pinta ja
soljet ennen kuin asetat siihen lap‐
sen.

9 Varoitus

9 Varoitus

Käytä kaikkia ISOFIX alakiinnitysja ylähihnakiinnityspisteitä vain
niille suunniteltuun tarkoitukseen.
ISOFIX alakiinnitys- ja ylähihna‐
kiinnityspisteet on suunniteltu käy‐
tettäviksi vain ala- ja yläkiinnik‐
keillä varustettujen turvaistuinten
kiinnittämiseen.
Älä käytä ISOFIX alakiinnitys- ja
ylähihnakiinnityspisteitä aikuisten
turvavöiden, valjaiden tai muiden
autossa olevien varusteiden pidik‐
keinä.
ISOFIX alakiinnitys- ja ylähihna‐
kiinnityspisteiden käyttäminen ai‐
kuisten turvavöiden, valjaiden tai
muiden autossa olevien varustei‐
den pidikkeinä ei anna riittävää
suojaa törmäystilanteessa ja saat‐
taa johtaa vakaviin vammoihin tai
jopa kuolemaan.

Lapsen turvaistuimen asettami‐
nen etuistuimelle voi aiheuttaa va‐
kavia vammoja tai kuoleman.
Älä koskaan asenna taaksepäin
suunnattua lasten turvaistuinta
etuistuimelle, jos autossa on etu‐
matkustajan turvatyyny.
Etuistuimelle taaksepäin suunnat‐
tuun lasten turvaistuimeen sijoi‐
tettu lapsi saattaa vammautua va‐
kavasti etumatkustajan turvatyy‐
nyn täyttyessä.
Kiinnitä taaksepäin suunnattu las‐
ten turvaistuin takaistuimelle.
Eteenpäin suunnattu lasten tur‐
vaistuin tulee kiinnittää takaistui‐
melle aina, kun se on mahdollista.
Jos turvaistuin sijoitetaan etuistui‐
melle, siirrä istuin mahdollisimman
kauas taakse.

Istuimet, turvajärjestelmät
Huomio
Täysikokoinen taaksesuunnattu
lasten turvaistuin ei ehkä sovi
asennettavaksi. Ota yhteys jäl‐
leenmyyjään ja pyydä lisätietoja
sopivista lasten turvaistuimista.
ISOFIX -alakiinnikkeillä kiinnik‐
keillä ja ylähihnakiinnikkeillä va‐
rustetun lasten turvaistuimen
asentaminen.

Top-Tetherkiinnityssilmukat

Päästäksesi käsiksi Top-tether-kiinni‐
tyskohtiin, toimi seuraavasti:
1. Irrota tavaratilan suoja.
2. Kiinnitä lasten turvaistuimen ylä‐
kiinnityshihnan kiinnike
Top-tether-kiinnityspisteeseen,
varmistaen että kiinnityshihna ei
ole kiertynyt.
Jos kyseisellä istuinpaikalla on
säädettävä pääntuki ja käytät kak‐
soishihnaa, aseta hihna pääntuen
ympärille.
Jos kyseisellä istuinpaikalla on
säädettävä pääntuki ja käytät yhtä
hihnaa, nosta pääntukea ja vedä
hihna pääntuen alta siten että se
kulkee tankojen välistä.
3. Kiristä turvaistuimen kiinnitys‐
hihna turvaistuimen mukana toi‐
mitettujen ohjeiden mukaisesti.
4. Työnnä ja vedä turvaistuinta
asennuksen jälkeen turvaistui‐
men oikean kiinnityksen varmis‐
tamiseksi.
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9 Varoitus
Varmista, että turvaistuimen kiin‐
nityshihna on hyvin kiinnitetty ylä‐
kiinnityspisteeseen.
Väärä kiinnitystapa saattaa estää
kiinnityshihnaa ja yläkiinnityspis‐
tettä pitämästä turvaistuinta pai‐
kallaan.
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Säilytys

Säilytystilat

Rakenne 2

Kojelaudan säilytyslokero
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Säilytyslokero kojelaudan alla
Rakenne 1

Säilytyslokeroa käytetään pieniä esi‐
neitä varten yms.

Säilytys
Kolikkolokero

Käsinelokero

Mukinpitimet
Rakenne 1

Kolikoiden säilytystä varten.

Avaa vetämällä kahvasta.

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

Rakenne 2
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Säilytys
tomia tai huonosti suljettuja pul‐
loja, laseja, tölkkejä jne. mukinpi‐
timiin auton liikkuessa.

Aurinkolasikotelo

Tavaratila
Takaselkänojien kääntäminen
alas
9 Varoitus

Mukipidikkeet sijaitsevat etukonso‐
lissa ja keskikonsolin takaosassa.

9 Varoitus
Älä aseta kuumaa nestettä sisäl‐
täviä, peittämättömiä mukeja mu‐
kipitimiin, kun auto liikkuu. Rois‐
kuva kuuma neste voi aiheuttaa
palovammoja. Kuljettajalle sellai‐
nen palovamma voi johtaa auton
hallinnan menettämiseen.
Vähentääksesi henkilövahinkojen
vaaraa äkkipysäyksessä tai tör‐
mäystilanteessa älä laita kannet‐

Avaa kääntämällä alas.
Älä sijoita aurinkolasikoteloon paina‐
via esineitä.

Kuorma ei saa ylettyä etuistuimien
selkänojien yläpuolelle.
Älä anna matkustajien istua taite‐
tulla selkänojalla, kun auto liikkuu.
Kiinnittämätön kuorma tai matkus‐
tajat, jotka istuvat taitetun selkä‐
nojan päällä, voivat sinkoutua hal‐
litsemattomasti auton sisällä tai
pudota autosta äkillisesti pysäh‐
dyttäessä tai onnettomuudessa.
Tästä voi seurata vakavia vam‐
moja tai jopa kuolema.
Jos haluat taittaa takaistuimen selkä‐
nojan erikseen:
1. Vedä takaistuintyynyn etuosasta
sen vapauttamiseksi. Jos autosi
on varustettu takaistuimen pään‐
tuilla, ne tulee irrottaa.

Säilytys
2. Siirrä vapautettu takaistuintyyny
pystyasentoon.
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kierteelle, ja paina sitten istuintyynyn
etuosaa lujasti alas kunnes se lukkiu‐
tuu paikalleen.

Huomautus
Varmistaaksesi että takaistuimen is‐
tuintyynyn liikuttamiseen on riittä‐
västi tilaa, liu'uta etuistuinta eteen‐
päin ja säädä etuistuimen selkänoja
pystyasentoon.

Huomio

3. Vedä takaistuimen selkänojan va‐
pautusnappia ylöspäin ja käännä
selkänoja eteen ja alas.
4. Säädä etuistuimet haluttuun
asentoon.
Palauttaaksesi selkänojan pysty‐
asentoon nosta se ylös ja paina tuke‐
vasti paikalleen.
Varmista, että turvavyöt eivät jää pu‐
ristuksiin.
Palauttaaksesi takaistuintyynyn pai‐
kalleen aseta sen takaosa alkuperäi‐
seen asentoonsa varmistaen sa‐
malla, etteivät turvavyöt jää väliin tai

Kun palautat takaistuimen selkä‐
nojan pystyasentoon, aseta ta‐
kaistuimien turvavyöt ja lukot ta‐
kaistuimen selkänojien välistä ja
yhdelle istuinosalle. Tarkista, että
takaistuimien turvavyöt ja lukot ei‐
vät jää puristukseen takaistuimen
istuinosan alle.
Varmistu, etteivät turvavyöt ole
kierteellä tai selkänojan välissä, ja
että ne ovat oikein paikallaan.
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9 Varoitus

9 Varoitus

Huomio

Varmista, että takaistuimen selkä‐
nojat on käännetty kokonaan
taakse ja lukittu paikoilleen, ennen
kuin otat takaistuimille matkusta‐
jia.
Älä vedä selkänojan päällä ole‐
vista vapautusnupeista, kun auto
liikkuu.
Se saattaisi johtaa henkilövahin‐
koihin.

Älä koskaan salli matkustajien is‐
tua alas taitetun selkänojien päällä
auton liikkuessa, koska se ei ole
varsinainen istuinpaikka eikä tur‐
vavyötä ole käytettävissä.
Tämä saattaisi johtaa vakavaan
vammautumiseen tai kuolemaan
onnettomuustilanteessa tai äkilli‐
sessä pysähdyksessä.
Alas taitetun selkänojan päällä
kuljetettavien esineiden korkeus ei
saa ulottua etuistuimien selkäno‐
jien yläreunaa ylemmäksi. Muu‐
toin kuorma voi äkkinäisessä py‐
säytyksessä liukua eteenpäin ja
aiheuttaa henkilövahinkoja tai ai‐
neellisia vahinkoja.

Mukavuusverkko on tarkoitettu
pienille kuormille. Älä kanna ras‐
kaita kuormia mukavuusverkossa.

Huomio
Jos takaistuimen selkänoja taite‐
taan turvavöiden ollessa vielä kiin‐
nitettyinä, istuin tai turvavyöt voi‐
vat vaurioitua.
Avaa aina turvavyöt ja aseta ne
normaaliin säilytysasentoon en‐
nen takaistuimen selkänojan tait‐
tamista.

Apuverkko
Voit kuljettaa pieniä kuormia lisäva‐
rusteena saatavan apuverkon sisällä.
Asenna verkko ripustamalla verkon
yläkulmien silmukat takapaneelin
kiinnityskohtiin.

Säilytys

Kattotelinejärjestelmä

Lastaustietoa

Kattoteline

■ Raskaat esineet tulee asettaa tava‐
ratilassa takaistuinten selkänojien
taakse. Varmista, että selkänojat
on lukittu pitävästi. Jos teet kuor‐
masta pinon, aseta raskaat esineet
pinon alimmaisiksi.
■ Esineet tulee aina kiinnittää paikal‐
leen, jotta ne eivät liiku tavarati‐
lassa.
■ Kun kuljetat esineitä tavaratilassa,
takaistuinten selkänojat eivät saa
olla eteenpäin kallistettuina.
■ Kuorman korkeus ei saa ylittää sel‐
känojien yläreunaa.
■ Älä aseta mitään esineitä tavarati‐
lan suojan tai kojelaudan päälle
äläkä peitä kojelaudan yläosassa
olevaa tunnistinta.
■ Kuorma ei saa estää polkimien, sei‐
sontajarrun eikä vaihdevivun käyt‐
töä eikä estää kuljettajan liikkeitä.
Sisätilassa ei saa säilyttää irrallisia
esineitä.
■ Älä aja takaluukun ollessa auki.

Turvallisuussyistä ja kattovaurioiden
välttämiseksi suosittelemme auto‐
malliin hyväksytyn kattotelineen käyt‐
töä.
Jos yrität kuljettaa auton katolla kat‐
totelinettä pidempää tai leveämpää
esinettä, tuuli voi tarttua siihen ajon
aikana. Tämä saattaa aiheuttaa au‐
ton hallinnan menetyksen. Kuljetta‐
masi esine saattaa repeytyä irti ja ai‐
heuttaa sinulle tai muille kuljettajille
törmäyksen, ja tietysti vaurioittaa au‐
toasi. Älä koskaan kuljeta mitään kat‐
totelinettä pidempää tai leveämpää
auton katolla.
Kattotelineen maksimikuormitus on
50 kg (laske mukaan kattotelineen
tankojen paino). Älä ylitä ajoneuvoa
kuormatessasi auton suurinta kuor‐
mauskapasiteettia.
Poista kattokiskot tai matkatavarat
automaattipesua varten, jos kattoteli‐
neellä on kiskot tai matkatavaroita.
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■ Kantavuus on auton sallitun koko‐
naismassan (ks. tyyppikilpi 3 194)
ja omamassan erotus. Katso lisä‐
tietoja omamassasta tekniset tiedot
-osiosta.
Omamassa sisältää kuljettajan
(68 kg), matkatavaran (7 kg) ja
kaikkien nesteiden (säiliön 90%:n
täyttöaste) painon.
Erikois- ja lisävarusteet nostavat
omamassaa.
■ Kattokuorma lisää herkkyyttä sivu‐
tuulelle ja heikentää
ajo-ominaisuuksia painopisteen
siirtyessä ylemmäksi. Jaa kuorma
tasaisesti ja kiinnitä se hihnoilla si‐
ten, ettei se pääse liikkumaan. So‐
vita rengaspaineet ja ajonopeus
kuormitukseen. Tarkasta kiinnityk‐
sen pitävyys usein ja kiristä tarvit‐
taessa.
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Käyttölaitteet
Ohjauspyörän säätö

Käyttölaitteet ................................ 56
Varoitusvalot, mittarit ja
ilmaisimet ..................................... 61
Ajotietokone ................................. 69
Auton räätälöinti ........................... 71

Huomio
Jos ohjauspylvääseen kohdistuu
voimakas isku ohjauspyörää sää‐
dettäessä tai vipu lukitaan, se voi
vaurioittaa ohjauspyörään liittyviä
osia.

Ohjauspyörän kaukoohjaus

Vapauta vipu, säädä ohjauspyörä, lu‐
kitse vipu ja varmista, että se lukittuu
täysin.
Säädä ohjauspyörän asento vain au‐
ton seistessä ja ohjauslukon ollessa
vapautettuna.
Infotainment-järjestelmää voidaan
käyttää ohjauspyörän säätimillä
3 80.
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Äänitorvi

Tuulilasin pyyhin-/
pesulaite
Tuulilasinpyyhkimet
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Liikuta vipua kevyesti kohti
INT-asentoa ja vapauta se kertapy‐
yhkäisyä varten pyyhinten ollessa
poissa toiminnasta. Kun vapautat vi‐
vun, se palaa automaattisesti lepo‐
asentoon. Pyyhkimet pyyhkäisevät
yhden kerran.
Kertapyyhkäisy
Kertapyyhkäisy kevyessä sateessa
tai sumussa: siirrä pyyhkimien/pesu‐
laitteen kytkinvipua kevyesti kohti
INT-asentoa ja vapauta vipu. Kun va‐
pautat vivun, se palaa automaattisesti
lepoasentoon. Pyyhkimet pyyhkäise‐
vät yhden kerran.

Paina j.
Tuulilasinpyyhkimien käyttö: kytke
sytytysvirta ON ja nosta pyyhkimien/
pesulaitteen kytkinvipua ylöspäin.
OFF = Järjestelmä poissa päältä.
INT = Jaksottaistoiminto.
LO = Jatkuva pyyhintä, hidas no‐
peus.
HI
= Jatkuva pyyhintä, suuri no‐
peus.

Huomio
Esteistä kuljettajan näkökentässä
saattaa aiheutua onnettomuus,
josta saattaa seurata henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.
Älä käytä tuulilasinpyyhkimiä, jos
tuulilasi on kuiva tai siinä on lunta,
jäätä tai muita esteitä. Pyyhkimien
käyttäminen tuulilasilla, jossa on
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liikettä haittaavia esteitä voi vauri‐
oittaa pyyhkimien sulkia, pyyhki‐
mien moottoria ja lasia.
Tarkista kylmässä säässä ennen
käyttöä, etteivät sulat ole jäätyneet
kiinni tuulilasiin. Pyyhkimien käyt‐
täminen sulan ollessa kiinni jääty‐
neenä, voi rikkoa pyyhkimien
moottorin.

Tuulilasin pesulaite

Huomio
Älä käytä tuulilasin pesulaitetta
muutamaa sekuntia pidempään,
äläkä käytä sitä lainkaan, jos pe‐
sunestesäiliö on tyhjä. Näiden
seurauksena pesulaitteen moot‐
tori voi ylikuumentua, mistä seu‐
raa kallis korjaus.

9 Varoitus
Älä suihkuta pesunestettä tuulila‐
sille pakkassäällä. Pesunesteen
ruiskuttaminen lasiin ja pyyhki‐
mien käyttäminen pakkasessa
saattaa aiheuttaa onnettomuu‐
den, koska pesuneste muodostaa
jäätyneen tuulilasin pintaan jäätä,
joka estää näkyvyyden.

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

Takalasin pyyhin/pesulaite

Paina vipua kojelaudan suuntaan
käyttääksesi takalasin pyyhintä ja pe‐
sintä. Yksi painallus: pyyhkimet toimi‐
vat jatkuvasti alhaisella nopeudella.
Suihkuta pesunestettä painamalla vi‐
pua uudelleen.

Mittarit ja käyttölaitteet
Huomio

Huomio

Esteistä kuljettajan näkökentässä
saattaa aiheutua onnettomuus,
josta saattaa seurata henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.
Älä käytä takalasinpyyhintä, jos ta‐
kalasi on kuiva tai takaluukun la‐
sissa on lunta, jäätä tai muita es‐
teitä.
Pyyhkimien käyttäminen tukkeu‐
tuneessa takaikkunassa voi vauri‐
oittaa pyyhkimien sulkia, pyyhki‐
mien moottoria tai ikkunalasia.
Tarkista kylmässä säässä ennen
käyttöä, ettei sulka ole jäätyneet
kiinni takaikkunaan. Näin estät
pyyhkimen moottorin vaurioitumi‐
sen.
Ruiskuta pakkassäällä takalasiin
pesunestettä vasta, kun takaik‐
kuna on lämmennyt.
Pesuneste voi muodostaa jäätä
jäätyneeseen takaikkunaan ja si‐
ten haitata näkyvyyttä.

Älä käytä tuulilasin pesulaitetta
muutamaa sekuntia pidempään.
Älä käytä lainkaan, jos pesuneste‐
säiliö on tyhjä. Näiden seurauk‐
sena pesulaitteen moottori voi yli‐
kuumentua, mistä seuraa kallis
korjaus.
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Rakenne 2

Virtapistokkeet
Rakenne 1
12 voltin pistorasia sijaitsee etukon‐
solissa.
Suurin tehonkulutus ei saa ylittää
120 wattia.
Kun sytytysvirta on katkaistu, virtapis‐
tokkeet ovat poissa käytöstä.
Lisäksi virtapistokkeet poistetaan
käytöstä, mikäli akkujännite on alhai‐
nen.
Pistorasioihin ei saa kytkeä mitään
virtaa antavaa laitetta, kuten laturia
tai akkua.
Vääräntyyppiset pistokkeet voivat
vaurioittaa pistorasiaa.
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Savukkeensytytin
Rakenne 1

Käyttääksesi savukkeensytytintä
käännä virta-avain asentoon ACC tai
ON ja paina savukkeensytytin koko‐
naan sisään.
Savukkeensytytin ponnahtaa auto‐
maattisesti ulos, kun se on valmis
käytettäväksi.

Huomio

Rakenne 2

Savukkeensytyttimen liiallinen
kuumentaminen voi vaurioittaa
kuumennuselementtiä ja sytytintä.
Älä paina sytytintä, kun se on kuu‐
menemassa. Tämä voi johtaa sy‐
tyttimen ylikuumentumiseen.
Viallisen savukkeensytyttimen
käyttäminen voi olla vaarallista.
Jos kuumentunut savukkeensyty‐
tin ei ponnahda esiin 25 sekunnin
sisällä, vedä se ulos ja pyydä huol‐
tokorjaamoa korjaamaan vika. Se
voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai
vaurioita autoosi.

9 Varoitus
Jos jätät kesäaikana autoon her‐
kästi syttyvän esineen kuten irral‐
lisen savukkeensytyttimen, se voi
räjähtää ja aiheuttaa tulipalon au‐
ton matkustamon ja tavaratilan
korkean sisälämpötilan johdosta.
Varmista, että autossa ei säilytetä
herkästi syttyviä aineita.

Huomio
Savukkeensytyttimen istukkaa pi‐
tää käyttää vain savukkeensytytti‐
melle. Jos savukkeensytyttimen
istukkaan kytketään 12 V jännite‐
adaptereita, saattaa seurauksena
olla sulakkeenpalaminen tai mah‐
dollinen kuumenemista johtuva
vika.

Mittarit ja käyttölaitteet
Huomio

Huomio

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

Savukkeet ja muut tupakointiväli‐
neet voivat aiheuttaa tulipalon.
Älä laita paperia tai muuta tulenar‐
kaa materiaalia tuhkakuppiin.
Tulipalo tuhkakupissa voi aiheut‐
taa henkilö- tai omaisuusvahin‐
koja.

Tuhkakupit

Siirrettävä tuhkakuppi voidaan aset‐
taa mukinpitimiin.
Avaa tuhkakuppi nostamalla varo‐
vasti sen kansi. Sulje kansi huolelli‐
sesti käytön jälkeen.
Irrota tuhkakuppi puhdistusta varten
kiertämällä sen yläosaa hieman vas‐
tapäivään ja nostamalla sitä.
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Varoitusvalot, mittarit ja
ilmaisimet
Nopeusmittari

Ilmoittaa ajonopeuden.
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Mittarit ja käyttölaitteet

Matkamittari

Kierroslukumittari

Polttoainemittari

Matkamittari osoittaa auton ajomää‐
rän kilometreinä tai maileina.
Autossa on kaksi toisistaan riippuma‐
tonta osamatkamittaria, jotka mittaa‐
vat autolla ajetun matkan viimeisestä
nollauksesta alkaen.
Näyttöä matkamittarin, osamatkamit‐
tarin A ja osamatkamittarin B välillä
voidaan vaihtaa painamalla TRIPpainiketta.

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

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

Huomautus
Nollaa kumpikin osamatkamittari
painamalla mittariston TRIP -paini‐
ketta yli 2 sekunnin ajan.

Mittarit ja käyttölaitteet
9 Vaara
Pysäytä auto ja sammuta moottori
ennen polttoaineen tankkausta.

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

Mittariston merkkivalot

Mittarit ja käyttölaitteet
Keskikonsolin merkkivalot

Turvavyömuistutin
Etuistuinten turvavyömuistutus

Suuntavilkku
O vilkkuu vihreänä.

Merkkivalo vilkkuu

Merkkivalo vilkkuu suuntavalojen tai
varoitusvilkkujen ollessa kytkettyinä.
Nopea vilkkuminen: suuntavilkun tai
siihen liittyvän sulakkeen toiminta‐
vika.
Polttimon vaihto 3 157, Sulakkeet
3 163, Suuntavilkut 3 75.

Kuljettajan istuimen symboli X palaa
tai vilkkuu punaisena.
Etumatkustajan istuimen symboli k
palaa tai vilkkuu punaisena, kun istuin
on käytössä.
1. Kun sytytysvirta on kytketty,
merkkivalo palaa kunnes turvavyö
kiinnitetään.
2. Kun moottori käynnistetään,
merkkivalo vilkkuu 100 sekunnin
ajan ja palaa sitten tasaisesti kun‐
nes turvavyö kiinnitetään.
3. Jos autolla ajetaan yli 250 m tai
auton nopeus ylittää 22 km/h eikä
turvavyötä ole kiinnitetty, merkki‐
valo vilkkuu ja äänimerkki kuuluu
100 sekunnin ajan.
100 sekunnin jälkeen merkkivalo pa‐
laa, kunnes turvavyö kiinnitetään, ja
äänimerkki lakkaa kuulumasta.

Takaistuinten turvavöiden tila

Takaistuinten symboli X palaa tai vilk‐
kuu punaisena.
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1. Kun moottori on käynnissä, kaikki
ovet on suljettu ja auton nopeus
on alle 10 km/h, takaistuimen tur‐
vavöiden merkkivalot palavat kun‐
nes turvavyöt on kiinnitetty. Näin
tapahtuu, vaikka kukaan ei istuisi
istuimella.
2. Jos auton nopeus on yli 10 km/h
kaikkien ovien ollessa suljettuina,
kiinnittämättömien takaistuimen
turvavöiden merkkivalot syttyvät
35 sekunniksi ja sammuvat sitten
riippumatta siitä, istuuko istui‐
mella matkustaja vai ei. Jos ta‐
kaistuimen turvavyö kiinnitetään,
toisen kiinnittämättömän turva‐
vyön merkkivalo syttyy uudelleen
35 sekunniksi ja sammuu sitten.
3. Jos jokin takaistuimen turvavöistä
avataan auton nopeuden ollessa
yli 10 km/h ja kaikkien ovien ol‐
lessa suljettuina, turvavöiden
merkkivalo vilkkuu kunnes turva‐
vyö kiinnitetään ja äänimerkki
kuuluu 4 kertaa.
Kolmipisteturvavyö 3 35.

66

Mittarit ja käyttölaitteet

Turvatyynyt ja
turvavyönkiristimet
v palaa punaisena.
Kytkettäessä sytytysvirta merkkivalo
palaa muutaman sekunnin ajan. Jos
valo ei syty tai jos se ei sammu muu‐
taman sekunnin kuluttua tai jos se pa‐
laa ajon aikana, turvatyynyjärjestel‐
mässä on häiriö. Käänny korjaamon
puoleen. Järjestelmät eivät ehkä lau‐
kea onnettomuudessa.
Häiriötilanteessa tai turvavyönkiristi‐
mien tai turvatyynyjen lauettua v pa‐
laa jatkuvasti.

9 Varoitus
Korjauta häiriön syy viipymättä
korjaamolla.
Turvavöiden esikiristimet, turvatyyny‐
järjestelmä 3 34, 3 37.

Turvatyynyn poistaminen
käytöstä
d palaa keltaisena.

Kun merkkivalo palaa, etumatkusta‐
jan turvatyyny on toimintavalmiu‐
dessa.
c palaa keltaisena.
Kun merkkivalo palaa, etumatkusta‐
jan turvatyyny ei ole toimintavalmiu‐
dessa.
Turvatyynyn poistaminen käytöstä
3 41.

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

Palaa moottorin käydessä

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

Toimintavian merkkivalo
Z palaa tai vilkkuu keltaisena.

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

Jarrujärjestelmä
4 palaa punaisena.
Palaa, kun seisontajarru vapaute‐
taan, jos jarru- ja kytkinnestetaso on
liian alhainen tai jos jarrujärjestel‐
mässä on vika. Jarruneste 3 155.

9 Varoitus
Älä aja autolla jarrujärjestelmän
varoitusvalon palaessa.
Tämä tarkoittaa, että jarrut eivät
toimi oikein.
Ajaminen autolla, jonka jarruissa
on toimintahäiriö, saattaa aiheut‐
taa onnettomuuden, jonka seu‐
rauksena saattaa olla henkilö- tai
omaisuusvahinkoja.
Se palaa sytytysvirran kytkemisen jäl‐
keen, jos käsikäyttöinen seisontajarru
on kytketty. Seisontajarru 3 137.

Mittarit ja käyttölaitteet

Lukkiutumaton
jarrujärjestelmä (ABS)
u palaa keltaisena.
Palaa sytytysvirran kytkemisen jäl‐
keen muutamia sekunteja. Järjes‐
telmä on toimintavalmiudessa, kun
merkkivalo sammuu.
Jos merkkivalo ei sammu muutaman
sekunnin kuluttua tai jos se palaa ajon
aikana, ABS-järjestelmässä on häiriö.
Jarrujärjestelmä toimii edelleen,
mutta lukkiutumisenesto on kytkeyty‐
nyt pois.
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä
3 137.

Vaihteisto
Vaihteistonäyttö

A/T palaa punaisena.
Kun sytytysvirta kytketään, valo syt‐
tyy noin 3 sekunniksi, jonka jälkeen
sen tulee sammua vahvistuksena
siitä, että vaihteisto on toiminnassa.

Huomio
Jos valo ei syty tai sammu noin 3
sekunnin kuluttua, tai valo syttyy
kesken ajon, järjestelmässä on toi‐
mintahäiriö.
Käänny korjaamon puoleen saa‐
daksesi ongelman korjattua mah‐
dollisimman pian. Suosittelemme
käyttämään valtuutettua
Chevrolet-merkkikorjaamoa.

Ylivaihde poissa päältä
X palaa keltaisena.
Tämä merkkivalo syttyy, kun ylivaih‐
detoiminto kytketään pois päältä.
Ylivaihteen painikkeen painaminen
valintavivun sivussa sammuttaa yli‐
vaihteen OFF-merkkivalon ja aktivoi
ylivaihdetoiminnon.

Elektroninen ajovakauden
hallintajärjestelmä
b palaa tai vilkkuu keltaisena.
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Palaa

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

Merkkivalo vilkkuu

Järjestelmä on aktiivinen. Moottorin
teho voi heikentyä ja auto voi hieman
jarruttaa automaattisesti.
Elektroninen ajonvakauden hallinta‐
järjestelmä 3 138.

Elektroninen ajovakauden
hallintajärjestelmä pois
päältä
a vilkkuu keltaisena.
Järjestelmä on pois toiminnasta.

Jäähdytysnesteen
lämpötila
W palaa punaisena.
Tämä valo osoittaa, että moottorin
jäähdytysneste on ylikuumentunut.
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Jos olet käyttänyt autoa normaaleissa
ajo-olosuhteissa, aja tien sivuun, py‐
säytä auto ja anna moottorin käydä
joutokäynnillä muutaman minuutin
ajan.
Jos valo ei sammu, sinun tulee sam‐
muttaa moottori ja ottaa ensi tilassa
yhteys korjaamoon. Suosittelemme,
että otat yhteyttä valtuutettuun kor‐
jaamoon.

Moottorin öljynpaine
I palaa punaisena.
Se syttyy, kun sytytysvirta kytketään,
ja sammuu pian moottorin käynnistyt‐
tyä.

Palaa moottorin käydessä
Huomio
Moottorin voitelu saattaa olla kes‐
keytynyt. Moottori voi vaurioitua ja
leikata kiinni, jolloin vetävät pyörät
lukkiutuvat.

Jos moottorin öljynpaineen varoitus‐
valo syttyy ajon aikana, aja tien si‐
vuun, pysäytä moottori ja tarkista öl‐
jymäärä.

9 Varoitus
Jarruttaminen ja ohjaaminen vaa‐
tivat huomattavasti enemmän voi‐
maa moottorin ollessa sammutet‐
tuna.
Älä poista avainta, ennen kuin
auto on paikallaan, koska muutoin
ohjauslukko saattaa lukittua odot‐
tamatta.
Tarkista öljymäärä, ennen kuin kään‐
nyt korjaamon puoleen. Moottoriöljy
3 149.

Polttoaine vähissä
Y palaa keltaisena.
Palaa, kun polttoainesäiliössä on liian
vähän polttoainetta.

Huomio
Älä aja polttoainesäiliötä tyhjäksi.
Se saattaa vaurioittaa katalysaat‐
toria.
Katalysaattori 3 130.

Kaukovalot
C palaa sinisenä.
Se palaa kaukovalojen ollessa kytket‐
tyinä ja kaukovalovilkkua käytet‐
täessä. Kaukovalot /lähivalot 3 73.

Sumuvalot
> palaa vihreänä.
Palaa etusumuvalojen ollessa kytket‐
tyinä 3 75.

Takasumuvalo
r palaa keltaisena.
Palaa, kun takasumuvalo on käy‐
tössä 3 76.

Mittarit ja käyttölaitteet

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

Ajotietokone

Ajotietokone antaa kuljettajalle ajotie‐
toja, kuten jäljellä olevalla polttoai‐
neella ajettavan matkan, ulkolämpö‐
tilan, keskinopeuden ja ajoajan.
Joka kerta kun painat MODE-paini‐
ketta mittaristossa, näyttö vaihtuu
seuraavassa järjestyksessä:
Jäljellä olevalla polttoainemäärällä
ajettava matka → Keskinopeus → Ajo‐
aika → Ulkolämpötila → Jäljellä ole‐
valla polttoainemäärällä ajettava
matka.
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Jäljellä olevalla
polttoainemäärällä ajettava
matka

Tämä toiminto näyttää, kuinka pitkälle
jäljellä olevalla polttoainemäärällä voi
ajaa.
Matkan näyttöalue on 50~999 km.
Tämä ajotietokoneen näyttö toimii,
kun säiliössä on vähintään 4 litraa
polttoainetta.
Jos tankkaat akun ollessa irrotettuna
tai auton ollessa kallellaan, ajotieto‐
kone ei ehkä näytä oikeita arvoja.
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Kun jäljellä olevalla polttoainemää‐
rällä ajettava matka on alle 50 km,
"---" vilkkuu näytössä.
Matka voi vaihdella riippuen ajotottu‐
muksista.
Huomautus
Lisävarusteena saatavan ajotietoko‐
neen jäljellä olevalla polttoainemää‐
rällä ajettavan todellisen matkan lu‐
kema saattaa vaihdella olosuhtei‐
den mukaan.
Jäljellä olevalla polttoainemäärällä
ajettava matka voi vaihdella kuljetta‐
jasta, tiestä ja auton nopeudesta
johtuvista syistä, koska se lasketaan
muuttuvan polttoainetehokkuuden
mukaan.

Keskinopeus

Ajoaika

Tämä toiminto näyttää keskinopeu‐
den.
Keskinopeuden laskentaan luetaan
mukaan aika, jonka moottori on käyn‐
nissä, vaikka autolla ei ajeta.
Keskinopeusalue on 0~180 km/h.
Keskinopeusnäytön nollaamiseksi
paina MODE-painiketta yli 1 sekunnin
ajan.

Tämä toiminto näyttää kokonaisajoa‐
jan.
Ajoaikanäytön nollaamiseksi paina
MODE-painiketta yli 1 sekunnin ajan.
Ajoaikaan luetaan mukaan aika,
jonka moottori on käynnissä, vaikka
autolla ei ajeta.
Ajoaika siirtyy lukemaan 0:00 luke‐
man 99:59 jälkeen.

Mittarit ja käyttölaitteet
Ulkolämpötila

Tämä toiminto näyttää ulkolämpöti‐
lan.
Lämpötila-alue on -30~70 °C.
Ulkolämpötila ei vaihdu välittömästi
yleisen lämpömittarin tavoin, ettei se
aiheuta häiriötä ajon aikana.
Ulkolämpötila saattaa poiketa todelli‐
sesta lämpötilasta ajo-olosuhteista
riippuen.
Huomautus
Jäljellä olevalla polttoainemäärällä
ajettavan matkan, keskinopeuden ja
ulkolämpötilan näyttö saattaa erota

todellisesta tilanteesta ajo-olosuh‐
teista, ajotavasta tai auton nopeu‐
desta riippuen.
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Auton räätälöinti

Auton toimintoja voidaan räätälöidä
muuttamalla Info-näytön asetuksia.
Auton varustelusta riippuen jotkut alla
olevista toiminnoista eivät ehkä ole
käytettävissä.
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■ Radion asetukset
■ Palauta tehdasasetukset

Kieliasetukset
Vaihda kieltä.

Ajan ja päivämäärän asetukset
Infotainment-järjestelmä 3 85.

Radion asetukset

Infotainment-järjestelmä 3 85.
Paina CONFIG-painiketta sytytysvir‐
ran ollessa kytkettynä ja Infotain‐
ment-järjestelmän aktivoituna.
Asetusvalikot näkyvät näytössä.
Vaihda asetusvalikoita kiertämällä
MENU-nuppia.
Valitse asetusvalikko painamalla
MENU-painiketta.
Sulje tai palaa edelliseen painamalla
BACK-painiketta.
Seuraavat valikot voidaan näyttää:
■ Kielet
■ Ajan näyttö

Palauta tehdasasetukset

Kaikki asetukset palautuvat tehdas‐
asetuksiin.

Valaistus

Valaistus

Ulkovalot
Valokytkin

Ulkovalot ...................................... 73
Sisävalot ...................................... 76
Valaistusominaisuudet ................. 77

Ulkovalojen ohjaus

Kytke ajo- ja takavalot päälle ja pois
kääntämällä monitoimivivun päätä.
Valokytkimessä on kolme asentoa,
jotka aktivoivat eri toimintoja seuraa‐
vasti:
OFF: Kaikki valot on sammutettu.
8: Takavalot, rekisterikilven valot ja
kojelaudan valot syttyvät.
9: Lähivalot ja kaikki yllä mainitut va‐
lot syttyvät.
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Ajovalot sammuvat automaattisesti,
kun kuljettajan ovi avataan sen jäl‐
keen, kun virtalukko on käännetty
asentoon LOCK.

Kaukovalot

Vaihda lähivaloilta kaukovaloille pai‐
namalla vipua.
Vaihda lähivaloille painamalla vipua
uudelleen tai vetämällä.
Huomautus
Kaukovalojen merkkivalo palaa, kun
kaukovalot on sytytetty.
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Valaistus
9 Varoitus

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

Ajovalojen kantaman
säätö

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

Kaukovalovilkku

Päiväajovalot

Vipu palaa normaaliasentoon kun va‐
pautat sen. Kaukovalot palavat niin
kauan kun vedät monitoimivipua it‐
seesi päin.

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

Päiväajovalot parantavat auton näky‐
vyyttä päiväsaikaan.
Takavalot eivät pala.

Valaistus

Varoitusvilkut

Käyttö painikkeella ¨.
Kytke hätävilkut painamalla paini‐
ketta.
Sammuta hätävilkut painamalla pai‐
niketta uudestaan.

Suunta- ja
kaistanvaihtovilkut

Siirrä vipua
ylöspäin
Siirrä vipua
alaspäin

= Oikea suuntavilkku
= Vasen suuntavilkku

Jos vipu siirretään vastuksen ohi, kyt‐
keytyvät suuntavalot kestotoimin‐
taan. Ohjauspyörän palautuessa kyt‐
keytyvät suuntavalot automaattisesti
pois päältä.
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Etusumuvalot

Kytkeäksesi sumuvalot varmista, että
lähivalot palavat.
Käännä sitten suuntavalon kytkinvi‐
vun keskellä oleva rengas asentoon
ON. Sammuta sumuvalot kääntä‐
mällä kytkinvivun rengas
asentoon OFF.
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Valaistus

Takasumuvalot

Sisävalot
Sisävalo

Kytke takasumuvalo kiertämällä tuu‐
lilasinpyyhkimien vivun päätä lähiva‐
lojen ollessa päällä.
Kytke takasumuvalo pois päältä kier‐
tämällä vivun päätä uudelleen.

Peruutusvalot
Peruutusvalot palavat, kun sytytys‐
virta on kytketty ja peruutusvaihde va‐
littu.

Keinukytkimen käyttö:
§ = aina päällä kunnes kytketään
pois käsin.
w = automaattinen päällekytkentä,
kun ovi avataan ja poiskyt‐
kentä, kun ovet suljetaan.
⃒ = aina poissa päältä, vaikka ovet
olisivat auki.
Huomautus
Akku saattaa purkautua, jos valot on
jätetty pitkäksi ajaksi palamaan.

9 Varoitus
Vältä kattovalon käyttämistä
ajaessasi pimeässä.
Valaistu matkustajatila heikentää
näkyvyyttä pimeässä ja saattaa ai‐
heuttaa törmäyksen.

Valaistus

Valaistusominaisuudet
Akun purkautumisen esto
Sähkövalojen poiskytkentä

Akun purkautumisen estämiseksi jot‐
kut valot kytketään automaattisesti
pois päältä, jos avaat kuljettajan oven
virtalukon ollessa asennossa LOCK
tai ACC.
Tämä toiminto ei koske sisävaloja.
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Infotainmentjärjestelmä
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Audiosoittimet ............................ 100

Johdanto
Yleistä tietoa
Infotainment-järjestelmä tarjoaa au‐
toosi viimeisintä viihde- ja informaa‐
tioteknologiaa.
Radiota voidaan helposti käyttää tal‐
lentamalla enintään 36 AM/FM tai
DAB (vain tyyppi A) -asemaa esiva‐
lintapainikkeisiin [1~6] jokaiselle kuu‐
delle sivulle.
Integroitu CD-soitin voi toistaa audioCD- ja MP3 (WMA) -levyjä ja USBsoitin voi toistaa kytketyn USB-tallen‐
nuslaitteen tai iPod-tuotteita.
Yhdistä kannettava musiikkisoitin ul‐
koisen äänilähteen liitäntään ja nauti
Infotainment-järjestelmän hyvästä
äänentoistosta.
Digitaalinen ääniprosessori tarjoaa
useita esiasetettuja taajuuskorjainti‐
loja äänen optimoimiseksi.
Järjestelmää voidaan helposti säätää
huolellisesti suunnitellulla säätölait‐
teella, älykkäällä näytöllä ja monitoi‐
mivalikkosäätimellä.

■ "Yleiskuva"-osio tarjoaa yksinker‐
taisen yleiskuvan Infotainment-jär‐
jestelmän toiminnoista ja tiivistel‐
män kaikista säätölaitteista.
■ "Käyttö"-osiossa selostetaan Info‐
tainment-järjestelmän perustoimin‐
not.

Näyttö

Infotainment-järjestelmä

Näyttö voi poiketa ohjekirjan näy‐
töstä, koska useimmat näytöt ovat eri‐
laisia riippuen laitteen asetuksista ja
auton varustelutasosta.
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Käyttösäätimet, yleiskuva

Infotainment-järjestelmä
Tyyppi A: Radio/DAB + CD/MP3 +
USB/iPod + AUX
Tyyppi B: Radio + CD/MP3 + USB/
iPod + AUX
1. Näyttö
Näyttö toiston/vastaanoton/vali‐
kon tilaa ja tietoja varten.
2. VIRTA
[m] / ÄÄNENVOIMAKKUUS
[VOL]
◆ Kytke virta päälle tai pois paina‐
malla tätä painiketta.
◆ Käännä säädintä äänenvoi‐
makkuuden säätämiseksi.
3. Esivalintapainikkeet [1-6]
◆ Pidä jotakin näistä painikkeista
painettuna lisätäksesi nykyisen
radioaseman nykyiselle suosik‐
kisivulle.
◆ Paina jotakin näistä painik‐
keista valitaksesi tähän painik‐
keeseen liitetyn aseman.
4. LEVYN POISTO [d]
Paina tätä painiketta levyn poista‐
miseksi soittimesta.

5. Levyaukko
CD-levyt asetetaan tähän auk‐
koon ja poistetaan siitä.
6. SUOSIKIT [FAV1-2-3]-painike
Paina tätä painiketta valitaksesi
tallennettujen suosikkiasemien si‐
vun.
7. TIEDOT [INFO]-painike
◆ Paina tätä painiketta katsoak‐
sesi tiedostotietoja käyttäessäsi
CD/MP3- tai USB/iPod-toistoti‐
laa.
◆ Katso tietoja radioasemasta ja
parhaillaan toistettavasta kap‐
paleesta käyttäessäsi radiotoi‐
mintoa.
8. dSEEKc-painikkeet
◆ Paina näitä painikkeita käyt‐
täessäsi radio- tai DAB (digitaa‐
linen radiolähetys: vain tyyppi
A) -toimintoa hakeaksesi auto‐
maattisesti hyvin kuuluvia ase‐
mia. Voit asettaa lähetystaajuu‐
den manuaalisesti painamalla
näitä painikkeita.
◆ Paina näitä painikkeita käyt‐
täessäsi CD/MP3- tai USB/

9.

10.

11.

12.

13.
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iPod-toistotiloja toistaaksesi
heti edellisen tai seuraavan
kappaleen.
Voit painaa näitä painikkeita
siirtyäksesi nopeasti taakse‐
päin/eteenpäin toistettavassa
kappaleessa.
CD/AUX-painike
Paina tätä painiketta valitaksesi
CD/MP3-, USB/iPod- tai AUX-au‐
diotoiminnon.
RADIO BAND-painike
Vaihda AM/FM- tai DAB-toimin‐
non (digitaalinen radiolähetys:
vain tyyppi A) välillä.
TP-painike
Kytke FM RDS-toiminnon aikana
TP (Traffic Programme) -toiminto
päälle tai pois.
CONFIG-painike
Paina tätä painiketta siirtyäksesi
järjestelmän asetusvalikkoon.
TONE-painike
Paina tätä painiketta säätääksesi/
valitaksesi ääniasetustilan.
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14. MENU-TUNE-painike/säädin
◆ Paina tätä painiketta näyttääk‐
sesi käytössä olevan valikon tai
valitaksesi/tehdäksesi asetus‐
muutoksia ja asetusarvoja.
◆ Käännä säädintä siirtyäksesi/
muuttaaksesi asetusten sisäl‐
töä tai asetusarvoja.
15. PBACK-painike
Peruuta syötetty tieto tai palaa
edelliseen valikkoon.
16. PUHELIN [y] / MYKISTYS [@]
Paina painiketta kytkeäksesi my‐
kistystoiminnon päälle tai pois.

Ohjauspyörään sijoitetut radion
säätimet: valinta

1. Äänenvoimakkuus [+/-]
◆ Paina painikkeita äänenvoi‐
makkuuden lisäämiseksi/vä‐
hentämiseksi asteittain.
◆ Pidä painikkeita painettuna ää‐
nenvoimakkuuden lisäämi‐
seksi/vähentämiseksi nopeasti.
2. [SEEK]
◆ Paina painiketta vaihtaaksesi
tallennettuja radioasemia tai
toistettavaa kappaletta.
◆ Pidä painiketta painettuna ha‐
keaksesi nopeasti taajuutta
ylöspäin tai siirtyäksesi eteen‐
päin toistettavissa kappaleissa.
3. MODE
Paina painiketta valitaksesi Ra‐
dio-, AUX- tai CD/MP3/USB/iPod
(vain tyyppi A) -audiotoiminnon.
4. Virta [PWR] / MYKISTYS
Virta päälle: Paina tätä painiketta.
Virran katkaisu: Paina tätä paini‐
ketta yli 1 sekunnin ajan.

Infotainment-järjestelmä
Audion mykistys: Paina tätä pai‐
niketta missä tahansa musiikkiti‐
lassa kytkeäksesi mykistystoimin‐
non päälle/pois.

Järjestelmän kytkeminen
päälle/pois
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Äänenvoimakkuuden säätö

Käyttö
Painikkeet ja hallintalaitteet

Infotainment-järjestelmää käytetään
toimintopainikkeiden, monitoimisääti‐
men ja näytössä näkyvän valikon
avulla.
Järjestelmän painikkeet ja hallintalait‐
teet ovat seuraavat:
■ Infotainment-järjestelmän painik‐
keet ja säädin
■ Ohjauspyörän säätimet

Paina VIRTA [m]-painiketta järjestel‐
män kytkemiseksi päälle.
Kun virta kytketään päälle, viimeksi
valitun aseman tai kappaleen toisto
alkaa.
Paina VIRTA [m]-painiketta järjestel‐
män kytkemiseksi pois päältä.

Käännä äänenvoimakkuusnuppia
[VOL] äänenvoimakkuuden säätämi‐
seksi.
■ Käytä ohjauspyörän äänenvoimak‐
kuuspainikkeita [+/-] äänenvoimak‐
kuuden säätämiseen.
■ Nykyinen äänenvoimakkuus näkyy
näytössä.
■ Infotainment-järjestelmän kytkemi‐
nen päälle asettaa äänenvoimak‐
kuustason edelliseen valintaan
(kun se on alle suurimman käynnis‐
tysvoimakkuuden).
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Äänenvoimakkuuden rajoitus
korkean lämpötilan johdosta

Jos radion sisälämpötila on hyvin kor‐
kea, Infotainment-järjestelmä rajoit‐
taa suurinta äänenvoimakkuutta.
Tarvittaessa äänenvoimakkuus las‐
kee automaattisesti

Paina TONE-painiketta halutessasi
käyttää vastaavaa toimintatilaa.
Käännä MENU-TUNE-säädintä vali‐
taksesi halutun äänensäätötilan ja
paina sitten MENU-TUNE-painiketta.

Äänensävyn asetukset

Äänensävyn asetukset-valikosta ää‐
nitoimintoasetukset voidaan tehdä
erikseen FM/AM-radiolle ja DAB-au‐
diolle (vain tyyppi A) ja kullekin audio‐
soittimelle.

Käännä MENU-TUNE-säädintä vali‐
taksesi halutun äänensäätöarvon ja
paina sitten MENU-TUNE-painiketta.
On mahdollista alustaa valittuna
oleva kohta painamalla pitkään
MENU-TUNE-painiketta äänensävyn
säätötilassa tai alustaa kaikki äänen‐
sävyn säätökohdat painamalla pit‐
kään TONE-painiketta.

Äänensävyn asetukset -valikko
■ Basso: Säädä bassotasoa välillä
-12 - +12
■ Keskiäänet: Säädä keskiäänitasoa
välillä -12 - +12
■ Diskantti: Säädä diskanttitasoa vä‐
lillä -12 - +12
■ Etu/taka-säätö: Säädä etu/taka‐
kaiuttimien tasapainoa välillä etu 15
- taka 15 auton kuuden kaiuttimen
järjestelmässä.
■ Vasen/oikea-säätö: Säädä vasem‐
man ja oikean puolen kaiuttimien
tasapainoa välillä vasen 15 - oikea
15.
■ EQ (taajuuskorjain): Valitse tai
kytke pois äänityyli (POIS ↔ Pop ↔
Rock ↔ Klassinen ↔ Puhe ↔
Country).

Infotainment-järjestelmä
Valitse toiminto
FM/AM-radio tai DAB (vain tyyppi A)

Paina RADIO BAND-painiketta vali‐
taksesi AM/FM-radion tai DAB-toi‐
minnon (vain tyyppi A).
Paina MENU-TUNE-painiketta ava‐
taksesi FM-valikon/AM-valikon tai
DAB-valikon, joka sisältää lähetysa‐
semien valinnat.
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CD/MP3/USB/iPod-audio tai ulkoisen
äänilähteen (AUX) liitäntä

Paina toistuvasti CD/AUX-painiketta
vaihtaaksesi audiosoitintoimintojen,
CD/MP3-levyjen CD-toiminnon tai yh‐
distetyn USB/iPod-soittimen välillä.
(CD/MP3 → AUX → USB/iPod → CD/
MP3 →...)
Paina ohjauspyörän säätimistä
MODE halutun tilan valitsemiseksi.

Paina MENU-TUNE-painiketta ava‐
taksesi toimintokohtaisen valikon tai
halutun laitteen valikon.

Räätälöinti
Pääpainikkeet/säädin

Asetuksissa käytetään seuraavia pai‐
nikkeita ja säädintä.
(12) CONFIG-painike
Paina tätä painiketta siirtyäksesi
Asetukset-valikkoon.
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(14) MENU-TUNE-painike/säädin
■ Käännä säädintä siirtyäksesi valik‐
koon tai asetuskohtaan.
■ Paina painiketta valitaksesi/syöt‐
tääksesi yksityiskohtaisen ohjaus‐
näytön nykyisen valikon tai asetus‐
kohdan osalta.
(15) P BACK-painike
Peruuta syötetty kohta tai palaa edel‐
liseen näyttöön/valikkoon.

[Esimerkki] Asetukset → Aika Päiväys
→ Aseta päivä: Toukokuu 25. 2012

Asetusvalikon käyttäminen
räätälöintiin

■ Asetusvalikot ja toiminnot voivat
vaihdella automallikohtaisesti.
■ Viite: Tietotaulukko Asetukset-va‐
likkoa varten alla.

Paina CONFIG-painiketta siirtyäksesi
Asetukset-valikkoon.
Katsottuasi alla olevaa Asetukset-va‐
likon tietotaulukkoa käännä MENUTUNE-säädintä siirtyäksesi haluttuun
Asetukset-valikkoon ja paina sitten
MENU-TUNE-painiketta.

■ Näyttää yksityiskohtaisen listan ky‐
seisen asetusvalikon tai toimintati‐
lan kohdalla.
■ Jos saatavana on vielä toinen yksi‐
tyiskohtainen lista, voit toistaa tä‐
män toiminnon.

Infotainment-järjestelmä
■ Jos kyseinen yksityiskohtainen lista
koostuu useista kohdista, toista
tämä toimenpide.
■ Aseta/syötä haluttu asetusarvo tai
toimintatila muuttuu.
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[Ajan näyttö]

Asetustietotaulukko
[Kielet]

Käännä MENU-TUNE-säädintä vali‐
taksesi halutun asetusarvon tai toi‐
mintatilan ja paina sitten MENUTUNE-painiketta.

Valitse haluamasi kieli.

Aseta aika: Aseta manuaalisesti ny‐
kyisen kellonajan tunnit ja minuutit.
Aseta päiväys: Aseta manuaalisesti
nykyinen vuosi/kuukausi/päivä.
Aseta aikaformaatti: Valitse 12 h tai
24 h aikanäyttö.
Aseta päiväysformaatti: Aseta näytet‐
tävä päiväyksen formaatti.
VVVV.KK.PP: 2012 toukokuu 23.
PP/KK/VVVV: 23. toukokuu 2012
KK/PP/VVVV: Toukokuu 23. 2012
RDS kellon synkronointi: Valitse
Päällä tai Pois
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[Radion asetukset]

Suurin äänenvoimakkuus
käynnistettäessä:
Aseta manuaalisesti suurin äänenvoi‐
makkuus käynnistettäessä.
Radiosuosikit:
Aseta suosikkisivunumerot manuaa‐
lisesti.
RDS-valinnat: Aseta RDS-valinnat.
■ RDS: Päällä/pois (kytkee RDS-toi‐
minnon päälle tai pois).
■ Aluetoiminto: - Päällä/pois (kytkee
aluetoiminnon päälle tai pois).

■ Tekstivierityksen pysäytys: Päällä/
pois (kytkee tekstin vieritystoimin‐
non päälle tai pois).
■ TA-äänenvoimakkuus: Aseta TAäänenvoimakkuus.
DAB-asetukset (vain tyyppi A): Aseta
RDS-valinnat.
■ Automaattinen ryhmälinkitys:
Päällä/pois (kytkee automaattinen
ryhmälinkitys -toiminnon päälle tai
pois).
■ Automaattinen DAB-FM-linkitys:
Päällä/pois (kytkee automaattinen
DAB-FM-linkitys -toiminnon päälle
tai pois).
■ - Dynaaminen äänenmukautus:
Päällä/pois (kytkee dynaaminen
äänenmukautus -toiminnon päälle
tai pois).
■ Taajuusalueen valinta: Aseta Mo‐
lemmat, L-taajuusalue tai Taajuus‐
alue III.
Palauta tehdasasetukset:
Palauta kaikki toiminnot oletusase‐
tuksiin.

Radio
AM-FM radio
Ennen AM-FM-radion ja DAB:in
käyttöä (vain tyyppi A)
Pääpainikkeet/säädin
(10) RADIO BAND-painike
Vaihda FM- ja AM-radion tai DAB-toi‐
minnon (digitaalinen radiolähetys:
vain tyyppi A) välillä.
(14) MENU-TUNE-painike/säädin
■ Käännä tätä painiketta/säädintä et‐
siäksesi lähetystaajuuden ma‐
nuaalisesti.
■ Paina tätä painiketta/säädintä siir‐
tyäksesi nykytilasta valikkonäyt‐
töön.
(15) P BACK-painike
Peruuta syötetty kohta tai palaa edel‐
liseen näyttöön/valikkoon.

Infotainment-järjestelmä
(8) dSEEKc-painikkeet
■ Paina tätä painiketta radio- tai
DAB-asemien (vain tyyppi A) auto‐
maattihakua varten.
■ Pidä tätä painiketta painettuna
vaihtaaksesi radiotaajuutta ja va‐
pauta painike pysähtyäksesi sen‐
hetkisen taajuuden kohdalle.
(6) SUOSIKIT [FAV1-2-3]-painike
Paina tätä painiketta siirtyäksesi tal‐
lennettujen radio- tai DAB- suosikkia‐
semasivujen läpi.
(3) Esivalintapainikkeet [1 ~ 6]
■ Pidä jotakin näistä esivalintapainik‐
keista painettuna tallentaaksesi ny‐
kyisen radio- tai DAB-aseman ky‐
seiseen painikkeeseen.
■ Paina tätä painiketta valitaksesi sii‐
hen tallennetun aseman.
(7) TIEDOT [INFO]-painike
Katso lähettävän radio- tai DAB-ase‐
man tietoja.
(11) TP-painike
Kytke FM RDS-toiminnon aikana TP
(Traffic Programme) -toiminto päälle
tai pois.

(16) PUHELIN [y] / MYKISTYS [@]
Paina painiketta kytkeäksesi mykis‐
tystoiminnon päälle tai pois.
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Automaattinen asemahaku

Radio- tai DAB-aseman (vain
tyyppi A) kuuntelu
Radio- tai DAB-tilan valinta

Paina dSEEKc-painikkeita hakeak‐
sesi automaattisesti hyvin kuuluvia
radioasemia.

Paina toistuvasti painiketta RADIO
BAND vaihtaaksesi FM-, AM- tai
DAB-taajuusalueiden välillä.
Viimeksi valittuna ollut asema alkaa
kuulua.
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Automaattinen DABpalvelukomponentin haku (vain
tyyppi A)

Paina painikkeita dSEEKc DAB-pal‐
velukomponentin automaattihakua
varten nykyisestä ryhmästä.
Siirry edelliseen/seuraavaan ryh‐
mään painamalla painikkeita
dSEEKc.

Radioasemien haku

Pidä dSEEKc-painikkeita painet‐
tuna vaihtaaksesi nopeasti taajuutta
ja vapauta painike halutun taajuuden
kohdalla.

DAB-palveluryhmän haku (vain
tyyppi A)

Paina painikkeita dSEEKc hyvän
vastaanoton omaavan DAB-palvelu‐
komponentin automaattihakua var‐
ten.

Infotainment-järjestelmä
DAB-palvelun linkitys (vain tyyppi A)
[DAB-DAB päällä/DAB-FM pois]

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

Radioasemien manuaalinen haku

Kun asetat automaattisen DAB-FMlinkityksen päälle, Infotainment-jär‐
jestelmä vastaanottaa automaatti‐
sesti linkitetyn palvelukomponentin,
jos DAB-signaali on heikko. [Katso
Asetukset (paina CONFIG-paini‐
ketta) → Radion asetukset → DABasetukset → automaattinen DAB-FMlinkitys].

Käännä MENU-TUNE-säädintä et‐
siäksesi manuaalisesti halutun lähe‐
tystaajuuden.
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DAB-asemien manuaalinen haku
(vain tyyppi A)

DAB-asemaluettelon käyttö (vain
tyyppi A)

Paina DAB-tilassa MENU-TUNE-pai‐
niketta siirtyäksesi DAB-valikkoon.
Käännä MENU-TUNE-säädintä vali‐
taksesi DAB:n manuaalivirityksen ja
paina sitten MENU-TUNE-painiketta.
Käännä MENU-TUNE-säädintä et‐
siäksesi manuaalisesti halutun lähe‐
tystaajuuden ja paina sitten painiketta
MENU-TUNE.

Käännä MENU-TUNE-säädintä näyt‐
tääksesi DAB-asemaluettelon.
■ Asemaluettelotiedot näytetään.
■ Jos asemaluettelo on tyhjä, DABasemaluettelon päivitys aloitetaan
automaattisesti.
Käännä MENU-TUNE-säädintä vali‐
taksesi halutun luettelon ja paina sit‐
ten MENU-TUNE-painiketta vastaan‐
ottaaksesi haluttua asemaa.

DAB-tietojen näyttö (vain tyyppi A)

Paina toistuvasti TIEDOT [INFO] -pai‐
niketta valitaksesi halutun DAB-ase‐
matietojen näyttötilan.

Infotainment-järjestelmä
Esivalintapainikkeiden käyttö
Tallennus esivalintapainikkeisiin

■ On mahdollista määrittää käytettä‐
vien suosikkisivujen määrä koh‐
dassa Järjestelmäasetukset →
Radion asetukset → Radiosuosikit
(suosikkisivujen maksimimäärä).
■ Jos uusi radioasema tallennetaan
jo aiemmin ohjelmoituun esivalinta‐
painikkeeseen [1 ~ 6], sen aiempi
sisältö poistetaan ja korvataan uu‐
della tallennettavalla asemalla.
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Näytössä näkyy valitulla esiasetetulla
FAV-suosikkisivulla lähettävän ase‐
man numero 1.
Paina esivalintapainiketta [1 ~ 6]
kuunnellaksesi suoraan tähän ase‐
maan tallennettua radio- tai DAB-ase‐
maa.

Radio- tai DAB-valikon (vain
tyyppi A) käyttö

Esivalintapainikkeeseen tallennetun
aseman kuunteleminen suoraan

Paina SUOSIKIT [FAV1-2-3]-paini‐
ketta valitaksesi halutun tallennettu‐
jen suosikkiasemien sivun.
Pidä jotakin esivalintapainiketta [1 ~
6] painettuna tallentaaksesi nykyisen
radio- tai DAB-aseman valitun
suosikkisivun tähän painikkeeseen.
■ Enintään 3 suosikkisivua voidaan
tallentaa kuhunkin voidaan tallen‐
taa enintään kuusi radio- tai DABasemaa.

Paina MENU-TUNE-painiketta näyt‐
tääksesi radio- tai DAB-valikon.
Paina toistuvasti SUOSIKIT
[FAV1-2-3]-painiketta valitaksesi ha‐
lutun FAV (suosikit) -esivalintasivun.
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Käännä MENU-TUNE-säädintä siir‐
tyäksesi haluttuun valikkokohtaan ja
paina sitten MENU-TUNE-painiketta
valitaksesi halutun kohdan tai näyt‐
tääksesi tarkemman valikon.

Käännä MENU-TUNE-säädintä siir‐
tyäksesi haluttuun suosikkiluetteloon
ja paina sitten MENU-TUNE-paini‐
ketta vastaanottaaksesi haluttua ase‐
maa.

AM/FM tai DAB (vain tyyppi A) valikko → suosikkiluettelo

AM/FM-valikko →
FM/AM-asemaluettelo

Käännä FM-valikossa/AM-valikossa
tai DAB-valikossa MENU-TUNE-sää‐
dintä siirtyäksesi suosikkiluetteloon ja
paina sitten MENU-TUNE-painiketta.
Suosikkiluettelon tiedot näytetään.

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

Käännä MENU-TUNE-säädintä siir‐
tyäksesi haluttuun listaan ja paina sit‐
ten MENU-TUNE-painiketta vastaan‐
ottaaksesi haluttua asemaa.
FM- tai DAB-valikko (vain tyyppi A) →
FM- tai DAB-kategorialuettelo

Käännä FM-valikossa tai DABvalikossa MENU-TUNE-säädintä siir‐
tyäksesi FM-kategorialuetteloon tai
DAB-kategorialuetteloon ja paina sit‐
ten MENU-TUNE-painiketta.
FM-kategorialuettelo tai DABkategorialuettelo näkyy näytössä.

Infotainment-järjestelmä
Käännä MENU-TUNE-säädintä siir‐
tyäksesi haluttuun luetteloon ja paina
sitten MENU-TUNE-painiketta vas‐
taanottaaksesi haluttua taajuutta.

AM/FM tai DAB (vain tyyppi A) valikko → Päivitä FM/AM- tai DABasemaluettelo

DAB-valikko → DAB-ilmoitukset (vain
tyyppi A)
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■ FM-asemaluettelo/AMasemaluettelo tai DABasemaluettelo päivitetään.
■ Paina FM-asemaluettelon/AMasemaluettelon tai DABasemaluettelon päivityksen aikana
painiketta MENU-TUNE tai P
BACK estääksesi muutosten tallen‐
nuksen.

Radio data system (RDS)

Käännä DAB-valikossa MENUTUNE-säädintä siirtyäksesi DABilmoituksiin ja paina sitten MENUTUNE-painiketta.
DAB-ilmoitusluettelo näkyy näytössä.
Käännä MENU-TUNE-säädintä vali‐
taksesi halutun luettelon ja paina sit‐
ten MENU-TUNE-painiketta vastaan‐
ottaaksesi haluttua taajuutta.

Käännä FM-valikossa/AM-valikossa
tai DAB-valikossa, MENU-TUNEsäädintä siirtyäksesi kohtaan Päivitä
FM-asemaluettelo/Päivitä AMasemaluettelo tai Päivitä DABasemaluettelo ja paina sitten paini‐
ketta MENU-TUNE.

Radio data system (RDS) on FM-ase‐
mien palvelu, joka helpottaa hyvin
kuuluvien asemien etsintää.
RDS-asemat on merkitty ohjelmani‐
millä ja lähetystaajuudella.
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RDS:n konfigurointi

RDS:n aktivointi antaa seuraavat
edut:
■ Näytössä näkyy asetetun aseman
ohjelman nimi sen taajuuden si‐
jasta.
■ Infotainment-järjestelmä virittäytyy
aina parhaalle määritetyn aseman
vastaanottotaajuudelle AF:ää (Al‐
ternative Frequency, vaihtoehtoi‐
nen taajuus) käyttäen.

Katso RDS-lähetystietoja

Paina RDS-lähetystä vastaanotet‐
taessa TIEDOT [INFO]-painiketta tar‐
kistaaksesi, että RDS-tietoja vastaan‐
otetaan.

Paina CONFIG-painiketta näyttääk‐
sesi Asetukset-valikon.
Käännä MENU-TUNE-säädintä siir‐
tyäksesi radion asetuksiin ja paina sit‐
ten MENU-TUNE-painiketta.
Käännä MENU-TUNE-säädintä vali‐
taksesi RDS-valinnat ja paina sitten
MENU-TUNE-painiketta.

RDS:n kytkeminen päälle ja
pois

Aseta RDS-valinta päälle tai pois.

Käännä RDS-valinnat-valikossa
MENU-TUNE-säädintä siirtyäksesi
RDS pois -tilaan ja paina sitten
MENU-TUNE-painiketta kytkeäksesi
RDS-toiminnon päälle.

Infotainment-järjestelmä
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Aluetoiminnon kytkeminen
päälle ja pois

RDS:n on oltava toiminnassa alueel‐
listen asemien kuuntelua varten.
Tiettyinä aikoina jotkut RDS-asemat
lähettävät erilaista alueellista ohjel‐
maa eri taajuuksilla.
Aseta Aluetoiminto (REG) päälle tai
pois.
Järjestelmä valitsee vain vaihtoehtoi‐
sia taajuuksia (AF) samoilla alueelli‐
silla ohjelmilla.
Jos alueellisten asemien kuuntelu on
pois käytöstä, asemien vaihtoehtoiset
taajuudet valitaan huomioimatta alu‐
eellisia ohjelmia.

Käännä RDS-valinnat-valikossa
MENU-TUNE-säädintä siirtyäksesi
Aluetoiminto pois -tilaan ja paina sit‐
ten MENU-TUNE-painiketta kytkeäk‐
sesi aluetoiminnon päälle.

Tekstin vierityksen
pysäytystoiminnon kytkeminen
päälle ja pois
Kytke tekstin vierityksen pysäytys toiminto (ohjelmatietojen näyttämi‐
nen) päälle tai pois:

Käännä RDS-valinnat-valikossa
MENU-TUNE-säädintä siirtyäksesi
tekstin vierityksen pysäytys pois -ti‐
laan ja paina sitten MENU-TUNE-pai‐
niketta kytkeäksesi tekstin vierityksen
pysäytys -toiminnon päälle.

Liikennetiedotusten (TA)
äänenvoimakkuus

Liikennetiedotusten (TA) pienin ää‐
nenvoimakkuus voidaan määrittää
ennalta.
Liikennetiedotusten pienintä äänen‐
voimakkuutta voidaan voimistaa tai
hiljentää verrattuna normaaliin audio‐
laitteen äänenvoimakkuuteen.
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Käännä RDS-valinnat-valikossa
MENU-TUNE-säädintä siirtyäksesi
TA-äänenvoimakkuuteen ja paina sit‐
ten MENU-TUNE-painiketta.
Käännä MENU-TUNE-säädintä sää‐
tääksesi TA-äänenvoimakkuutta ja
paina sitten MENU-TUNE-painiketta.

Radion liikennetiedotukset

TP = liikennetiedotusohjelma
Radion liikennetiedotusasemat ovat
liikennetiedotuksia lähettäviä RDSasemia.
Infotainment-järjestelmän liikennetie‐
dotusten valmiustilan kytkeminen
päälle tai pois:

Paina TP-painiketta kytkeäksesi lii‐
kennetiedotukset päälle tai pois.
■ Jos radion liikennetiedotukset ovat
käytössä, radion päävalikossa näy‐
tetään [ ].

■ Jos kuunneltava asema ei ole ra‐
dion liikennetiedotusasema, seu‐
raavan liikennetiedotusaseman
haku käynnistyy automaattisesti.
■ Kun liikennetiedotusasema on löy‐
detty, [TP] näkyy radion päävali‐
kossa.
■ Jos radion liikennetiedotuspalvelu
on käytössä, CD/MP3/USB/iPod/
Bluetooth-musiikin toisto tai AUXtoisto keskeytyy liikennetiedotuk‐
sen ajaksi.

Infotainment-järjestelmä
Liikennetiedotusten estäminen

Liikennetiedotusten estäminen esim.
CD/MP3-toiston tai radion kuuntelun
aikana:

Paina TP-painiketta.
Kytke radion liikennetiedotukset toi‐
mintaan ja hiljennä Infotainment-jär‐
jestelmän äänenvoimakkuus täysin.
Liikennetiedotus keskeytetään, mutta
radion liikennetiedotukset pysyvät
käytössä.

Parhaillaan kuuluvien
liikennetiedotusten estäminen

Liikennetiedotusten estäminen esim.
TA-aseman kuuntelun aikana:

Paina TP-painiketta.

Kiinteä mastoantenni
Vain tyyppi A
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Vain tyyppi B

pelti vahingoittua. Muista irrottaa
anteni, ennen kuin ajat auton au‐
tomaattiseen autonpesulinjaan.
Varmista, että antenni on hyvin kiris‐
tetty ja täysin pystyasennossa pa‐
rasta mahdollista vastaanottoa var‐
ten.

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

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

Huomio
Muista irrottaa antenni, ennen kuin
ajat matalaan tilaan, ettei se vau‐
rioidu.
Jos auto ajetaan automaattiseen
autonpesulinjaan antenni paikal‐
laan, saattavat antenni tai katto‐

Älä missään tapauksessa laita tä‐
hän CD/MP3 (WMA) -soittimeen
DVD-levyjä, pieniä 8 cm levyjä tai
levyjä, joiden pinta poikkeaa nor‐
maalista.
Älä laita tarroja levyn pintaan. Täl‐
laiset levyt voisivat juuttua CDsoittimeen ja vaurioittaa sitä. Täl‐
löin laite olisi korjattava korkein
kustannuksin.

Infotainment-järjestelmä
■ Audio-CD, jossa on antipiratismitoi‐
minto vailla yhteensopivuutta au‐
dio-CD-standardin kanssa, ei ehkä
toimi oikein tai lainkaan.
■ Manuaalisesti tallennettuja CD-Rja CD-RW-levyjä on helpompi käsi‐
tellä huolimattomasti kuin alkupe‐
räisiä CD-levyjä. Manuaalisesti tal‐
lennettuja CD-R- ja CD-RW-levyjä
tulee käsitellä erityisen huolelli‐
sesti. Huomioi seuraavat tiedot.
■ Manuaalisesti tallennetut CD-R- ja
CD-RW-levyt eivät ehkä toimi oi‐
kein tai ne eivät ehkä toimi lain‐
kaan. Tällöin kyseessä ei ole lait‐
teen häiriö.
■ Varo levyjä vaihtaessasi, ettei tois‐
topintaan tule tahroja tai sormenjäl‐
kiä.
■ Kun olet poistanut levyn CD/MP3soittimesta, laita se heti takaisin le‐
vykoteloon estääksesi sitä vaurioi‐
tumasta tai likaantumasta.

■ Jos levyyn pääsee likaa tai nes‐
tettä, tämä voi aiheuttaa ongelmia
likaamalla CD/MP3-soittimen lins‐
sin laitteen sisällä.
■ Suojaa levy kuumuudelta ja suo‐
ralta auringonvalolta.
Käytettävä levytyyppi
■ Tämä laite voi toistaa audio-CD/
MP3 (WMA) -levyjä.
◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3 (WMA): CD-R/CD-RW/CDROM
■ Alla olevia MP3 (WMA) -tiedostoja
ei voida toistaa.
◆ MP3i- (MP3 interactive) tai MP3
PRO -standardin mukaan kooda‐
tut tiedostot
◆ Standardien mukaan koodaa‐
mattomat MP3 (WMA) -tiedostot
◆ Muut kuin MPEG1 Layer3 -for‐
maatissa olevat MP3-tiedostot
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Levyjen käyttöä koskevat
huomautukset
■ Älä käytä mitään alla kuvatuista le‐
vyistä. Näiden levyjen liiallinen
käyttö soittimessa voi aiheuttaa on‐
gelmia.
◆ Levyt, joihin on kiinnitetty tarroja,
merkintöjä tai suojus
◆ Levyt, joihin on kiinnitetty muste‐
suihkutulostimella tulostettu tarra
◆ Levyt, joille on tallennettu stan‐
dardikapasiteetin ylittävä data‐
määrä
◆ Haljenneet tai naarmuuntuneet
tai vääntyneet levyt eivät soi kun‐
nolla
◆ 8 cm levy tai muu kuin pyöreä
levy (neliö, viisikulmio, ovaali)
■ Älä laita levyaukkoon muuta kuin
levyjä, koska se voisi aiheuttaa on‐
gelmia tai vaurioita.
■ Levysoitin ei ehkä toimi oikein jos
lämmitin kytketään päälle kylmällä
säällä, koska laitteen sisään kertyy
tällöin kosteutta. Jos tämä ongelma
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ilmenee, anna laitteen olla pois
päältä noin tunnin ajan ennen käyt‐
töä.
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 syö‐
tetään ylösalaisin.
Älä koske kädellä tallennuspintaan
käsitellessäsi levyjä (puoli, jossa ei
ole tekstiä tai koristeita).
Aseta muut kuin käytössä olevat le‐
vyt koteloihinsa ja säilytä ne suojat‐
tuna suoralta valolta ja korkeilta
lämpötiloilta.
Levyn päälle ei saa joutua mitään
kemiallisia aineita. Puhdista levyt
kostealla, pehmeällä liinalla pyyh‐
kien keskeltä reunoille päin.

Huomautuksia koskien CD-R/RWlevyjen käyttöä
■ Käytettäessä CD-R/CD-RW-levyjä
saa käyttää vain "viimeisteltyjä" le‐
vyjä.
■ PC:llä tehdyt levyt eivät ehkä toimi
riippuen sovellusohjelman asetuk‐
sista ja ympäristöstä.
■ CD-R/CD-RW-levyt, erityisesti irto‐
tavarana 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.
■ Vaurioituneita musiikkitiedostoja ei
voida toistaa tai niiden toisto voi
keskeytyä.
■ Joitakin antipiratismilevyjä ei voida
toistaa.
■ MP3 (WMA) -levyjen suurin kapa‐
siteetti 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-tiedos‐
tojärjestelmässä. (Se ei tue UDFtiedostojärjestelmää.)
■ MP3/WMA-tiedostot eivät ole yh‐
teensopivia pakettikirjoitusdatasiir‐
ron kanssa.
■ MP3/WMA-tiedostoja ja audioda‐
taa (CDDA) sisältäviä levyjä ei ehkä
voida toistaa, jos kyseessä on CDExtra tai Mixed-Mode CD.
■ Seuraavia tiedosto-/kansionimiä
voidaan käyttää tallennuksessa,
mukaan lukien nelimerkkiset tie‐
dostonimipäätteet (.mp3).
◆ ISO 9660 taso 1: enintään
12 merkkiä
◆ ISO 9660 taso 2: enintään
31 merkkiä
◆ Joliet: Enintään 64 merkkiä
(1 tavu)
◆ Windowsin pitkä tiedostonimi:
Enintään 28 merkkiä (1 tavu)

Infotainment-järjestelmä
Huomautuksia koskien MP3/WMAmusiikkitiedostojen 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 seu‐
raavia 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 tie‐
dostoja, joiden bittinopeus on 8
kbps ~ 320 kbps, mutta hyvä ää‐
nenlaatu 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.
■ Albumin (levyn nimi), kappaleen
(kappaleen nimi) ja artistin (kappa‐
leen esittäjä) tietojen näyttämistä

varten tiedoston tulee olla yhteen‐
sopiva ID3 Tag V1 ja V2 -formaat‐
tien kanssa.
■ Tämä tuote voi toistaa MP3 VBR tiedostoja. Kun VBR-tyyppistä
MP3-tiedostoa toistetaan, näytetty
jäljellä oleva aika voi poiketa todel‐
lisesta.
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CD:n/MP3:n toistaminen
Pääpainikkeet/säädin
(9) CD/AUX-painike
Valitse CD/MP3-soitin.
(14) MENU-TUNE-painike/säädin
■ Käännä MENU-TUNE-säädintä
siirtyäksesi kappaleluetteloon, va‐
likkoon tai MP3 (WMA) -kappaleen
tietoihin.
■ Paina MENU-TUNE-painiketta
näyttääksesi nykyisen kohdan tai ti‐
lan valikkonäytön.
(8) dSEEKc-painikkeet
■ Paina näitä painikkeita toistaaksesi
edellisen tai seuraavan kappaleen.
■ Pidä näitä painikkeita painettuna
siirtyäksesi nopeasti taaksepäin tai
eteenpäin kappaleessa ja vapauta
painike palataksesi normaalino‐
peuteen.
(4) POISTO d-painike
Poista levy.
(7) TIEDOT [INFO]-painike
Näyttää toistettavan kappaleen tie‐
dot.

(15) P BACK-painike
Peruuta syötetty kohta tai palaa edel‐
liseen näyttöön/valikkoon.
(16) PUHELIN [y] / MYKISTYS [@]
Paina painiketta kytkeäksesi mykis‐
tystoiminnon päälle tai pois.
Syötä levy

Syötä toistettava levy etikettipuoli
ylöspäin levyaukkoon.

■ Kun levyn tiedot on luettu, sen
toisto alkaa automaattisesti kappa‐
leesta 1.
■ Jos laitteeseen kytketään lukukel‐
voton levy, näytössä näkyy virheil‐
moitus ja levy poistetaan automaat‐
tisesti, minkä jälkeen järjestelmä
palaa edelliseen käytössä ollee‐
seen toimintoon tai FM-radiotoimin‐
toon.

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 toi‐
mintoa valita.
■ Aiemmin toistettua kappaletta tois‐
tetaan automaattisesti.
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Poista levy

Kappaleen vaihtaminen

Poista levy painamalla POISTO dpainiketta.
■ Kun levy työntyy ulos, Infotainmentjärjestelmä siirtyy automaattisesti
aiemmin käytössä olleeseen toi‐
mintoon tai FM-radioon.
■ Levy vedetään automaattisesti ta‐
kaisin, jos sitä ei poisteta lyhyen
ajan kuluessa.

Paina dSEEKc- painikkeita toistoti‐
lassa toistaaksesi edellisen tai seu‐
raavan kappaleen.
Kappaleita voidaan helposti vaihtaa
ohjauspyörän säätimien painikkeella
SEEK.
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Tai käännä MENU-TUNE-säädintä
siirtyäksesi toistettavien kappaleiden
luetteloon ja paina sitten MENUTUNE-painiketta sen muuttamiseksi.

Toistokohdan vaihtaminen

Katso kappaleen toiston tietoja

Pidä dSEEKc -painikkeita painet‐
tuna toistotilassa siirtyäksesi no‐
peasti eteen- tai taaksepäin kappa‐
leessa. Vapauta painike palataksesi
normaaliin toistonopeuteen.
Äänenvoimakkuus alenee hieman pi‐
kasiirtymisen aikana ja toistoaika nä‐
kyy näytössä.

Paina TIEDOT [INFO]-painiketta tois‐
totilassa nähdäksesi tietoja toistetta‐
vasta kappaleesta.
Jos toistettavassa kappaleessa ei ole
audio-CD-tietoja, järjestelmä näyttää
Ei tietoja.

Infotainment-järjestelmä
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tietoja (ID3 Tag -tiedot voidaan kor‐
jata vain PC:llä).
■ Erikoissymboleita tai muita kuin
tuettuja kieliä sisältävät kappaletie‐
dot voidaan näyttää merkinnällä --tai niitä ei näytetä lainkaan.

CD-valikon käyttö
Toistotilan vaihtaminen

MP3 (WMA) -kappaleiden osalta lisä‐
tietoja voidaan katsoa kääntämällä
MENU-TUNE-säädintä kappaleen
tietonäytössä.
■ Näytettäviin tietoihin sisältyvät tie‐
dostonimi, kansion nimi ja kappa‐
leen yhteydessä tallennetut ID3
Tag -tiedot.
Jos vääriä ID3 Tag -tietoja (esim.
artisti, kappaleen nimi) lisätään
MP3 (WMA) -tiedostoihin ennen nii‐
den polttamista levylle, Infotain‐
ment-järjestelmä näyttää nämä tie‐
dot sellaisenaan.
Infotainment-järjestelmä ei voi
muuttaa tai korjata vääriä ID3 Tag -

Käännä MENU-TUNE-säädintä vali‐
taksesi satunnaissoitto- tai
uudelleentoisto-toiminnon ja paina
sitten MENU-TUNE-painiketta kytke‐
äksesi halutun toiminnon päälle tai
pois.

Paina CD/MP3-toistotilassa MENUTUNE-painiketta CD-valikon näyttä‐
miseksi.
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CD-valikko → Kappaleluettelo

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

CD-valikko → Kansiot

Käännä MP3 (WMA) -levyjen koh‐
dalla MENU-TUNE-säädintä CDvalikossa siirtyäksesi kansioihin ja
paina sitten MENU-TUNE-painiketta.
Käännä MENU-TUNE-säädintä siir‐
tyäksesi haluttuun kansioon ja paina
sitten MENU-TUNE-painiketta.

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

Infotainment-järjestelmä
CD-valikko → Haku...

Käännä MP3 (WMA) -levyjen koh‐
dalla MENU-TUNE-säädintä CDvalikossa siirtyäksesi kohtaan
Haku... ja paina sitten MENU-TUNEpainiketta.
■ Kun järjestelmä on lukenut levyn
tiedot, soittolistan [iP] ensimmäinen
kappale näkyy näytössä.
■ Jos soittolistassa [iP] ei ole musiik‐
kitiedostoja, kunkin artistin [iA] en‐
simmäinen kappale näkyy näy‐
tössä.
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Levyn lukeminen saattaa kuitenkin
kestää jonkin aikaa musiikkitiedosto‐
jen määrästä riippuen.

Paina MENU-TUNE-painiketta uudel‐
leen ja käännä näytetystä hakukoh‐
dasta MENU-TUNE-säädintä valitak‐
sesi halutun hakuehdot.
Soittolistassa näkyy kyseisten kappa‐
leiden määrä [iP]/artistin [iA]/albumin
[iL]/kappaleen nimen [iS]/lajityypin
[iG] mukaan.

Käännä MENU-TUNE-säädintä siir‐
tyäksesi yksityiskohtaiseen luokittelu‐
kohtaan ja paina sitten MENUTUNE-painiketta.
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Käännä MENU-TUNE-säädintä et‐
siäksesi halutun kappaleen/nimik‐
keen ja paina sitten MENU-TUNEpainiketta valitun kappaleen toistami‐
seksi.

Lisälaitteet
USB-soitin

Voit käyttää AUX- ja USB-liitäntää au‐
diolisälaitteiden kytkentään.

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 tal‐
lennuslaitetta.
■ Varo staattista sähköpurkausta yh‐
distäessäsi tai irrottaessasi USB:n.
Jos yhdistäminen ja irrottaminen
toistetaan useita kertoja lyhyen
ajan sisällä, tämä voi aiheuttaa on‐
gelmia laitteessa.
■ Irrota USB-laite käyttämällä valin‐
taa USB-valikko → Irrota USB
MENU-TUNE-painikkeella.
■ Toimintaa ei taata, jos USB-laitteen
liitin ei ole metallinen.
■ i-Stick-tyyppisten USB-tallennus‐
laitteiden 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 tunnis‐
taa vain, kun se on formatoitu
FAT16/32-formaattiin. Vain lait‐
teita, joiden yksikkökoko on määri‐
tetty 512 tavua/sektori tai 2048 ta‐
vua/sektori, voidaan käyttää.
NTFS:ää ja muita tiedostojärjestel‐
miä ei voida tunnistaa.
■ UBS-tallennuslaitteen tyypistä ja
kapasiteetista ja tallennetun tiedos‐
ton tyypistä riippuen tunnistami‐
seen kuluva aika voi vaihdella.
Tämä ei ole osoitus tuotteen ongel‐
masta, odota että tiedostot on käsi‐
telty.
■ Joidenkin USB-tallennuslaitteiden
tiedostoja ei voida tunnistaa yh‐
teensopivuusongelmien takia eikä
yhteyksiä muistikortinlukijaan tai
USB HUB:iin tueta. Tarkista lait‐
teen toiminta autossa ennen käyt‐
töä.
■ Kun laitteita kuten MP3-soitin, mat‐
kapuhelin tai digikamera on yhdis‐
tetty mobiililevyn kautta, ne eivät
ehkä toimi normaalisti.

Infotainment-järjestelmä
■ Älä irrota USB-tallennuslaitetta sen
ollessa toiminnassa. Se saattaisi
vahingoittaa tuotetta tai USB-lait‐
teen toimintaa.
■ Irrota yhdistetty USB-tallennus‐
laite, kun auton sytytysvirta on kyt‐
ketty pois. Jos sytytysvirta kytke‐
tään USB-tallennuslaitteen ollessa
yhdistettynä, USB-tallennuslaite
voi vaurioitua tai se ei ehkä toimi
oikein.

Huomio
USB-tallennuslaitteita voidaan
kytkeä tähän laitteeseen vain mu‐
siikkitiedostojen toistamista var‐
ten.
Tämän tuotteen USB-liitintä ei tule
käyttää USB-laitteiden lataami‐
seen, koska USB-liittimen lämpe‐
neminen voi heikentää suoritusky‐
kyä tai vaurioittaa tuotetta.
■ Kun looginen asema erotetaan
USB-tallennuslaitteesta, vain loogi‐
sen pääaseman tiedostoja voidaan
toistaa USB-musiikkitiedostoina
Tästä syystä toistettavat musiikki‐

tiedostot tulisi tallentaa laitteen ylä‐
asemaan. Joissakin USB-tallen‐
nuslaitteissa olevat musiikkitiedos‐
tot eivät ehkä toimi normaalisti, jos
sovellus on ladattu jakamalla erilli‐
nen asema USB-laitteen sisällä.
■ DRM (Digital Right Management) musiikkitiedostoja ei voida toistaa.
■ Tämä tuote voi tukea USB-tallen‐
nuslaitteita, joiden kapasiteetti on
enintään 16 gigatavua, rajoittuen
999 tiedostoon, 512 kansioon ja 10vaiheiseen kansiorakenteeseen.
Tämän rajan ylittävien tallennuslait‐
teiden normaalia toimintaa ei voida
taata.
USB-musiikkitiedostojen käyttöä
koskeva huomautus
■ Vaurioituneiden musiikkitiedosto‐
jen toisto saattaa keskeytyä tai niitä
ei ehkä voida toistaa ollenkaan.
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■ Kansiot ja musiikkitiedostot näyte‐
tään järjestyksessä Symboli → Nu‐
mero → Kieli
■ Enintään 64 merkkiä voidaan tun‐
nistaa kansio- ja tiedostonimissä,
jotka on kirjoitettu Joliet-tiedostojär‐
jestelmässä.
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.
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■ Seuraavia tiedosto-/kansionimiä
voidaan käyttää tallennuksessa,
mukaan lukien nelimerkkiset tie‐
dostonimipäätteet (.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-tiedos‐
toja, jotka käyttävät VBR:ää. Kun
VBR-tyyppistä MP3-tiedostoa tois‐
tetaan, näytetty jäljellä oleva aika
voi poiketa todellisesta.
Pääpainikkeet/säädin
Seuraavia pääpainikkeita ja säätimiä
käytetään USB-musiikkitiedostojen
toistamiseen.
(9) CD/AUX-painike
Paina painiketta toistuvasti USB-lait‐
teen ollessa yhdistettynä valitaksesi
USB-toistotilan.

(14) MENU-TUNE-painike/säädin
■ Käännä säädintä siirtyäksesi kap‐
paleluetteloon, valikkoon tai MP3
(WMA) -kappaleen tietoihin.
■ Paina painiketta näyttääksesi ny‐
kyisen kohdan tai tilan valikkonäy‐
tön.
(8) dSEEKc-painikkeet
■ Paina näitä painikkeita toistaaksesi
edellisen tai seuraavan kappaleen.
■ Pidä näitä painikkeita painettuna
siirtyäksesi nopeasti eteen- tai
taaksepäin ja vapauta sitten tois‐
taaksesi normaalilla nopeudella.
(7) TIEDOT [INFO]-painike
Näyttää toistettavan kappaleen tie‐
dot.
(15) P BACK-painike
Peruuta syötetty kohta tai palaa edel‐
liseen valikkoon.
(16) PUHELIN [y] / MYKISTYS [@]
Paina painiketta kytkeäksesi mykis‐
tystoiminnon päälle tai pois.

USB-tallennuslaitteen kytkeminen

Kytke toistettavat musiikkitiedostot si‐
sältävä USB-tallennuslaite USB-lii‐
täntään.

Infotainment-järjestelmä

■ Kun laite on lukenut USB-tallennus‐
laitteen tiedot, se toistaa musiikkia
automaattisesti.
■ Jos laitteeseen kytketään lukukel‐
voton USB-tallennuslaite, näytössä
näkyy virheilmoitus ja laite siirtyy
automaattisesti edelliseen käy‐
tössä olleeseen toimintoon tai FMradiotoimintoon.
Jos toistettava USB-tallennuslaite on
kytketty, paina toistuvasti CD/AUXpainiketta valitaksesi USB-soittimen.
Se jatkaa toistoa automaattisesti
edellisestä toistokohdasta.

Myöhemmin USB-soittimen toimin‐
toja käytetään samalla tavalla kuin
CD/MP3-toistossa.
USB-musiikkitiedostojen toiston
lopettaminen
Paina RADIO BAND- tai CD/AUXpainiketta valitaksesi muita toimin‐
toja.
Lopeta toisto ja irrota USB-tallennus‐
laite, käytä USB-valikko → Irrota
USB -toimintoa USB-laitteen poista‐
miseksi turvallisesti.
USB-valikon käyttö
Ohjeet satunnaistoistolle /
uudelleentoistolle / kansioille /
haulle... USB-valikossa ovat vastaa‐
vat kuin CD/MP3-soittimen CDvalikossa; vain kohta Irrota USB on li‐
sätty. Katso CD/MP3-soittimen toi‐
mintoja CD-valikosta.
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USB-valikko → Irrota USB

Paina MENU-TUNE-painiketta toisto‐
toiminnossa näyttääksesi USBvalikon. Käännä MENU-TUNE-sää‐
dintä siirtyäksesi Irrota USB -toimin‐
toon ja paina sitten MENU-TUNE-pai‐
niketta näyttääksesi viestin, jossa sa‐
notaan että USB-laitteen irrottaminen
on turvallista.
Irrota USB-laite USB-liittimestä.
Palaa edelliseen toimintoon.
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iPod-soitin
Pääpainikkeet/säädin
Seuraavia pääpainikkeita ja säätimiä
käytetään iPod-musiikkitiedostojen
toistamiseen.
(9) CD/AUX-painike
Paina painiketta toistuvasti iPod-lait‐
teen ollessa yhdistettynä valitaksesi
iPod-toistotilan.
(14) MENU-TUNE-painike/säädin
■ Käännä säädintä siirtyäksesi ja
näyttääksesi toistettavan kappale‐
luettelon.
■ Paina painiketta näyttääksesi ny‐
kyisen kohdan tai tilan valikkonäy‐
tön.
(8) dSEEKc-painikkeet
■ Paina näitä painikkeita toistaaksesi
edellisen tai seuraavan kappaleen.
■ Pidä näitä painikkeita painettuna
siirtyäksesi nopeasti eteen- tai
taaksepäin ja vapauta sitten tois‐
taaksesi normaalilla nopeudella.
(7) TIEDOT [INFO]-painike

Näyttää toistettavan kappaleen tie‐
dot.
(15) P BACK-painike
Peruuta edellinen kohta tai palaa
edelliseen valikkoon.
(16) PUHELIN [y] / MYKISTYS [@]
Paina painiketta kytkeäksesi mykis‐
tystoiminnon päälle tai pois.

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

iPod-soittimen kytkeminen

Kytke toistettavat musiikkitiedostot si‐
sältävä iPod USB-liitäntään.
Joitakin iPod/iPhone-malleja ei ehkä
tueta.

■ Joissakin tapauksissa iPod-tuote
voi vaurioitua, jos sytytysvirta kyt‐
ketään pois päältä sen ollessa kyt‐
kettynä laitteeseen.
Kun iPod-tuotetta ei käytetä, pidä
se irrotettuna tästä laitteesta auton
sytytysvirran ollessa poiskytket‐
tynä.

Infotainment-järjestelmä
■ Kun laite on lukenut iPod-laitteen
tiedot, se toistaa musiikkia auto‐
maattisesti.
■ Jos laitteeseen kytketään lukukel‐
voton iPod-laite, näytössä näkyy
virheilmoitus ja laite siirtyy auto‐
maattisesti edelliseen käytössä ol‐
leeseen toimintoon tai FM-radiotoi‐
mintoon.

■ iPod-soittimen toistotoiminnot ja
näytöt voivat tämän soittimen
kanssa käytettynä olla erilaisia kuin
iPodissa toistojärjestyksen, mene‐
telmän ja näytettyjen tietojen suh‐
teen.
■ Katso seuraavasta taulukosta
iPod-tuotteen hakutoimintoon liitty‐
viä tietoja.

Jos toistettava iPod-laite on kytketty,
paina toistuvasti CD/AUX-painiketta
valitaksesi iPod-soittimen.
■ Se jatkaa toistoa automaattisesti
edellisestä toistokohdasta.

Myöhemmin iPodin toistotoiminnot
vastaavat CD/MP3-toistoa.
iPod-toiston lopettaminen
Lopeta toisto painamalla RADIO
BAND- tai CD/AUX-painiketta valitak‐
sesi muita toimintoja.
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iPod-valikon käyttö
iPod-valikon ohjeet
satunnaistoistolle /
uudelleentoistolle / kansioille /
haulle... (mukaan lukien audiokirjat ja
säveltäjät) ovat vastaavat kuin CD/
MP3-soittimen CD-valikossa; vain
kohta Poista iPod on lisätty. Katso
vastaavaa CD/MP3-ohjetta.
iPod-valikko → Irrota iPod

Paina MENU-TUNE-painiketta toisto‐
toiminnossa näyttääksesi iPodvalikon.
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Käännä MENU-TUNE-säädintä siir‐
tyäksesi Poista iPod -toimintoon ja
paina sitten MENU-TUNE-painiketta
näyttääksesi viestin, jossa sanotaan
että laitteen irrottaminen on turval‐
lista.
Irrota iPod-laite USB-liittimestä.
Palaa edelliseen toimintoon.

Paina painiketta kytkeäksesi mykis‐
tystoiminnon päälle tai pois.
Ulkoisen äänilähteen kytkeminen
Kytke ulkoisen äänilähteen audio‐
lähtö AUX-liitäntään.

Ulkoisen äänilähteen (AUX)
liitäntä
Pääpainikkeet/säädin
Seuraavia pääpainikkeita ja säätimiä
käytetään Infotainment-järjestelmän
äänentoiston hyödyntämiseen ulkoi‐
sen äänilähteen yhteydessä.
(9) CD/AUX-painike
Kun ulkoinen äänilähde on kytketty,
paina painiketta toistuvasti valitaksesi
ulkoisen äänilähteen (AUX) toimin‐
non.
(2) VIRTA/ÄÄNENVOIMAKKUUSsäädin
Käännä säädintä äänenvoimakkuu‐
den säätämiseksi.
(16) PUHELIN [y] / MYKISTYS [@]

Paina CD/AUX-painiketta vaihtaak‐
sesi ulkoisen äänilähteen tilaan, jos
ulkoinen äänilähde on jo kytketty.
Käännä POWER/VOLUME-säädintä
äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
Infotainment-järjestelmä vaihtaa au‐
tomaattisesti ulkoisen äänilähteen
(AUX) tilaan, kun ulkoinen äänilähde
on kytketty.

Ilmastointi

Ilmastointi
Ilmastointijärjestelmät ................ 117
Tuuletussuulakkeet .................... 124
Ylläpito ....................................... 125

Ilmastointijärjestelmät
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Rakenne 2

Lämmitys- ja
tuuletusjärjestelmä
Rakenne 1

Säätimet seuraaville:
■ Lämpötila
■ Ilman suuntaus
■ Puhaltimen nopeus
■ Lämmitys
■ Tuulilasin huurteenpoisto
■ Sisäkierto 4
■ Takalasin lämmitin Ü 3 29.

Lämpötila

Säädä lämpötilaa kääntämällä nup‐
pia.
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Ilmastointi

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

Ilman suuntaus

Valitse ilmansuuntaus kiertämällä
keskinuppia.
L = pään korkeudelle ja jalkati‐
laan.
K = jalkatilaan, pieni määrä ilmaa
tuulilasille, etuovien ikkunoille
ja sivutuuletussuulakkeille.
M = pään korkeudelle säädettä‐
vien tuuletussuulakkeiden
kautta.
J = tuulilasille ja jalkatilaan, pieni
määrä ilmaa etuovien ikku‐
noille ja sivutuuletussuulak‐
keille.
V = tuulilasille ja etuovien ikku‐
noille, pieni määrä ilmaa sivu‐
tuuletussuulakkeille.

Puhaltimen nopeus

Säädä ilman virtausta kytkemällä pu‐
hallin haluamallesi nopeudelle.

Lämmitys
Normaali lämmitys
1. Tyyppi 1: Siirrä sisäkiertovipua oi‐
kealle sisäkiertotoimintoon.
Tyyppi 2: Paina sisäkiertopaini‐
ketta sisäkiertotoiminnon kytke‐
miseksi. Merkkivalo syttyy osoi‐
tuksena siitä, että sisäkiertotoi‐
minto on päällä.
2. Käännä ilmansuuntausnuppia.
3. Käännä tuulettimen säätönuppi
haluamallesi nopeudelle.

Tehokkain lämmitys

Käytä tehokkainta lämmitystä mat‐
kustamon nopeaan lämmittämiseen.
Älä käytä sitä pitkään yhtäjaksoisesti.
Se saattaisi aiheuttaa onnettomuu‐
den, koska sisäilmaan kertyy kos‐
teutta ja lasit saattavat huurtua häiri‐
ten kuljettajan näkyvyyttä.
Ikkunoiden huurteenpoisto:

Tyyppi 1: Kuivaa lasit kääntämällä il‐
mansuuntausnuppi asentoon V ja
siirtämällä sisäkiertovipua vasem‐
malle, jolloin sisälle tulee enemmän
raitista ilmaa.
Tyyppi 2: Kuivaa lasit kääntämällä il‐
mansuuntausnuppi asentoon V ja
asettamalla sisäkiertotila raitisilmati‐
laan, jolloin sisälle tulee raitista ilmaa.
Tehokkain lämmitys:
1. Tyyppi 1: Siirrä sisäkiertovipua oi‐
kealle sisäkiertotoimintoon.
Tyyppi 2: Paina sisäkiertopaini‐
ketta sisäkiertotoiminnon kytke‐
miseksi. Merkkivalo syttyy osoi‐
tuksena siitä, että sisäkiertotoi‐
minto on päällä.
2. Käännä lämpötilan säätönuppi
kokonaan punaiselle alueelle läm‐
mitystä varten.
3. Käännä tuulettimen säätönuppi
suurimmalle nopeudelle.

Ilmastointi
Tuulilasin huurteenpoisto
Rakenne 1

Rakenne 2

1. Tyyppi 1: Siirrä sisäkierto raitisil‐
matilaan ja käännä ilmansuun‐
tausnuppi asentoon HUURTEEN‐
POISTO V.
Tyyppi 2: Käännä ilmansuuntaus‐
nuppi asentoon HUURTEEN‐
POISTO V, tällöin sisäkiertotoi‐
minto muutetaan raitisilma-asen‐
toon automaattisesti. Ilmastointi‐
laite on toiminnassa mutta merk‐
kivalon tila ei muutu.
2. Käännä lämpötilan säätönuppi
punaiselle alueelle, jotta lämmintä
ilmaa alkaa virrata.
3. Nopeaa huurteenpoistoa tarvit‐
taessa aseta tuulettimen säätö‐
nuppi suurimmalle nopeudelle.
4. Avaa sivusuulakkeet ja suuntaa
ne sivuikkunoihin.
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Älä käytä LATTIA/HUURTEEN‐
POISTO-J tai HUURTEEN‐
POISTO V-asentoa erittäin kos‐
tealla säällä, kun lämpötilan sää‐
tönuppi on asetettu siniselle alu‐
eelle.
Tämä voi aiheuttaa onnettomuu‐
den, josta saattaa seurata henkilötai omaisuusvahinkoja.

Sisäkierto 4
Rakenne 1

Huomio
Ulkoilman ja tuulilasin lämpöti‐
laero saattaa saada ikkunat huur‐
tumaan, mikä rajoittaa näkyvyyttä
eteen.

Sisäkierto kytketään päälle vivulla
4.
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Rakenne 2

Sisäkierto kytketään päälle painik‐
keella 4.
Merkkivalo syttyy osoituksena siitä,
että sisäkiertotoiminto on päällä.
* Käytettäessä HUURTEENPOISTOtilassa sisäkiertotoiminnon tulee olla
raitisilmatilassa, jotta tuulilasin huur‐
teenpoisto on tehokasta.

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

Takalasin lämmitin

Takalasin lämmitystä käytetään Üpainikkeella.
Merkkivalo syttyy osoituksena siitä,
että toiminto on päällä.
Takalasin lämmitin 3 29.

Ilmastointilaite
9 Varoitus
Älä nuku autossa, jos sen ilmas‐
tointi tai lämmitysjärjestelmä on
päällä. Seurauksena saattaa olla
vakava loukkaantuminen tai kuo‐
lema, koska happipitoisuus ja/tai
kehon lämpötila laskee.
Rakenne 1

Ilmastointi
Rakenne 2

Punainen = lämmintä
Sininen
= kylmää

Ilman suuntaus

Säätimet seuraaville:
■ Lämpötila
■ Ilman suuntaus
■ Puhaltimen nopeus
■ Kosteuden- ja huurteenpoisto
■ Sisäkierto 4
■ Jäähdytys n
■ Takalasin lämmitin

Lämpötila

Säädä lämpötilaa kääntämällä nup‐
pia.

Valitse ilmansuuntaus kiertämällä
keskinuppia.
L = pään korkeudelle ja jalkati‐
laan.
K = jalkatilaan, pieni määrä ilmaa
tuulilasille, etuovien ikkunoille
ja sivutuuletussuulakkeille.
M = pään korkeudelle säädettä‐
vien tuuletussuulakkeiden
kautta.
J = tuulilasille ja jalkatilaan, pieni
määrä ilmaa etuovien ikku‐
noille ja sivutuuletussuulak‐
keille.
V = tuulilasille ja etuovien ikku‐
noille, pieni määrä ilmaa sivu‐
tuuletussuulakkeille.

Puhaltimen nopeus

Säädä ilman virtausta kytkemällä pu‐
hallin haluamallesi nopeudelle.

Tuulilasin kosteudenpoisto
Rakenne 1
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Ilmastointi

Rakenne 2

3. Valitse haluttu lämpötila.
4. Käännä tuulettimen säätönuppi
haluamallesi nopeudelle.

Rakenne 2

Sisäkierto 4
Rakenne 1

1. Tyyppi 1: Siirrä sisäkierto raitisil‐
matilaan ja käännä ilmansuun‐
tausnuppi asentoon HUURTEEN‐
POISTO V.
Tyyppi 2: Käännä ilmansuuntaus‐
nuppi asentoon HUURTEEN‐
POISTO V, tällöin sisäkiertotoi‐
minto muutetaan raitisilma-asen‐
toon automaattisesti.
2. Tyyppi 1: Kytke jäähdytys n
päälle.
Tyyppi 2: Ilmastointilaite on toi‐
minnassa, mutta merkkivalon tila
ei muutu.

Sisäkierto kytketään päälle vivulla
4.

Sisäkierto kytketään päälle painik‐
keella 4.
Merkkivalo syttyy osoituksena siitä,
että sisäkiertotoiminto on päällä.
* Käytettäessä HUURTEENPOISTOtilassa sisäkiertotoiminnon tulee olla
raitisilmatilassa, jotta tuulilasin huur‐
teenpoisto on tehokasta.

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

Jäähdytys n

Rakenne 1:
Käytetään painikkeella n ja on toi‐
minnassa vain moottorin käydessä ja
puhaltimen ollessa toiminnassa.
Rakenne 2:
Käytetään painikkeella n ja on toi‐
minnassa vain moottorin käydessä ja
puhaltimen ollessa toiminnassa.
Merkkivalo syttyy osoituksena siitä,
että ilmastointi on päällä.

* Käytettäessä huurteenpoistotilassa
ilmastoinnin kytkin kytkeytyy ja sen
tulee kytkeytyä ilmastointi päällä -ti‐
laan ilman että merkkivalon tila muut‐
tuu.
Ilmastointilaite jäähdyttää ja kuivaa il‐
maa heti kun ulkolämpötila on hieman
jäätymispisteen yläpuolella. Siksi il‐
masta saattaa tiivistyä kondenssi‐
vettä, joka vuotaa auton alle.
\Kun viilennystä tai kuivausta ei tar‐
vita, ilmastointi kannattaa poistaa toi‐
minnasta, jolloin polttoainetta sääs‐
tyy.
Ilmastointi ei toimi, kun tuuletin on
sammutettu tuulettimen säätönupilla.
Vaikka ilmastointilaite on päällä, läm‐
mityslaite tuottaa lämmintä ilmaa, jos
lämpötilan säädin on punaisella alu‐
eella.
Kytke ilmastointijärjestelmä pois
päältä asettamalla puhaltimen nuppi
asentoon 0.
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Huomio
Käytä vain oikeantyyppistä kyl‐
mäainetta.

9 Varoitus
Ilmastointijärjestelmiä saa huoltaa
yksinomaan valtuutetut erikois‐
koulutuksen saaneet henkilöt.
Vääristä huoltomenetelmistä voi
seurata henkilövahinkoja.
Normaali jäähdytys
1. Käytä ilmastointijärjestelmää.
2. Käännä lämpötilan säätönuppi si‐
niselle alueelle jäähdytystä var‐
ten.
3. Käännä ilmansuuntausnuppia.
4. Käännä tuulettimen säätönuppi
haluamallesi nopeudelle.

124

Ilmastointi

Tehokkain jäähdytys
Rakenne 1

Rakenne 2

Tehokkaimman jäähdytyksen saavut‐
taminen kuumalla säällä, ja kun au‐
tosi on ollut pitkään auringossa:
1. Käytä ilmastointijärjestelmää.
2. Tyyppi 1: Siirrä sisäkiertovipua oi‐
kealle sisäkiertotoimintoon.
Tyyppi 2: Paina sisäkiertopaini‐
ketta sisäkiertotoiminnon kytke‐
miseksi.
3. Käännä lämpötilan säätönuppi
kokonaan siniselle alueelle jääh‐
dytystä varten.
4. Käännä tuulettimen säätönuppi
suurimmalle nopeudelle.

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

Keskisuulake ei sulkeudu kokonaan.
Säädä ilman virtaussuunta kallista‐
malla ja kääntämällä suulakkeen lius‐
koja.

Ilmastointi

Kiinteät
tuuletussuulakkeet
Lisää tuuletussuuttimia on tuulilasin
ja sivulasien alapuolella sekä jalkati‐
lassa.

Paina kunkin suulakkeen kantta ava‐
taksesi suulakkeen ja kierrä sitä ha‐
luamaasi suuntaan.
Jos et halua ilmavirtaa, sulje suulak‐
keen kansi.

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

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

Matkustamon
ilmansuodatin
Suodatin poistaa tuuletussuuttimien
kautta matkustamoon tulevasta il‐
masta pölyn, noen ja siitepölyn.
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Ilmastointi
Huomio
Matkustamon ilmansuodatin tulee
huoltaa useammin ajettaessa pö‐
lyisillä tai päällystämättömillä teillä
tai runsaasti ilmansaasteita sisäl‐
tävillä alueilla.
Suodattimen teho laskee, millä on
haitallinen vaikutus keuhkoille.

Suodattimen vaihtaminen:
1. Irrota hansikaslokero.
Irrota hansikaslokero avaamalla
kansi ja nostamalla lokeroa kum‐
maltakin puolelta.

2. Irrota suodattimen kansi vetä‐
mällä sitä ylös.
3. Vaihda matkustamon ilmansuo‐
datin.
4. Asenna suodattimen kansi ja han‐
sikaslokero päinvastaisessa jär‐
jestyksessä
Huomautus
Suosittelemme, että otat yhteyttä
valtuutettuun huoltokorjaamoon
suodattimen vaihtoa varten.

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

Huolto
Optimaalista toimintaa varten suosit‐
telemme lämmitys- ja ilmastointijär‐
jestelmän tarkastamista vuosittain:
■ Toiminta- ja painekoe,
■ lämmityksen toiminta,

Ilmastointi
■ tiiviyskoe,
■ käyttöhihnan tarkastus,
■ lauhduttimen ja höyrystimen ve‐
denpoistoteiden puhdistus,
■ tehon tarkastus.

Huomio
Käytä vain oikeantyyppistä kyl‐
mäainetta.

9 Varoitus
Ilmastointijärjestelmiä saa huoltaa
yksinomaan valtuutetut erikois‐
koulutuksen saaneet henkilöt.
Vääristä huoltomenetelmistä voi
seurata henkilövahinkoja.
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Ajo-ohjeita

Käynnistys ja käyttö

Auton hallinta

Uuden auton totutuskäyttö

Älä pysäytä moottoria ajon
aikana

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

Polkimet

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

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

Ajaminen ja käyttö

Virtalukon asennot

9 Vaara
Älä käännä avainta asentoon 0 tai
1 ajon aikana.
Auto ja hätäjarrutustehostin eivät
toimisi, ja seurauksena olisi auton
vaurioituminen, henkilövahinko tai
hengenvaara.
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Moottorin käynnistäminen
Moottorin käynnistäminen
virtalukolla

Huomio

0 (LOCK)
1 (ACC)

= Sytytysvirta pois
= Sytytysvirta katkaistu,
ohjauslukko vapau‐
tettu
2 (ON)
= Sytytysvirta päällä
3 (START) = Käynnistäminen

Älä jätä avainta asentoon 1 tai 2
pitkiksi ajoiksi moottorin ollessa
sammutettuna.
Muuten akku tyhjenee.
■ Käännä avain asentoon 1 ja va‐
pauta ohjauslukko liikuttamalla hie‐
man ohjauspyörää.
■ Käsivaihteisto: käytä kytkintä.
■ Automaattivaihteisto: siirrä valinta‐
vipu P tai N -asentoon.
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■ Älä paina kaasupoljinta.
■ Käännä avain asentoon 3 samalla,
kun painat kytkinpoljinta ja jarrupol‐
jinta. Päästä polkimet ylös, kun
moottori käy.
Käännä avain asentoon 0 ennen
uutta käynnistyskertaa tai moottorin
sammuttamiseksi.

Huomio
Älä käytä käynnistysmoottoria
kauempaa kuin 10 sekuntia ker‐
rallaan.
Jos moottori ei käynnisty, odota 10
sekuntia ennen kuin yrität uudel‐
leen.
Tämä estää käynnistysmoottorin
vaurioitumisen.

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

■ Kytke seisontajarru aina paina‐
matta vapautuspainiketta. Kytke
mahdollisimman tiukasti ylä- tai ala‐
mäessä. Paina jarrupoljinta sa‐
maan aikaan vähentääksesi käyt‐
tövoimaa.
■ Sammuta moottori ja katkaise syty‐
tysvirta. Käännä ohjauspyörää,
kunnes ohjauslukko lukittuu.
■ Jos auto on tasaisella maalla tai
ylämäessä, kytke ykkösvaihde en‐
nen sytytysvirran katkaisua. Ylä‐
mäessä käännä lisäksi etupyörät
reunakiveyksestä poispäin.
Jos auto on alamäessä, kytke pe‐
ruutusvaihde ennen sytytysvirran
katkaisua. Käännä lisäksi etupyörät
reunakiveystä kohti.
■ Lukitse auto ja aktivoi murtohälytin‐
järjestelmä.

Moottorin pakokaasu
9 Vaara
Moottorin pakokaasu sisältää myr‐
kyllistä, hajutonta ja väritöntä hiili‐
monoksidia. Hengitettynä se ai‐
heuttaa hengenvaaran.
Jos auton sisätilaan pääsee pako‐
kaasua, avaa ikkunat. Korjauta
häiriön syy korjaamolla.
Vältä ajamasta takaluukku
avoinna, koska pakokaasut voivat
tällöin päästä sisään auton mat‐
kustamoon.

Katalysaattori
Katalysaattori vähentää pakokaasun
haitallisia aineita.

Ajaminen ja käyttö
Huomio
Muut kuin sivuilla 3 141, 3 196
mainitut polttoainelaadut voivat
vahingoittaa katalysaattoria ja
elektroniikkakomponentteja.
Palamaton bensiini voi aiheuttaa
katalysaattorin ylikuumenemisen
ja vaurioitumisen. Siksi on varot‐
tava tarpeettoman pitkää käynnis‐
timen käyttöä, polttoainesäiliön
ajamista tyhjäksi ja moottorin
käynnistämistä työntämällä tai hi‐
naamalla.
Jos moottorissa esiintyy sytytyshäiri‐
öitä, se käy epätasaisesti, moottorin
teho alenee selvästi tai esiintyy muita
epätavallisia toimintahäiriöitä, kor‐
jauta häiriön syy korjaamolla mahdol‐
lisimman pian. Hätätapauksessa au‐
tolla voidaan ajaa lyhyen aikaa alhai‐
sella nopeudella ja moottorin alhai‐
sella käyntinopeudella.

Automaattivaihteisto
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Valintavipu

Automaattivaihteisto on elektronisesti
ohjattu 4-vaihteinen vaihteisto.
4. vaihde on ylivaihde.

Moottorin käynnistäminen
1. Kun moottori lämpenee, jatka jar‐
rupolkimen painamista, kun siirrät
valintavivun asentoon R, D, 2 tai
1.

Huomio
Älä siirrä valitsinta D-asennon
(ajo) ja R-asennon (peruutus) tai
P-asennon (pysäköinti) välillä, kun
auto liikkuu. Tämä voi aiheuttaa
vaihteiston rikkoutumisen ja myös
henkilövahinkoja.
2. Vapauta seisontajarru ja päästä
jarrupoljin ylös.
3. Paina kaasupoljinta hitaasti saa‐
daksesi auton liikkeelle.

P (PARK): Lukitsee etupyörät. Pasennon saa kytkeä vain, kun auto on
paikallaan ja seisontajarru lukittuna.
R (REVERSE): R-asennon saa kyt‐
keä vain, kun auto on paikallaan.
N (NEUTRAL): Vapaa-asennossa
veto on irrotettuna.
D: Tämä ajoasento sopii kaikkiin ta‐
vallisiin ajo-olosuhteisiin. Automaatti‐
vaihteisto hyödyntää kaikkia neljää
eteenpäinajon vaihdetta. Neljäs
vaihde on ylivaihde, joka alentaa
moottorin käyntinopeutta ja meluta‐
soa sekä parantaa polttoainetaloutta.
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2: Asento sallii vaihtamisen 1.:ltä
2. vaihteelle ja estää automaatin vaih‐
don 3:lle tai 4:lle vaihteelle.
Ajoalueen 2 valitseminen antaa
enemmän tehoa mäkien nousuun ja
myös moottorijarrutukseen ajet‐
taessa alamäissä.
1: Asento pitää vaihteiston 1. vaih‐
teen lukittuna.
Asento 1 antaa voimakkaimman
moottorijarrutuksen ajettaessa jyrkkiä
laskuja.

Huomio
Älä paina kaasua valintavipua siir‐
täessäsi.
Jarrua ja kaasua ei milloinkaan
saa painaa samanaikaisesti.
Kun ajoalue on valittu ja jarrupoljin
vapautetaan, auto lähtee hitaasti
liikkeelle.
Älä käytä P-asentoa (pysäköinti)
seisontajarrun asemasta.

Sammuta moottori, lukitse käsi‐
jarru ja ota virta-avain mukaasi,
kun poistut autosta.
Älä koskaan poistu autosta, kun
moottori käy.

Siirtyminen vaihteiston
asennosta toiseen

Valintavivun siirtäminen tiettyjen
asentojen välillä vaatii vapautuspai‐
nikkeen painamista.
Noudata nuolin merkittyjä ohjeita, kun
siirrät vaihteen valintavivun asen‐
nosta toiseen.

Paina vapautuspainiketta ennen vi‐
vun siirtämistä. Näillä nuolilla merki‐
tyissä vaihdoissa vapautuspainiketta
ei tarvitse painaa.

Ajaminen ja käyttö

Paina jarrupoljinta ja vapautuspaini‐
ketta, kun siirrät vaihteen valintavi‐
pua.
Vapautuspainikkeen painamista vaa‐
tivat salintavivun siirrot on merkitty
nuolilla.

Siirrä vapaasti.

9 Varoitus
Noudata seuraavia varotoimia,
joilla estetään vaihteiston vaurioi‐
tuminen:
Älä paina kaasupoljinta, kun siirrät
valitsinvipua asennosta P tai N
asentoon R, D, 2 tai 1.
Niin tehdessäsi et vioita vain vaih‐
teistoa vaan saatat menettää au‐
tosi hallinnan.

Käytä D-asentoa mahdollisimman
paljon.
Älä koskaan siirrä valitsinvipua
asentoon P tai R, kun auto liikkuu.
Kun pysäytät auton ylämäkeen,
älä pidä autoa paikallaan kaasu‐
poljinta painamalla. Käytä jalkajar‐
rua.
Paina jarrupoljinta, kun siirrät va‐
litsinvivun asennosta P tai N asen‐
toon R tai johonkin eteenpäinajoa‐
sentoon.
Muutoin vaihteisto voi vaurioitua
tai auto liikkua odottamatta, jolloin
kuljettaja voi menettää auton hal‐
linnan. Seurauksena voi olla louk‐
kaantumisia ja vaurioita autolle tai
muulle omaisuudelle.

Moottorijarrutus

Käytä moottorijarrutusta jarrutuksen
apuna, kun ajat pitkiä mäkiä alaspäin.
Valitse tarvittaessa automaattivaih‐
teiston alue "2" tai "1".
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Moottorijarrutus on tehokkain alueella
"1". Jos nopeus on liian suuri, kun
alue "1" valitaan, vaihteisto säilyttää
senhetkisen asennon, kunnes auton
nopeus laskee riittävästi.
Valitse alue "2", kun haluat tavano‐
maisen moottorijarrutuksen. Vielä
suurempi hidastuvuus saavutetaan
valitsemalla alue "1".
Huomautus
Moottorijarrutuksen käyttäminen pit‐
kissä vuoristolaskuissa voi pidentää
jarrujesi käyttöikää.

Kiinnijuuttuneen auton irti
heiluttaminen

Vain jos auto on juuttunut hiekkaan,
mutaan, lumeen tai kuoppaan, se
saadaan heiluttaa irti.
Siirrä valintavipua edestakaisin asen‐
tojen D ja R välillä.
Älä nosta moottorin käyntinopeutta
äkillisesti, vältä nykivää kaasutusta.
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Pysäköinti

Kun olet pysäyttänyt auton paina‐
malla jarrupoljinta, kytke P-asento ja
vedä valintavipua voimakkaasti ylös‐
päin. Ota sen jälkeen virta-avain pois
virtalukosta.

Ylivaihteen poistaminen
käytöstä

Vika
Toimintahäiriön sattuessa syttyy toi‐
mintahäiriön merkkivalo tai automaat‐
tivaihteiston varoitusvalo. Vaihteisto
ei enää vaihda automaattisesti eikä
käsin vaihdettaessa, koska se on lu‐
kittu tietylle vaihteelle.
Korjauta häiriön syy korjaamolla.

Pakkovaihto

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

Huomautus
Aja normaaleissa ajo-olosuhteissa
ylivaihde aktivoituna, jolloin polttoai‐
netalous paranee.

Automaattivaihteistosi neljäs vaihde
on ylivaihde.
Voit estää ylivaihteen toiminnan pai‐
namalla ylivaihteen painiketta. Tällöin
näyttöruutuun syttyy O/D OFF -merk‐
kivalo.
Ylivaihteen käytöstäpoistoa voi käyt‐
tää, kun automatiikan vaihtoa neljän‐
nelle vaihteelle ei haluta esimerkiksi
pitkissä jyrkissä nousuissa.

Virransyötön
keskeyttäminen
Virtakatkos estää valintavivun siirtä‐
misen pois P-asennosta.
Jos akku on tyhjä, käytä auton moot‐
torin käynnistämiseen apukäynnis‐
tyskaapeleita.
Jos vika ei johdu akusta, vapauta va‐
lintavipu ja poista virta-avain virtalu‐
kosta.

Ajaminen ja käyttö

Käsivaihteisto

Vapauta valintavipu

Autosi jarrujen ja vaihteen valintavi‐
vun välillä toimii BTSI-lukitus (BrakeTransmission Shift Interlock). Ennen
kuin valintavipu voidaan siirtää pysä‐
köintiasennosta (P), täytyy virta-avai‐
men olla ON-asennossa ja jarrupolki‐
men painettuna kokonaan alas. Jos
et voi siirtää valintavipua pois P-asen‐
nosta, kun virta-avain on ON-asen‐
nossa ja jalka painaa jarrupoljinta:
1. Katkaise sytytysvirta.
2. Paina ja pidä jarrupoljinta alhaalla
samalla, kun lukitset pysäköinti‐
jarrun.
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4. Työnnä ruuvitaltta reikään niin pit‐
källe kuin se menee ja siirrä vali‐
tavipu pois P-asennosta. Käyn‐
nistä moottori ja siirrä valintavipu
haluamaasi asentoon.
Jos P-asento kytketään uudes‐
taan, valintavipu lukittuu jälleen
paikalleen paikalleen.
5. Sulje kansi.
6. Korjauta autosi mahdollisimman
pian.

Jos vaihde ei mene päälle, nosta kyt‐
kinpoljin joutokäyntiasennossa, paina
poljinta uudelleen ja yritä kytkeä
vaihde toistamiseen.
Älä luistata kytkintä tarpeettomasti.
Kytkintä käyttäessäsi paina poljin ai‐
van pohjaan. Älä lepuuta jalkaasi pol‐
kimella.

Huomio

3. Avaa kansi.

Emme suosittele ajamaan pitäen
kättä vaihdevivulla.
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Moottorijarrutus

Käsivalinteisessa autossa tulee vaih‐
taa pienemmälle vaihteelle oikeassa
järjestyksessä.

9 Varoitus
Älä vaihda kerralla käsivaihteiston
vaihteita kahta tai useampaa vaih‐
detta alaspäin.
Näin estetään vaihteistoa vahin‐
goittumasta tai auton hallinnan
menetys, josta voi seurata henki‐
lövahinkoja.
Huomautus
Moottorijarrutuksen käyttäminen pit‐
kissä vuoristolaskuissa voi pidentää
jarrujesi käyttöikää.

Jarrut
Jarrujärjestelmä on jaettu kahteen toi‐
sistaan riippumattomaan jarrupiiriin.
Jos toinen jarrupiiri menee epäkun‐
toon, autoa voidaan edelleen jarrut‐
taa toisella jarrupiirillä. Jarrutusteho
saavutetaan kuitenkin vain painet‐
taessa jarrupoljinta lujasti. Tähän tar‐
vitaan huomattavasti enemmän voi‐
maa. Jarrutusmatka pitenee. Käänny
korjaamon puoleen, ennen kuin jatkat
matkaa.

Huomio
Jos toinen piireistä rikkoutuu, jar‐
rupoljinta pitää painaa voimak‐
kaammin, ja jarrutusmatka voi pi‐
dentyä. Tarkastuta ja korjauta jar‐
rujärjestelmä korjaamossa välittö‐
mästi. Suosittelemme, että otat
yhteyttä valtuutettuun huoltokor‐
jaamoon.
Jos jarrupoljin painuu alemmas
kuin normaalisti, jarrut saattavat
olla korjauksen tarpeessa.

Käänny ensi tilassa korjaamon
puoleen. Suosittelemme, että otat
yhteyttä valtuutettuun huoltokor‐
jaamoon.

Huomio
Älä lepuuta jalkaasi ajon aikana
jarrupolkimella. Tämä voi nopeut‐
taa jarrunosien kulumista. Jarrut
saattavat myös ylikuumentua,
jonka seurauksena jarrutusmatkat
pitenevät ja ajoturvallisuus heike‐
nee.

Ajaminen ja käyttö
9 Varoitus
Jos olet ajanut syvän lätäkön yli,
pessyt auton tai jarruttanut run‐
saasti jyrkissä alamäissä, jarrutus‐
teho voi hetkellisesti häipyä. Tämä
voi johtua jarrunosien kastumi‐
sesta tai ylikuumenemisesta.
Jos jarrujesi jarrutusteho hetkelli‐
sesti heikkenee ylikuumenemisen
vuoksi: Ryhdy käyttämään pie‐
nempää vaihdetta, kun laskeudut
jyrkkiä mäkiä. Älä paina jarrupol‐
jinta kaiken aikaa.
Jos jarrusi menettävät tehonsa vä‐
liaikaisesti jarruosien kastumisen
takia, palauta jarrujen normaali
teho seuraavalla tavalla:
1. Tarkista, ettei takanasi ole
muita autoja.
2. Aja turvallisella nopeudella
eteenpäin siten, että takana ja
molemmilla sivuilla on paljon
tilaa.
3. Paina jarrua varovasti, kunnes
normaali teho palautuu.

Lukkiutumaton
jarrujärjestelmä
ABS estää pyörien lukkiutumisen.
Heti kun jokin pyöristä pyrkii lukkiutu‐
maan, ABS vähentää sen jarrutuste‐
hoa. Ohjattavuus säilyy myös täysjar‐
rutuksissa.
ABS:n suorittaman jarrujen säädön
tuntee jarrupolkimen tärinästä ja kuu‐
lee laitteiston äänestä.
Optimaalisen jarrutustehon saami‐
seksi paina jarrupoljinta koko jarru‐
tustapahtuman ajan pohjaan sen tä‐
rinästä huolimatta. Älä vähennä pol‐
jinvoimaa.
Älä vähennä jarrutukseen käytettä‐
vää voimaa.
Kun sytytysvirran kytkemisen jälkeen
käynnistät moottorin, kuuluu yksi me‐
kaaninen naksahdus. Tämä on nor‐
maalia ja ilmaisee ABS:n toimintaval‐
miuden.
Merkkivalo u 3 67.
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Ohjeita häiriötilanteen varalta
9 Varoitus
Jos ABS-järjestelmään tulee toi‐
mintahäiriö, pyörät saattavat luk‐
kiutua voimakkaassa jarrutuk‐
sessa. ABS-järjestelmän edut ei‐
vät tällöin ole käytettävissä. Auto
ei ole täysjarrutuksissa enää oh‐
jattavissa, ja se voi joutua luisuun.
Korjauta häiriön syy korjaamolla.

Seisontajarru
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Kytke seisontajarru aina tiukasti pai‐
namatta vapautuspainiketta, ylä- tai
alamäessä niin tiukasti kuin mahdol‐
lista.
Vapauta seisontajarru seuraavasti:
vedä vipua hieman ylöspäin, paina
vapautusnuppia ja laske vipu täysin
alas.
Paina samaan aikaan jarrupoljinta
seisontajarrun käyttöön tarvittavien
voimien pienentämiseksi.
Merkkivalo 4 3 66.

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

Alustanohjausjärjestel‐
mät
Elektroninen ajonvakau‐
tusjärjestelmä
Elektroninen ajonvakautusjärjes‐
telmä (ESC) parantaa ajovakavuutta
tarvittaessa tieolosuhteista ja renkai‐
den pidosta riippumatta. Se estää
myös vetävien pyörien luistamisen.
Havaitessaan auton erkaantuvan kul‐
jettajan tahtomasta ajolinjasta (ali- tai
yliohjautuminen), järjestelmä laskee
moottoritehoa ja jarruttaa pyöriä yk‐
sittäin. Tämä parantaa auton ajova‐
kavuutta huomattavasti myös liuk‐
kaalla tienpinnalla.
ESC on toiminnassa heti merkkivalon
b sammuttua.
Kun ESC on aktiivinen, b vilkkuu.

9 Varoitus
Älä omaksu riskejä ottavaa ajota‐
paa tästä turvallisuusjärjestel‐
mästä huolimatta.
Sovita nopeus tieolosuhteiden
mukaan.
Merkkivalo b 3 67.

Poiskytkentä

Haluttaessa ajaa urheilullisesti ESC
voidaan poistaa toiminnasta paina‐
malla painiketta a.
Merkkivalo a palaa.

Ajaminen ja käyttö
ESC aktivoidaan uudelleen paina‐
malla uudelleen painiketta a.
ESC aktivoituu uudelleen myös seu‐
raavan sytytysvirran kytkennän yh‐
teydessä.
Kun ESC-järjestelmä parantaa aktii‐
visesti auton ajovakautta, on syytä
laskea auton nopeutta ja kiinnittää
erityistä huomiota keli- ja tieolosuh‐
teisiin. ESC-järjestelmä on ainoas‐
taan auton hallintaa täydentävä laite.
Kun auton nopeus ylittää fysiikan ra‐
jat, ajoa ei voi enää hallita. Sen vuoksi
tämän järjestelmän kykyihin ei saa
luottaa liiaksi. Noudata joka hetki tur‐
vallista ajotapaa.

Esinetutkat
Pysäköintitutka
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Varoitusääni voi kuulua, kun valinta‐
vipu siirretään R -asentoon, mikä on
normaalin toiminnan merkki.
Tällöin voit määrittää etäisyyden au‐
ton ja esteen välillä hälytysäänen
avulla.
Sitä ei pidä kuitenkaan sekoittaa ää‐
neen, joka kuuluu jatkuvana, kun auto
on 40 cm päässä esteestä.

Huomio

Pysäköintitutka on kuljettajan apu‐
laite, joka peruutuksen aikana antaa
varoitusääniä, kun se havaitsee au‐
ton takana esteen.
Automatiikka kytkee tämän järjestel‐
män toimintaan, kun virta-avain on
ON-asennossa ja vaihteiston valinta‐
vipu siirretään R -asentoon.
Järjestelmä poistuu toiminnasta, kun
auton nopeus on suurin piirtein
5 km/h.

Seuraava varoitus ilmaisee pysä‐
köintitutkajärjestelmän toiminta‐
häiriötä. Varoitusääni kuuluu 3
kertaa jatkuvasti, kun takapusku‐
rin ympärillä ei ole esteitä. Käänny
mahdollisimman pian korjaamon
puoleen. Suosittelemme käyttä‐
mään valtuutettua Chevroletmerkkikorjaamoa.
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Hälytys- ja tunnistusetäi‐ Hälyty‐
syydet
sääni
1. hälytys
--piip-noin 0,8 ~ 1,5 m takapus‐ piip-kurista
2. hälytys
noin 80 cm sisällä taka‐
puskurista

--piip piip
piip piip

3. hälytys
Hälytys
noin. 20 ~ 40 cm takapus‐ on
jatkuva
kurista

Huomio
Pysäköintitutkaa tulee pitää aino‐
astaan täydentävänä toimintona.
Kuljettajan täytyy tarkistaa auton
takana oleva alue.
Varoitusääni vaihtelee esteen mu‐
kaan.
Varoitusääni ei ehkä aktivoidu, jos
tunnistimessa on jäätä, likaa tai
mutaa.

Älä paina tai naarmuta antureiden
pintaa. Hyvin todennäköisesti se
vioittaa peitteen.
Pysäköintitutka ei ehkä toimi nor‐
maalisti ajettaessa epätasaisilla
pinnoilla kuten metsässä, sora‐
teillä, huonopintaisilla tiellä tai
mäissä.
Pysäköintitutka ei ehkä tunnista
teräviä esineitä, paksut talvivaat‐
teet tai muut paksut ja pehmeät
materiaalit saattavat häiritä toimin‐
taa.

Huomio
Vastaanotettaessa muita ultraää‐
nisignaaleja (metalliääni tai ilma‐
jarrujen ääni raskaista ajoneu‐
voista) pysäköintitutka ei ehkä
toimi kunnolla.
Puhdista likaiset anturit pehmeällä
sienellä ja puhtaalla vedellä.
Järjestelmä ei ehkä havaitse koh‐
teita hyvin läheltä (noin 25 cm)
eikä noin 1 m etäisyydeltä.

Silloin tulee jatkaa peilien seuraa‐
mista ja pään kääntämistä taakse‐
päin. Peruutettaessa pitää nou‐
dattaa normaaleja varotoimia. Älä
paina antureita tai kohdista niihin
painepesurin suihkua autoa pes‐
tessäsi, jotta ne eivät vaurioituisi.

Huomio
Este voi osua auton yläosaan en‐
nen pysäköintitutkan varoitusta,
tarkista ulkopeileistä ja katsomalla
taakse pysäköinnin aikana.
Pysäköintitutka toimii oikealla ta‐
valla tasaisilla alueilla.

Ajaminen ja käyttö

Polttoaine
Bensiinimoottorien
polttoaine
Käytä vain lyijyttömiä normin EN 228
mukaisia polttoaineita.
Myös muita vastaavia normitettuja
polttoaineita voidaan käyttää, kunhan
etanolipitoisuus ei ylitä 10 %.
Käytä suositellun oktaaniluvun poltto‐
ainetta 3 196. Alhaisemman oktaa‐
niluvun polttoaineen käyttö voi hei‐
kentää moottorin tehoa ja vääntömo‐
menttia ja nostaa hieman polttoai‐
neenkulutusta.

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

Tankkaaminen

Katso aina tarkkaan, että tankkaat
autosi mukaan oikeaa polttoai‐
netta (bensiiniä tai dieseliä). Jos
tankkaat bensiinikäyttöiseen au‐
toon dieseliä, autosi saattaa vau‐
rioitua vakavasti.
Turvallisuussyistä polttoainesäili‐
öiden, pumppujen ja letkujen täy‐
tyy olla aina kunnollisesti maadoi‐
tettuina. Staattinen sähkö voi sy‐
tyttää bensiinihöyryn. Tällöin voit
saada palovammoja tai autosi voi
vaurioitua.

9 Vaara

Huomio
Jos käytetään muuta kuin EN 228tai E DIN 51626-1 -standardin mu‐
kaista tai vastaavaa polttoainetta,
seurauksena voi olla karstoittumi‐
nen tai moottorivaurio ja se voi vai‐
kuttaa takuuseen.
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Huomio
Jos käytät sopimatonta polttoaine‐
laatua tai vääriä polttoaineen lisä‐
aineita, moottori ja katalysaattori
voivat vaurioitua vakavasti.

Ennen kuin tankkaat, sammuta
moottori ja mahdolliset palotilalla
varustetut lisälämmittimet. Kat‐
kaise matkapuhelimista virta.
Matkapuhelimen sähkömagneetti‐
set aallot tai virta voivat sytyttää
polttoainehöyryt palamaan.
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Polttoaine on syttyvää ja räjähdys‐
altista. Tupakointi on kielletty.
Avotulta ei saa sytyttää eikä kipi‐
nöitä saa muodostua. Noudata
tankatessasi tankkauspaikan
käyttö- ja turvallisuusohjeita.
Pura staattinen sähkövaraus käsi‐
stäsi koskettamalla johonkin säh‐
köä johtavaa esineeseen, ennen
kuin avaat tai tartut polttoainesäi‐
liön täyttöaukon tulppaan tai täyt‐
töpistooliin.
Älä tee polttoaineen tankkauksen
aikana mitään sellaisia toimenpi‐
teitä, jotka voisivat synnyttää
staattista sähkövarausta, kuten
auton sisällä käynti kesken tank‐
kauksen. Staattinen sähkövaraus
voi sytyttää polttoainehöyryt pala‐
maan.
Jos auton sisällä haisee poltto‐
aine, korjauta syy välittömästi kor‐
jaamolla.

1. Pysäytä moottori.
2. Vedä polttoainesäiliön luukun va‐
pautusvivusta, joka on lattialla,
kuljettajan istuimen edessä va‐
semmalla.
3. Kierrä polttoaineen täyttötulppaa
hitaasti vastapäivään. Jos kuulet
sihinää, odota sen loppumista en‐
nen kuin avaat tulpan kokonaan.
Polttoaineen täyttöluukku on au‐
ton oikealla puolella takana si‐
vussa.

4. Irrota tulppa. Tulppa on narulla
kiinni autossa.
5. Kun olet tankannut, kiiinnitä
tulppa. Kierrä sitä myötäpäivään,
kunnes kuulet pari naksahdusta.
6. Paina polttoainesäiliön luukku
kiinni kunnes se lukittuu.
Huomautus
Jos kylmässä säässä polttoaineen
täyttöluukku ei aukea, kopauta luuk‐
kuun kevyesti. Yritä uudestaan
avata se.

Ajaminen ja käyttö
Huomio
Huuhdo yli valunut polttoaine heti
pois korin pinnalta.
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Yleistä tietoa
Lisävarusteet ja autoon
tehdyt muutokset
Suosittelemme alkuperäisosien ja-li‐
sävarusteiden sekä autotyypille ni‐
menomaisesti hyväksyttyjen osien
käyttöä. Muita osia emme voi arvioida
emmekä vastata niiden luotettavuu‐
desta - vaikka niillä olisi viranomaisen
antama tai muu hyväksyntä.
Sähköjärjestelmään ei saa tehdä
muutoksia, esim. kajota elektronisiin
ohjainlaitteisiin (ns. lastuviritys).

Huomio
Älä tee koskaan muutoksia au‐
toosi. Ne voivat vaikuttaa auton
suorituskykyyn, kestävyyteen ja
turvallisuuteen eikä takuu ehkä
kata muutostöistä aiheutuneita
ongelmia.

Auton poistaminen
käytöstä
Auton poistaminen käytöstä
pitkähköksi ajaksi

Jos auto on poistettava käytöstä
useammaksi kuukaudeksi, seuraavat
työt on tehtävä:
■ Auton pesu ja vahaus.
■ Moottoritilan ja alustan vahauksen
tarkastus.
■ Täytä polttoainesäiliö täyteen.
■ Tiivistekumien puhdistus ja voitelu.
■ Moottoriöljyn vaihto.
■ Lasinpesunestesäiliön tyhjennys.
■ Jäähdytysnesteen jäätymis- ja kor‐
roosiosuojan tarkastus.
■ Säädä rengaspaineet täyden kuor‐
man arvoon.
■ Pysäköi auto kuivaan ja hyvin tuu‐
letettuun tilaan. Kytke ykkösvaihde
tai peruutusvaihde. Estä auton vie‐
riminen.
■ Älä kytke seisontajarrua.

Auton hoito
■ Avaa konepelti, sulje kaikki ovet ja
lukitse auto.
■ Irrota kaapelikenkä akun miinusna‐
vasta. Huomaa, että kaikki järjes‐
telmät, esim. murtohälytin, eivät ole
toimintavalmiudessa.
■ Sulje konepelti.

Auton tarkistukset
Töiden tekeminen

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

Auton romutus ja kierrätys
Tietoa autojen romutuspisteistä ja
kierrätyksestä löytyy www-sivustol‐
tamme. Anna auton romutus aina val‐
tuutetun kierrätyskeskuksen tehtä‐
väksi.

9 Vaara
Sytytysjärjestelmässä käytetään
erittäin korkeaa jännitettä. Älä
koske.

Konepelti

Auton palauttaminen käyttöön

Avaaminen
Rakenne 1

9 Varoitus
Moottoritilassa tehtävät tarkastuk‐
set saa tehdä vain sytytysvirran ol‐
lessa katkaistuna.
Jäähdytyspuhallin voi käynnistyä
myös sytytysvirran ollessa kat‐
kaistuna.
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Rakenne 2

2. Työnnä tuulihakaa ylöspäin ja
avaa konepelti.

9 Varoitus
Kosketa vain konepellin tukitan‐
gon kahvan vaahtomuovipehmus‐
tetta, kun moottori on kuuma.

1. Vedä vapautuskahvasta ja pa‐
lauta se alkuasentoonsa.

3. Vedä tukitankoa hieman ylös piti‐
mestä. Kiinnitä se sitten moottori‐
tilan vasempaan sivukoukkuun.

Sulkeminen

Paina tuki pitimeensä ennen konepel‐
lin sulkemista.

Laske konepelti alas ja anna sen pu‐
dota lukkoonsa. Tarkista lukkiutumi‐
nen.

9 Varoitus
Huomio aina seuraavat varotoi‐
menpiteet: Varmista ennen ajoon
lähtöä, että konepelti on lukkiutu‐
nut kunnolla, koettamalla nostaa
konepellin etureunasta.
Älä vedä konepellin avauskah‐
vasta, kun auto liikkuu.
Älä siirrä autoasi, kun konepelti on
avattuna. Avattu konepelti estää
kuljettajaa näkemästä eteenpäin.
Ajaminen konepellin ollessa auki
saattaa aiheuttaa onnettomuu‐
den, jonka seurauksena saattaa
olla henkilö- tai omaisuusvahin‐
koja, jopa kuolema.

Auton hoito

Kuva moottoritilasta
Bensiinimoottori

<Tyyppi 1>
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<Tyyppi 2>

Auton hoito
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Moottorin jäähdytysnesteen säiliö
Moottoriöljyn korkki
Jarrunestesäiliö
Akku
Sulakerasia
Moottorin ilmansuodatin
Moottorin öljytason mittatikku
Pesunestesäiliö
Ohjaustehostimen nestesäiliö
Automaattivaihteistoöljyn mitta‐
tikku

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

Lisää moottoriöljyä, jos taso on las‐
kenut MIN-merkin kohdalle.

Suosittelemme saman moottoriöljy‐
luokan käyttämistä kuin viimeisessä
öljynvaihdossa käytettiin.
Moottorin öljymäärä ei saa ylittää mit‐
tatikun MAX-merkkiä.
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Auton hoito
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Vältä toistuvaa tai jatkuvaa iho‐
kosketusta.
Pese altistuneet alueet vedellä ja
saippualla tai käsienpesuaineella.
Ole erittäin varovainen valuttaes‐
sasi öljyä, koska se voi olla poltta‐
van kuumaa!

1. Löysää ilmansuodattimen kannen
kiinnikkeet ja avaa kansi.
2. Vaihda ilmansuodatin.
3. Lukitse kansi kiinnikkeillä.
Rakenne 2

Moottorin ilmansuodatin
Moottoriöljyn täyttökorkki on nokkaakselin kannessa.

Rakenne 1

Huomio
Liika moottoriöljy on valutettava tai
imettävä pois.
Täyttötilavuudet ja viskositeetit
3 200, 3 190.

9 Varoitus
Moottoriöljy on ärsyttävä aine joka
voi nieltäessä aiheuttaa sairas‐
kohtauksen tai kuoleman.

1. Irrota ruuvit ja nosta kansi pois.
2. Tarkasta tai vaihda moottorin il‐
manpuhdistin/suodatin.
3. Laita kansi tiukasti takaisin paikal‐
leen ja kiristä ruuvit.

Auton hoito
Huomio
Moottori tarvitsee puhdasta ilmaa
toimiakseen kunnolla.
Älä käytä autoa ilman ilmansuo‐
datinta.
Autolla ajaminen ilman oikein
asennettua ilmansuodatinta voi
vaurioittaa moottoria.

Automaattivaihteiston öljy
Automaattivaihteiston oikean toimin‐
nan, tehokkuuden ja kestävyyden
vuoksi vaihteistoöljyn määrän täytyy
olla aina oikea. Liian suuri tai pieni öl‐
jymäärä voivat aiheuttaa ongelmia.
Tarkasta öljytaso moottorin käydessä
ja vaihteen valintavivun ollessa Pasennossa (pysäköinti). Moottorin
lämpötilan tulee olla normaali käynti‐
lämpötila ja auton täytyy olla suoralla
maalla.
Nesteen normaali lämpötila (70 ~
80 °C) saavutetaan ajon jälkeen.
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Automaattivaihteiston
öljymäärän tarkastaminen

Jos tarkastuksen jälkeen öljy on li‐
kaantunutta tai väri muuttunut, vaihda
automaattivaihteiston öljy.
Käytä ainoastaan tämän käsikirjan öl‐
jysuositustaulukossa mainittua öljyä.
Öljymäärän vähentyminen on auto‐
maattivaihteiston vuodon merkki. Jos
huomaat öljyn vähentyneen, kerro
ongelmasta mahdollisimman pian
korjaamolle. Suosittelemme valtuute‐
tun merkkikorjaamon käyttämistä.

Huomio
Ole tarkka, ettei vaihteistoöljyn se‐
kaan pääse likaa tai vieraita aine‐
ita.
Likaantunut öljy aiheuttaa auto‐
maattivaihteiston toimintahäiri‐
öitä, jotka johtavat kalliisiin kor‐
jauksiin.

1. Käynnistä moottori.
2. Anna automaattivaihteiston läm‐
metä, kunnes automaattivaihteis‐
ton öljyn lämpötila on n. 70 ~
80 °C.
3. Siirrä vaihteiston valintavipu "P"asennosta "1"-asentoon ja takai‐
sin "P"-asentoon. Odota kussakin
asennossa muutama sekunti,
kunnes valitut vaihteet ehtivät kyt‐
keytyä täysin.
4. Vedä öljytikku ulos ja pyyhi puh‐
taaksi.
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5. Työnnä öljytikku takaisin pohjaan
saakka. Tällä kertaa tikku ei saa
koskettaa mihinkään muuhun
osaan.
6. Vedä öljytikku uudestaan ulos.
7. Tarkasta, ettei tikussa näkyvä öljy
ole likaantunutta.

Huomio
Työnnä mittatikku pohjaan
saakka. Tällä kertaa tikku ei saa
koskettaa muihin osiin.

8. Tarkasta öljyn korkeus. Öljyn täy‐
tyy ulottua kuvan mukaisesti öljy‐
tikun MIN- ja MAX-merkkien vä‐
lille.
9. Jos öljytaso on MIN-merkin ala‐
puolella, lisää sen verran ATF-öl‐
jyä, että taso ulottuu lähelle MAXmerkkiä. Älä lisää öljyä yli MAXmerkin.

Huomio
Liian suuri öljymäärä alentaa au‐
ton suorituskykyä.
Älä lisää liikaa automaattivaihteis‐
toöljyä.
Tämä voi vahingoittaa vaihteistoa.

Moottorin jäähdytysneste
Leudon ilmaston maissa jäähdytys‐
nesteen pakkaskesto on n. -35 °C.
Kylmän ilmaston maissa jäähdytys‐
nesteen pakkaskesto on n. -50 °C.
Pidä jäätymissuoja oikealla tasolla.

Huomio
Käytä vain hyväksyttyjä pakkas‐
nesteitä.

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

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

9 Varoitus
Anna moottorin jäähtyä ennen kor‐
kin avaamista. Avaa korkki varo‐
vasti, jotta ylipaine purkautuu hi‐
taasti.
Jos nestettä on lisättävä, käytä tisla‐
tun veden ja autoon hyväksytyn pak‐
kasnesteen liuosta. Asenna korkki
tiukasti. Tarkastuta jäähdytysnesteen
pakkaskestävyys ja korjauta jäähdy‐
tysnesteen häviämisen syy korjaa‐
molla.
Huomautus
Jos jäähdytysnesteen määrä laskee
viivamerkinnän alapuolelle, täytä
jäähdytin sekoituksella, jossa on
50/50 tislattua vettä ja jäähdytysnes‐
tettä jossa on fosfaattia.

Talviajo edellyttää autossa käytettä‐
väksi jäähdytysnesteliuosta, joka si‐
sältää 40 % vettä ja 60 % pakkas‐
nestettä.

Huomio
Pelkän veden tai väärän sekoitus‐
suhteen käyttö voi vaurioittaa
jäähdytysjärjestelmää.
Älä käytä jäähdytysjärjestelmässä
pelkkää vettä, alkoholia tai meta‐
nolipakkasnestettä.
Moottori voi ylikuumentua tai jopa
syttyä tuleen.

Huomio
Jäähdytysneste saattaa olla vaa‐
rallista ainetta.
Vältä toistuvaa tai jatkuvaa koske‐
tusta jäähdytysnesteen kanssa.
Puhdista iho ja kynnet vedellä ja
saippualla, jos ne ovat joutuneet
kosketuksiin jäähdytysnesteen
kanssa.
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Säilytä lasten ulottumattomissa.
Jäähdytysneste voi ärsyttää ihoa
ja aiheuttaa nieltäessä sairaus‐
kohtauksen tai kuoleman.

Huomio
Jäähdytysnestettä ei tarvitse lisätä
suositeltua useammin.
Jos joudut lisäämään jäähdytys‐
nestettä usein, saattaa moottorisi
olla huollon tarpeessa.
Suosittelemme, että otat yhteyttä
valtuutettuun huoltokorjaamoon.
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Ohjaustehostimen neste

Huomio

Pesulaitteen neste

Älä käytä autoa liian vähäisellä oh‐
jaustehostimen nestemäärällä.
Seurauksena saattaa olla ohjaus‐
tehostimen vaurioituminen, josta
aiheutuu kallis korjaus.

9 Varoitus

Avaa korkki ja poista se.
Ohjaustehostimen nesteen pinnan on
oltava merkkien MIN ja MAX välissä.
Jos määrä on vähäisempi, nestettä
on lisättävä.

Huomio
Erittäin pienet likahiukkaset voivat
aiheuttaa ohjausjärjestelmälle va‐
hinkoa ja estää sen oikean toimin‐
nan. Estä lian pääsy säiliön korkin/
mittatikun öljypuolelle ja säiliöön.

Öljyn ylivuotaminen saattaa ai‐
heuttaa öljyn palamista tai maali‐
pintaa värivirheitä.
Älä täytä säiliötä liian täyteen.
Moottoripalo voi aiheuttaa henkilötai omaisuusvahinkoja.

Täytä puhtaalla vedellä ja jäätymisen‐
estoainetta sisältävällä pesunes‐
teellä. Katso oikea sekoitussuhde pe‐
sunestesäiliöstä.

Huomio
Vain riittävästi jäätymisenestoai‐
netta sisältävä pesulaitteen neste
suojaa alhaisilta lämpötiloilta ja
äkillisiltä lämpötilan laskuilta.

Auton hoito
Tuulilasin pesunestesäiliön täyttämi‐
nen:
■ Käytä vain yleisesti saatavana ole‐
via käyttövalmiita pesunesteitä.
■ Älä käytä vesijohtovettä. Vesijohto‐
veden mineraalit voivat tukkia tuu‐
lilasin pesimen letkut.
■ Jos ilman lämpötilan lasku jääty‐
mispisteen alapuolelle on todennä‐
köistä, tulee käyttää riittävän vah‐
vaa pakkasen kestävää pesunes‐
tettä.

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

Jarrunesteen pinnan on oltava merk‐
kien MIN ja MAX välissä.
Nestettä lisättäessä on noudatettava
mitä suurinta siisteyttä, koska jarru‐
nesteen epäpuhtauksista voi seurata
jarrulaitteiston toimintahäiriöitä. Kor‐
jauta jarrunestehukan syy korjaa‐
molla.
Käytä vain autoon hyväksyttyä jarruja kytkinnestettä 3 190.

Muista puhdistaa jarrunestesäiliön
korkki huolellisesti ennen korkin ir‐
rottamista.
Jarrunestejärjestelmän likaantu‐
minen voi vaikuttaa järjestelmän
toimintaan ja aiheuttaa kalliita kor‐
jauksia.
Jarrunesteen vuoto moottorin
päälle voi aiheuttaa nesteen sytty‐
misen.
Älä täytä säiliötä liian täyteen.
Moottoripalo voi aiheuttaa henkilötai omaisuusvahinkoja.

Huomio
Älä hävitä käytettyä jarrunestettä
talousjätteen seassa.
Käytä paikallista, viranomaisten
hyväksymää jätteenhävityslai‐
tosta.
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Käytetty jarruneste ja niiden säiliöt
tai astiat aiheuttavat vaaraa. Ne
voivat vahingoittaa terveyttäsi ja
ympäristöä.
Jarruneste on voimakasta ja voi
ärsyttää ihoa ja silmiä.
Varo jarrunesteen pääsyä iholle
tai silmiin. Jos näin käy, huuhtele
kohtaa välittömästi runsaalla saip‐
puavedellä tai käsienpesuai‐
neella.

Akku
Autossa on lyijyakku. Auton akku on
huoltovapaa edellyttäen, että ajopro‐
fiili mahdollistaa sen riittävän latautu‐
misen. Lyhyet ajomatkat ja toistuvat
käynnistykset voivat tyhjentää akun.
Vältä tarpeetonta sähkölaitteiden
käyttöä.

Paristot eivät kuulu kotitalousjättei‐
siin. Ne on toimitettava kierrätettä‐
viksi jättämällä ne asianmukaiseen
keräyspisteeseen.
Jos auto jätetään seisomaan yli
4 viikoksi, akku voi purkautua. Irrota
kaapelikenkä akun miinusnavasta.
Akun saa kytkeä ja irrottaa vain syty‐
tysvirran ollessa katkaistu.

Varoitustarra

9 Varoitus
Pidä hehkuvat materiaalit kau‐
kana akusta räjähdysten välttämi‐
seksi. Akun räjähtäminen voi vau‐
rioittaa autoa ja aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen tai kuoleman.
Älä päästä nestettä iholle, silmiin,
kankaille äläkä maalipinnoille. Ak‐
kuneste sisältää rikkihappoa, joka
voi läikkyessään aiheuttaa vam‐
moja ja vaurioita. Jos sitä pääsee
iholle, puhdista alue vedellä ja ha‐
keudu välittömästi lääkäriin.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Älä kallista avointa akkua.
Akun purkautumisen esto 3 77.

Symbolien merkitykset:
■ Kipinät, avotuli ja tupakointi kiel‐
letty.
■ Käytä aina silmäsuojusta. Räjäh‐
dysherkät kaasut voivat aiheuttaa
sokeutumisen tai loukkaantumisen.
■ Säilytä akku lasten ulottumatto‐
missa.
■ Akku sisältää rikkihappoa, joka voi
aiheuttaa sokeutumisen tai vakavia
palovammoja.

Auton hoito
■ Katso lisätietoa ohjekirjasta.
■ Akun lähellä saattaa esiintyä räjäh‐
dysherkkiä kaasuja.

Pyyhkimen sulan vaihto

Nosta pyyhkimen varsi. Paina vapau‐
tusvipua ja irrota pyyhkimen sulka.
Moitteettomasti toimivat tuulilasin‐
pyyhkimet ovat esteettömän näky‐
vyyden ja ajoturvallisuuden kannalta
ensiarvoisen tärkeät. Tarkasta pyy‐
hinsulkien kunto säännöllisesti.
Vaihda sulat, jos ne ovat kovettuneet,
haurastuneet tai lohkeilleet tai levittä‐
vät tuulilasiin likaa.

Tuulilasissa tai pyyhinsulissa olevat
vieraat aineet voivat heikentää pyyh‐
kimien tehokkuutta. Jos sulat eivät
pyyhi kunnollisesti, puhdista sekä
tuulilasi että pyyhinsulat hyvällä lasin‐
puhdistusaineella tai miedolla astian‐
pesuvedellä. Huuhdo osat hyvin ve‐
dellä.
Tee tarvittaessa puhdistus uudes‐
taan. Silikonitahrojen poistaminen la‐
sista on hyvin vaikeaa. Sen vuoksi si‐
likonia sisältäviä kiillotusaineita ei saa
päästää auton tuulilasille. Muutoin la‐
siin tulee kuljettajan näkyvyyttä hei‐
kentäviä raitoja.
Älä käytä pyyhkimien puhdistami‐
seen liuottimia, bensiiniä, kerosiinia
tai ohentimia. Aineet ovat voimak‐
kaita ja turmelevat niin pyyhinsulkia
kuin maalipintaakin.
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Polttimon vaihto
Katkaise sytytysvirta ja kytke vas‐
taava kytkin pois tai sulje ovet.
Tartu uuteen lamppuun vain kan‐
nasta! Älä koske lampun lasiin paljain
käsin.
Vaihda vanha lamppu aina saman‐
tyyppiseen uuteen lamppuun.
Vaihda ajovalojen polttimot moottori‐
tilasta käsin.
Huomautus
Ajettuasi kovassa sateessa tai auton
pesun jälkeen jotkin ajovalojen lins‐
sit voivat vaikuttaa huuruisilta.
Tämä johtuu valon sisä- ja ulkopuo‐
len välisestä lämpötilaerosta.
Tämä on vastaava ilmiö kuin auton
ikkunoiden kondensoituminen sisä‐
puolelta sateella, eikä se ole osoitus
autossa olevasta häiriöstä.
Jos vettä vuotaa valon polttimon joh‐
toihin, tarkastuta auto valtuutetussa
huoltokorjaamossa.
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Ajovalot

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

Lähi- ja kaukovalot
1. Irrota pistoliitin lampusta.

Ajovalojen suuntaus
Lähivalot voi suunnata ajovalon ylä‐
puolella olevasta ruuvista.
3. Paina jousipidikettä, irrota se.

Huomio
Jos ajovalojen suuntausta on sää‐
dettävä, on suositeltavaa antaa
toimenpide valtuutetun huoltokor‐
jaamon tehtäväksi, koska kyse on
turvallisuuteen vaikuttavasta asi‐
asta.

2. Irrota suojakansi.

Seisontavalot
1. Irrota pistoliitin lampusta.
4. Poista lamppu heijastimesta.

Auton hoito
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Huomio
Jos sumuvalojen suuntausta on
säädettävä, on suositeltavaa an‐
taa toimenpide valtuutetun huolto‐
korjaamon tehtäväksi, koska kyse
on turvallisuuteen vaikuttavasta
asiasta.

Etusuuntavilkut
2. Irrota suojakansi.

4.
5.
6.
7.

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

Sumuvalot

Vaihdata lamput korjaamolla.

Sumuvalojen suuntaus
3. Irrota sivuvalon lampunpidin hei‐
jastimesta.

Sumuvalot voi suunnata sumuvalon
yläpuolella olevasta ruuvista.

1. Kierrä lampun kantaa vastapäi‐
vään ja vapauta se.
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Takavalot

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

1. Irrota molemmat ruuvit.
2. Irrota takavalokokonaisuus. Tar‐
kista, että johtokanava jää paikal‐
leen.

3. Takavalon/jarruvalon lamppu (1)
Suuntavilkun lamppu (2)
Peruutusvalo (matkustajan puo‐
lella) / takasumuvalo (kuljettajan
puolella) (3)

Auton hoito
5. Irrota lampun pidin. Paina lamp‐
pua hieman sisään kantaan,
kierrä vastapäivään, vedä ulos ja
vaihda uuteen.
6. Työnnä polttimon pidin takava‐
loon ja ruuvaa paikalleen. Liitä
johdinpistoke. Asenna takavalo‐
kokonaisuus koriin ja kiristä ruu‐
vit. Sulje ja lukitse suojukset.
7. Kytke sytytysvirta, käytä kaikkia
valoja ja tarkista ne.
4. Kierrä lampun pidintä vastapäi‐
vään.
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Lisäjarruvalo
<Polttimon tyyppi>

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

1. Avaa takaluukku.
2. Irrota kaksi ruuvia ja valokotelo.
Avaa johtosarjaliitin ennen valo‐
kotelon irrottamista.
3. Irrota kaksi ruuvia ja heijastina‐
sennelma.
4. Irrota lamppu vetämällä se suo‐
raan ulos lampunpitimestä.
5. Asenna uusi lamppu.
6. Asenna valaisin takaisin paikal‐
leen.
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<LED-valon tyyppi>

Vaihdata lamput korjaamolla.

Rekisterikilven valo

4. Aseta lampun kanta lamppukote‐
loon ja kierrä myötäpäivään.
5. Aseta lampun kanta paikalleen ja
kiinnitä ruuvitalttaa käyttäen.

Tavaratilan valo

Sisävalot
1. Kampea se irti tasakärkisellä ruu‐
vitaltta valokytkimen vastakkai‐
selta puolelta. (Varo naarmutta‐
masta osia.)
2. Poista lamppu.
3. Vaihda lamppu.
4. Asenna valo takaisin.
1. Irrota molemmat ruuvit.
2. Ota lamppukotelo alakautta pois,
älä vedä johdosta.
Kierrä lampun kantaa vastapäi‐
vään vapauttaaksesi sen.
3. Irrota lamppu kannasta ja vaihda
se uuteen.

1. Väännä valaisin syvennykses‐
tään ruuvitaltalla.

Auton hoito
2. Irrota polttimo.
3. Aseta uusi lamppu paikalleen.
4. Asenna lamppu.

Sähköjärjestelmä
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Moottoritilan sulakerasia

Sulakkeet
Varmista, että uuden sulakkeen tiedot
vastaavat viallisen sulakkeen tietoja.
Akun plusnavan yläpuolella olevassa
rasiassa on muutama pääsulake. Ne
on vaihdatettava korjaamolla.
Ennen sulakkeen vaihtoa katkaise sy‐
tytysvirta ja kytke vastaava katkaisin
pois päältä.
Viallisen sulakkeen tunnistaa poikki
palaneesta langasta. Vaihda uusi su‐
lake vasta, kun häiriön syy on pois‐
tettu.
Jotkut toiminnot on voitu suojata
useammalla sulakkeella.
Sulakkeita saattaa olla sulakera‐
siassa, vaikka niillä ei ole toimintaa.

Sulakkeen irrotin

Moottoritilan sulakerasiassa voi olla
sulakkeen irrotin.
Kiinnitä sulakkeenirrotin ylhäältä tai
sivulta sulakkeen päälle ja vedä su‐
lake pois.

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

Nro Virtapiiri

Nro Virtapiiri

1

Polttoainepumppu

19 Vasen lähivalo

38 -

2

Seisontavalojen rele

20 Oikea lähivalo

39 Varasulake

3

Puhaltimen hitaan nopeuden
rele

21 Varasulake

4

Puhallin, suuri nopeus

22 Varasulake

Kojelaudan sulakerasia

5

Ilmastointi

23 Sytytys 2 / käynnistysmoottori

Rakenne 1

6

Puhaltimen suuren nopeuden
rele

7

Ilmastoinnin rele

8

ABS 2

9

Vasen seisontavalo

10 Oikea seisontavalo
11 Etusumuvalot
12 Puhallin, hidas nopeus
13 ABS 1
14 Etusumuvalojen rele
15 Polttoainepumpun rele
16 Varasulake
17 Kaukovalojen rele
18 Kaukovalot

24 Sytytys 1 / varusteet
25 Varoitusvilkut
26 Äänitorvi
27 Lähivalojen rele
28 Äänimerkin rele
29 Moottorin päärele
30 Sytytystä
31 EMS 1
32 EMS 2
33 Kojelauta, akku
34 35 Istuinlämmitys
36 Istuinlämmityksen rele
37 Moottorin ohjausyksikkö
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Tyyppi 2

Matkustamon sulakerasia sijaitsee
kojelaudan alla kuljettajan puolella.

1. Avaa sulakepaneelin luukku vetä‐
mällä yläreunasta.

2. Irrota sulakepaneelin luukku vi‐
nosti.

Nro Virtapiiri
1

Takalasinpyyhin

2

Peilit/ulkotaustapeilit

3

Ajovalo

4

Sähköinen OSRVM

5

Oven lukko

6

Tuulilasin pyyhinlaite

7

-

8

Peruutusvalot

9

Suuntavalot

10 Takalasin lämmitin
11 Takasumuvalot
12 Mittaristo
13 Puhaltimen moottorin ohjausyk‐
sikkö
14 Turvatyyny
15 Varkaussuoja / tiedonsiirtoliitin
16 Vaihteiston ohjausyksikkö
17 Sähkötoimisten takasivuikku‐
noiden ikkunannostimet

Auton hoito
Nro Virtapiiri
18 Radio / avaimeton lukitus / luki‐
tuksen kauko-ohjain
19 Moottorin ohjausyksikkö
(ECM) / varkaudenesto
20 Sähkötoimisten etusivuikku‐
noiden ikkunannostimet
21 Savukkeensytytin
22 Jarruvalo
23 Käynnistin
24 Radio / kello / avaimeton lukitus
25 SDM

Auton työkalut
Työkalut
Renkaankorjaussarjalla
varustetut autot

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

Varapyörällä varustetut autot

Nosturi ja työkalut ovat tavaratilassa
varapyörän yläpuolella olevassa säi‐
lytyslokerossa.

26 -

Hätäapuvarapyörä 3 175.

Täysikokoinen varapyörä 3 175.
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Vanteet ja renkaat
Renkaiden ja vanteiden kunto

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

Talvirenkaat
Talvirenkaat parantavat ajoturvalli‐
suutta alle 7 °C:n lämpötiloissa ja ne
on siksi asennettava kaikkiin pyöriin.

Rengasmerkinnät
esim. 215/60 R 16 95 H
215 = Renkaan leveys, mm
60 = Renkaan profiili(renkaan kor‐
keuden suhde renkaan le‐
veyteen, %)
R
= Vyörakenne: vyörengas

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

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

Rengaspaineet 3 200 ja kuljettajan
oven kehyksen tarrassa.
Rengaspainearvot koskevat kylmiä
renkaita. Ne ovat voimassa kesä- ja
talvirenkaille.
Pidä vararenkaassa aina täyden
kuorman rengaspaine.
ECO-rengaspaineen tarkoituksena
on mahdollisimman pienen polttoai‐
neenkulutuksen saavuttaminen.
Virheellinen rengaspaine vaikuttaa
turvallisuuteen, auton ajo-ominai‐
suuksiin, mukavuuteen ja polttoai‐
neenkulutukseen sekä lisää renkaan
kulumista.

Auton hoito

Rengas- ja vannekoon
muuttaminen

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

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

Kuviourien syvyys
Tarkasta kuviourien syvyys säännöl‐
lisesti.
Turvallisuussyistä renkaat tulee vaih‐
taa uusiin, kun urien kuviosyvyys on
2 - 3 mm (talvirenkaissa 4 mm).
Turvallisuussyistä suositellaan, että
saman akselin renkaiden kuviourien
syvyydessä ei olisi yli 2 mm eroja.
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Laissa vaadittu urien vähimmäissy‐
vyys (1,6 mm) on saavutettu, kun
pinta on kulunut kulumisvaroittimen
(TWI = Tread Wear Indicator) tasolle.
Niiden sijainti on ilmoitettu renkaan
kyljen merkinnöillä.
Jos eturenkaat ovat kuluneemmat
kuin takarenkaat, vaihda eturenkaat
taakse. Tarkista, että pyörät pyörivät
samaan suuntaan kuin aikaisemmin.
Renkaat vanhenevat, vaikka niillä ei
ajettaisikaan. Suosittelemme renkai‐
den vaihtoa 6 vuoden välein.

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

9 Varoitus
Älä käytä sekaisin erikokoisia tai tyyppisiä renkaita ja vanteita.
Käytä ainoastaan osia, jotka vas‐
taavat alkuperäisiä. Tällä voi olla
vaikutusta auton turvallisuuteen ja
suorituskykyyn. Se saattaa johtaa
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hallintavirheeseen tai auton ym‐
päri pyörähtämiseen, josta voi
seurata vakava henkilövahinko.
Varmista aina renkaita vaihdat‐
taessasi, että kaikki neljä rengasta
ja vannetta ovat samaa kokoa,
tyyppiä, sarjaa, tuotemerkkiä, ja
että niiden kantokyky on sama.
Muun tyyppisen tai kokoisen ren‐
kaan käyttäminen voi aiheuttaa
vakavia muutoksia ajoon, hallin‐
taan, maavaraan, jarrutusmatkoi‐
hin, korin korkeuteen ja nopeus‐
mittarin luotettavuuteen.

9 Varoitus

9 Varoitus

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

Vaurio voi johtaa renkaan räjähtä‐
miseen.

Lumiketjut

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

Renkaankorjaussarja
Renkaan kulutuspinnan ja kyljen pie‐
net vauriot voidaan korjata renkaan‐
korjaussarjan avulla.
Älä poista vierasta esinettä ren‐
kaasta.
Yli 4 mm suuruisia rengasvaurioita tai
vaurioita, jotka ovat renkaan kyljessä
reunan lähellä, ei voi korjata renkaan‐
korjaussarjalla.

9 Varoitus

Lumiketjuja saa käyttää vain etupyö‐
rissä.
Käytä pienilenkkisiä lumiketjuja, joi‐
den ulkonema lukkoineen renkaan
kulutuspinnalla ja sisäsivulla on enin‐
tään 10 mm.

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

Auton hoito
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Lukitse seisontajarru ja kytke ykköstai peruutusvaihde.
Renkaankorjaussarja on tavaratilan
lattian peitteen alla olevassa loke‐
rossa.
1. Ota renkaankorjaussarja loke‐
rosta.
2. Ota esiin kompressori ja tiivistys‐
ainepullo.

3. Poista sähköjohto ja ilmaletku
kompressorin alapinnalla olevista
säilytyslokeroista.

4. Kompressorin kytkin on asetet‐
tava asentoon §.
5. Ruuvaa kompressorin ilmaletku
tiivisteainepullon liitäntään.
6. Kytke kompressorin pistoke lisä‐
laitepistorasiaan. Suosittelemme
antamaan moottorin käydä, jotta
akku ei purkautuisi.
7. Asenna tiivisteainepullo kompres‐
sorissa olevaan pitimeen.
Aseta kompressori renkaan lä‐
helle siten, että tiivisteainepullo
on pystyssä.

8. Avaa viallisen renkaan venttiili‐
hattu.
9. Ruuvaa täyttöletku rengasventtii‐
liin.
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10. Aseta kompressorin keinukytkin
asentoon I. Rengas täytetään tii‐
visteaineella.
11. Kompressorin painemittari näyt‐
tää lyhyesti enintään 6 baaria tii‐
vistysainepullon tyhjentyessä (n.
30 sekuntia). Sitten paine alkaa
laskea.
12. Kaikki tiivistysaine pumpataan
renkaaseen. Rengas täytetään il‐
malla.
13. Rengaspaineen tulisi nousta oh‐
jeiden mukaiseksi (noin 2,2 baaria
10 minuutin kuluessa. Kun paine
on oikea, kytke kompressori pois
päältä.
Jos ohjeen mukaista rengaspai‐
netta ei saavuteta 10 minuutin ku‐
luessa, irrota renkaankorjaus‐
sarja. Siirrä autoa renkaan yhden
kierroksen verran. Kytke renkaan‐
korjaussarja uudelleen ja jatka
täyttöä 10 minuuttia. Jos ohjeen
mukaista rengaspainetta ei edel‐
leenkään saavuteta, rengas on
vaurioitunut liian pahasti. Käänny
korjaamon puoleen. Poista liika

14.

15.
16.

17.

rengaspaine painemittarin ylä‐
puolella olevalla painikkeella.
Älä käytä kompressoria
10 minuuttia kauempaa.
Irrota renkaankorjaussarja. Paina
pitimessä olevaa lukitussakaraa
ja vedä tiivistysainepullo pois piti‐
mestä. Kierrä renkaantäyttöletku
tiivistysainepullon vapaaseen lii‐
täntään. Silloin tiivistysaine ei
vuoda ulos. Aseta renkaankor‐
jaussarja paikalleen tavaratilaan.
Pyyhi pois mahdollisesti ulos va‐
lunut tiivistysaine kankaalla.
Kiinnitä tiivistysainepullon mu‐
kana toimitettu muistutustarra kul‐
jettajan näkökenttään. Tarraan on
merkitty suurin sallittu ajonopeus
(noin 80 km/h).
Jatka ajoa välittömästi, jotta tiivis‐
tysaine jakautuu renkaaseen ta‐
saisesti. Pysähdy n. 10 km:n (kor‐
keintaan 10 minuutin) ajomatkan
jälkeen ja tarkasta rengaspaineet.
Ruuvaa ilmaletku suoraan ren‐
kaan venttiiliin ja kompressoriin.

Jos rengaspaine on yli
1,3 baaria, korjaa ohjearvoon
(noin 2,2 baaria). Toista työvaihe
(kohta 17), kunnes paine ei enää
laske.
Jos rengaspaine on laskenut alle
1,3 baariin, autoa ei saa enää
käyttää. Käänny korjaamon puo‐
leen.

18. Aseta renkaankorjaussarja säily‐
tyspaikkaansa tavaratilaan.
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Huomautus
Korjatun renkaan ajomukavuus on
voimakkaasti huonontunut. Sen ta‐
kia rengas on vaihdettava.
Jos kuuluu outoja ääniä tai komp‐
ressori kuumenee, kytke se pois
päältä ainakin 30 minuutin ajaksi.
Huomioi sarjan voimassaoloaika.
Voimassaoloajan päätyttyä paik‐
kausominaisuutta ei voida enää
taata. Huomioi paikkausainepullon
säilytystiedot.
Vaihda käytetty paikkausainepullo
uuteen. Hävitä pullo soveltuvien
määräysten mukaisesti.
Kompressoria ja paikkausainetta
voidaan käyttää -30 ~70 °C lämpöti‐
loissa.

Pyörän vaihto
Erityyppisten renkaiden yhdistämi‐
nen 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 3 170.
Tee seuraavat valmistelut ja noudata
seuraavia ohjeita:
■ Aja tien sivuun turvalliseen paik‐
kaan, jossa ei ole liikennettä.
■ Pysäköi auto vaakasuoralle ja pitä‐
välle alustalle. Aseta etupyörät suo‐
raanajoasentoon.
■ Lukitse seisontajarru ja kytke yk‐
kös- tai peruutusvaihde.
■ Sammuta moottori ja irrota virtaavain.
■ Sytytä hätävilkku.
■ Aseta vierintäesteet vaihdettavan
renkaan vastapuolella kulmittain
olevan renkaan eteen ja taakse.
Puupalikat ja kivet käyvät.
■ Kaikkien matkustajien täytyy tulla
ulos autosta.
■ Ota varapyörä esiin 3 175.
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■ Vaihda aina vain yksi pyörä kerral‐
laan.
■ Käytä tunkkia vain pyörän vaihta‐
miseen rengasrikkotapauksessa,
älä talvi- tai kesärenkaiden vaih‐
toon.
■ Nosturin varassa olevassa autossa
ei saa olla ihmisiä tai eläimiä.
■ Älä ryömi nosturin varassa olevan
auton alle.
■ Älä käynnistä moottoria auton ol‐
lessa nosturin varassa.
■ Puhdista pyöränmutterit ja kierteet
ennen pyörän asennusta.

9 Varoitus
Olemme suunnitelleet tunkin käy‐
tettäväksi ainoastaan sinun autos‐
sasi.
Älä käytä autosi mukana toimitet‐
tua tunkkia muissa autoissa.
Älä koskaan ylitä tunkin suurinta
sallittua kuormaa.
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Tämän tunkin käyttäminen muihin
autoihin, saattaa vioittaa toisia au‐
toja tai tunkkiasi, mikä voi johtaa
henkilövahinkoon.

2. Käännä pyöränavain ulos ja
asenna se varmistaen, että se
asettuu lujasti paikalleen, ja löy‐
sää jokaista pyöränmutteria puoli
kierrosta.
1. Vapauta pyöränmutterien suojuk‐
set ruuvitaltalla ja poista ne.

3. Kierrä nosturin kahvaa nostaak‐
sesi nostopäätä hiukan ja aseta
nosturi pystysuoraan puoliympy‐
rällä merkittyyn kohtaan.

Auton hoito
4. Kiinnitä nosturin kahva nosturiin
ja kiinnitä vääntöavain nosturin
kahvaan oikealla tavalla.
Nosta sitten nosturia siten, että
nostopää asettuu tukevasti nosto‐
kohtaan.

5. Kierrä avainta kunnes pyörä on irti
maasta tarkistaen samalla, että
nosturi on oikeassa asennossa.
6. Kierrä pyöränmutterit irti.
7. Vaihda pyörä.
8. Kierrä pyöränmutterit paikoilleen.
9. Laske auto alas.

10. Aseta pyöränpulttiavain tiukasti
muttereille ja kiristä mutterit ristik‐
käin. Kiristysmomentti on
120 Nm.
11. Pölykapselissa oleva venttiilin
reikä on kohdistettava renkaan
venttiilin kohdalle ennen asen‐
nusta.
Asenna pyöränmutterien suojuk‐
set.
12. Aseta vaihdettu pyörä ja työkalut
säilytyspaikkoihinsa. Kun palautat
tunkin säilytyspaikkaansa, kierrä
ruuvinkanta siten, että tunkin yläja alaosa ovat työkalukotelossa
täysin kokoon puristuneina. Näin
estää työkaluja kolisemasta. Tar‐
kasta tällöin, ettei tunkki kosketa
muita työkaluja. Työkalut 3 167.
13. Tarkista autoon asennetun pyö‐
rän rengaspaine ja pyöränmutte‐
rien kiristysmomentti mahdolli‐
simman pian.
Vaihdata tai korjauta viallinen rengas.
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Varapyörä
Hätäapuvarapyörä

Varapyörä voidaan luokitella tilapäis‐
varapyöräksi, jos sen koko eroaa
muista asennetuista renkaista tai
maan lainsäädäntö niin määrittelee.
Varapyörässä on teräsvanne.
Jos asennettu varapyörä on pienempi
kuin auton muut pyörät tai jos muissa
pyörissä on talvirenkaat, auton ajoominaisuudet saattavat muuttua.
Vaihdata viallinen rengas mahdolli‐
simman pian.
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Varapyörä sijaitsee tavaratilassa lat‐
tian peitteen alla. Se on kiinnitetty sy‐
vennykseen siipimutterilla.
Varapyörän syvennystä ei ole suun‐
niteltu kaikille sallituille rengaskoille.
Jos varapyörää leveämpi pyörä on
varastoitava varapyörän syvennyk‐
seen pyörän vaihdon jälkeen, lattian
peite voidaan asettaa yli työntyvän
pyörän päälle.

Huomio
Tämä vanteen ja renkaan yhdis‐
telmä on tarkoitettu vain väliaikai‐
seen hätäkäyttöön.
Vaihda sen tilalle normaali pyörä
mahdollisimman pian.
Älä käytä lumiketjuja.
Älä asenna näille vanteille alkupe‐
räisestä renkaasta poikkeavaa
renkaita.
Älä asenna sitä muihin autoihin.

Tilapäisvarapyörä

Tilapäisvarapyörää käytettäessä au‐
ton ajo-ominaisuudet voivat muuttua.
Vaihdata tai korjauta viallinen rengas
mahdollisimman pian.
Käytä vain yhtä tilapäisvarapyörää.
Suurin sallittu ajonopeus on 80 km/h.
Aja kaarteissa hitaasti. Älä käytä tila‐
päisvarapyörää pitkään.
Lumiketjut 3 170.

Täysikokoinen varapyörä

Jos varapyöränä käytetty pyörä ei ole
samanlainen kuin auton muut pyörät
tai autossa on talvirenkaat, auton ajoominaisuudet saattavat muuttua.
Vaihdata viallinen rengas mahdolli‐
simman pian.

Varapyörä sijaitsee tavaratilassa lat‐
tian peitteen alla. Se on kiinnitetty sy‐
vennykseen siipimutterilla.

Pyörimissuunnan merkinnällä
varustetut renkaat

Jos renkaisiin on merkitty pyörimis‐
suunta, merkin on osoitettava ajo‐
suuntaan. Pyörimissuunnan osoittaa
renkaan sivuun merkitty symboli
(esim. nuoli).

Auton hoito
Jos pyörä asennetaan pyörimissuun‐
nan vastaisesti, on huomioitava seu‐
raava:
■ Auton ajo-ominaisuudet voivat
muuttua. Vaihdata tai korjauta vial‐
linen rengas mahdollisimman pian.
■ Suurin sallittu ajonopeus on
80 km/h.
■ Aja erityisen varovasti kostealla
säällä ja lumikelillä.

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

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

9 Varoitus
Vältä akkunesteen pääsyä silmiin,
iholle, vaatteille ja maalipinnoille.
Neste sisältää rikkihappoa, joka
voi aiheuttaa vammoja ja vaurioita
suorassa kosketuksessa.
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■ Akun lähellä ei saa käsitellä avo‐
tulta tai kipinöitä.
■ Tyhjentynyt akku voi jäätyä jo
0 °C:n lämpötilassa. Jäätynyt akku
on sulatettava, ennen kuin käynnis‐
tyskaapelit kytketään.
■ Työskennellessäsi akun parissa
käytä suojalaseja ja suojavaate‐
tusta.
■ Käytä apuakkua, jolla on sama jän‐
nite (12 V): Sen kapasiteetti (Ah) ei
saa olla paljoa purkautuneen akun
kapasiteettia pienempi.
■ Käytä käynnistyskaapeleita, joissa
on eristetyt kaapelikengät ja joiden
läpimitta on vähintään 16 mm2.
■ Älä irrota tyhjentynyttä akkua säh‐
köjärjestelmästä.
■ Kytke pois tarpeettomat virranku‐
luttajat.
■ Älä kumarru akun päälle työn ai‐
kana.
■ Kaapeleiden kaapelikengät eivät
saa koskettaa toisiaan.
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■ Autot eivät saa käynnistyskaape‐
leilla käynnistettäessä koskettaa
toisiaan.
■ Lukitse seisontajarru, kun käsiva‐
lintaisen vaihteiston vaihdevipu on
vapaalla ja automaattivaihteiston
valintavipu P-asennossa.

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

3. Liitä musta kaapeli avustavan au‐
ton akun negatiiviseen napaan.
4. Liitä mustan kaapelin toinen pää
käynnistettävän auton maadoitus‐
pisteeseen, esim. sylinteriryh‐
mään tai moottorin kannattimen
ruuviin. Kytke niin kauas tyhjenty‐
neestä akusta kuin mahdollista,
vähintään 60 cm:n etäisyydelle.
Aseta kaapelit siten, että ne eivät voi
koskettaa moottorin liikkuviin osiin.
Moottorin käynnistäminen:
1. Käynnistä avustavan auton moot‐
tori.
2. Käynnistä 5 minuutin kuluttua toi‐
nen moottori. Älä käynnistä
kauemmin kuin 15 sekuntia ker‐
rallaan ja pidä käynnistysten vä‐
lillä vähintään 1 minuutin tauko.
3. Anna molempien moottoreiden
käydä joutokäyntiä noin
3 minuuttia kaapelit kytkettyinä.

4. Kytke käynnistettävässä autossa
jokin sähkölaite (esim. ajovalot tai
takalasin lämmitin) päälle.
5. Irrota kaapelit täsmälleen päin‐
vastaisessa järjestyksessä kuin
ne edellä kiinnitettiin.

Auton hoito

Vetäminen
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Ota huomioon seuraavat hinausta
koskevat seikat:
■ Hinauksen aikana autossa ei saa
olla matkustajia.
■ Vapauta hinattavan auton seison‐
tajarru ja aseta vaihdevipu va‐
paalle.
■ Sytytä auton hätävilkku.
■ Noudata nopeusrajoituksia.
Jos autoasi ei voi hinata hinausau‐
tolla, toimi seuraavasti:

Auton hinaaminen
Jos autosi tarvitsee hinausta, käänny
huoltoverkostomme tai muun ammat‐
timaisen hinauspalvelun puoleen.

Paras tapa kuljetuttaa auto on käyttää
hinausautoa.

Jos autoa hinataan 2 pyörää kohotet‐
tuna, tulee nostaa vetävät etupyörät
ja lukita ne hinausauton vetohaaruk‐
kaan.
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Huomio
Aja hitaasti. Varo nykäyksiä. Rajut
nykäykset hinauksessa voivat va‐
hingoittaa autoa.

Avaa suojakansi painamalla nuolen
kohdalta (A - perusmalli / B - erikois‐
malli) ja ota suojakansi pois.
Hinaussilmukka on auton työkaluissa
3 167.

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

Jarruttaminen ja ohjaaminen vaativat
huomattavasti enemmän voimaa, kun
moottori ei ole käynnissä.
Kytke ilman sisäkierto ja sulje ikkunat,
etteivät hinaavan auton pakokaasut
pääse tunkeutumaan autoon sisään.
Automaattivaihteistolla varustettu
auto: Älä hinaa autoa hinaussilmukan
avulla. Hinausköydellä hinaaminen
voi vaurioittaa automaattivaihteistoa
vakavasti. Automaattivaihteistolla va‐
rustettua autoa hinattaessa käytä la‐
vettia tai pyörien nostolaitetta.
Käsivaihteistolla varustettu auto: Au‐
toa saa hinata eteenpäin enintään
88 km/h nopeudella. Kaikissa muissa
tapauksissa tai vaihteiston ollessa
viallinen etuakseli on nostettava ylös
maasta.
Käänny korjaamon puoleen.

Auton hoito
Kierrä hinaussilmukka irti hinauksen
jälkeen.
A (perusmalli): aseta suojakannen
vasen reuna paikalleen ja paina
kiinni.
A (erikoismalli): aseta suojakannen
alareuna paikalleen ja paina kiinni.
Paras tapa kuljetuttaa auto on käyttää
hinausautoa.

Hinaussilmukkaa saa käyttää vain hi‐
naamiseen, ei muuhun vetämiseen.

Ulkopintojen hoito
Ulkopinnan hoito
Lukot

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

Toisen ajoneuvon
hinaaminen
Jos autosi takapuskurin takahinaus‐
silmukan edessä on suojakansi, irrota
kaksi suojakannen pidintä. Ota suo‐
jakansi pois taaksepäin vetämällä.
Asenna hinauksen jälkeen suoja‐
kansi tukevasti paikalleen.

Huomio

Takahinaussilmukka sijaitsee taka‐
puskurin alla.
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Aja hitaasti. Varo nykäyksiä. Rajut
nykäykset hinauksessa voivat va‐
hingoittaa autoa.

Pesu

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

Ulkopuoliset valot

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

Kiillotus ja vahaus

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

Ikkunat ja tuulilasinpyyhkimet

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

Renkaat ja vanteet

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

Maalivauriot

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

Erikoispakkaus ja korisarja

■ Varo hinauksen aikana, ettei hi‐
nausköysi aiheuta vaurioita. Irrota
puskurin aukon peite ennen hi‐
nausta.
■ Maavara ja korkeat esteet. Aja hi‐
taasti ramppien, kuoppien ja jalka‐
käytävien yli.

Auton hoito
■ Käytä nostimen alla tukea, kun nos‐
tat autoa.
■ Kun autoa siirretään, on suositelta‐
vaa nostaa se kokonaan hinausau‐
ton lavalle. Näin estetään korin
vaurioita ja auton rikkoutumista.

vähintään 20 cm:n etäisyydeltä eikä
yhtä kohtaa suihkuteta yli
1 sekunnin ajan. Muutoin tarra voi
vaurioitua.

Alusta

Sisätilat ja verhoukset

Tiesuola, kura ja maantiepöly voivat
kerääntyä autosi alustaan. Alustan‐
pesun unohtaminen saattaa kiihdyt‐
tää korin ja alustan ruostumista.
Huuhtele nämä aineet säännöllisesti
auton alustasta.
Muista huolehtia myös kaikkein sel‐
laisten kohtien puhdistamisesta, joi‐
hin kura ja muu lika voivat kerääntyä.
Poista näistä kohdista kaikki pak‐
kaantunut aines ennen kuin huuhdot
ne vedellä.

Autoon kiinnitetyt tarrat

Älä pese autoa 72 tuntiin luovutuksen
jälkeen, jotta tarrat ehtivät tarttua lu‐
jasti.
Painepesuria tai auton höyrypesuria
käytettäessä on varmistettava, että
vettä tai höyryä suihkutetaan tarraan

Sisätilojen hoito
Matkustamon, kojetaulu ja verhoilut
mukaan luettuina, puhdistukseen saa
käyttää vain kuivaa kangasta tai sisä‐
puhdistusainetta.
Puhdista mittariston lasi vain kos‐
tealla, pehmeällä kankaalla.
Puhdista kangasverhoilu pölynimu‐
rilla ja harjalla. Poista tahrat verhoilun
tahranpoistoaineella.
Kangasverhoilu ei ehkä ole värinpi‐
tävä. Tämä saattaa aiheuttaa näkyviä
värimuutoksia, erityisesti vaaleaan
verhoiluun. Poistettavissa olevat tah‐
rat ja värjäytymät tulee puhdistaa ensi
tilassa.
Puhdista turvavyöt haalealla vedellä
tai sisäpuhdistusaineella.
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Huomio
Vaatteiden avatut tarrakiinnittimet
voivat vahingoittaa istuinpäällys‐
tettä. Sulje tarrakiinnittimet.

Muovi- ja kumiosat

Muovi- ja kumiosien puhdistukseen
voidaan käyttää samoja aineita kuin
korin puhdistukseen. Käytä tarvit‐
taessa sisäpuhdistusainetta. Älä
käytä muita aineita. Erityisesti liuotti‐
mia ja polttoaineita ei saa käyttää. Älä
käytä minkäänlaiseen puhdistukseen
painepesuria.
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Auton käyttö- ja liikenneturvallisuu‐
den, taloudellisuuden sekä arvon säi‐
lymisen vuoksi on tärkeää, että kaikki
huoltotyöt tehdään suositelluin välein.

Huoltotöiden kirjaaminen

Huollon vahvistus merkitään huollon
käsikirjaan.
Päivämäärän ja kilometrimäärän li‐
säksi merkitään huoltavan korjaamon
leima ja allekirjoitus.
Tarkista, että huollon käsikirja täyte‐
tään oikein, koska se on todiste teh‐
dyistä huolloista ja oleellisen tärkeä
esitettäessä takuuvaatimuksia tai
goodwill-pyyntöjä. Siitä on hyötyä
myös autoa myytäessä.
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Huolto-ohjelma
Huolto-ohjelmat
Huoltovälit
1 vuosi / 15 000 km (sen mukaan, kumpi raja täyttyy ensin)
Huolto I: Huolto I tulee tehtäväksi auton ensimmäisenä huoltona ja aina, kun edellisenä huoltona on tehty Huolto II.
Huolto II: Huolto II tulee tehtäväksi aina, kun edellisenä huoltona on tehty Huolto I.
Huoltoon sisältyvät työt

Huolto I Huolto II

Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto.1)
Silmämääräinen tarkastus, vuotokohtia tai vaurioita ei saa
Moottorin ilmansuodattimen

tarkastus.3)

Rengaspaineiden ja renkaiden kuluneisuuden tarkastus.

1)
2)

3)

näkyä.2)

R

R

I

I

I

I

I

I

Jos auton käyttöolosuhteet ovat olleet raskaat: lyhyitä ajomatkoja, paljon joutokäyntiä tai ajoa pölyisissä olosuhteissa,
moottoriöljy ja suodatin voi olla syytä vaihtaa useammin.
Nesteen vuotaminen mistä tahansa auton järjestelmästä voi kertoa tulevasta ongelmasta. Järjestelmä, jossa näkyy
vuodon merkkejä, täytyy tarkastuttaa ja korjauttaa ensitilassa. Sitä ennen nestemäärä tulee tarkastaa ja palauttaa
tarvittaessa oikeaksi.
Jos autolla ajetaan säännöllisesti pölyisissä olosuhteissa, suodatin tule tarkastaa säännöllisesti ja suodattimen vaihto
saattaa olla tarpeen useammin.
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Huoltoon sisältyvät työt

Huolto I Huolto II

Jarrujärjestelmän tarkastus.4)

I

I

I

I

I

I

I

I

Apulaitehihnojen tarkastus.

I

I

Mahdollisesti tarvittavien lisähuoltojen suorittaminen - katso kyseisestä kohdasta.

I

I

Ajokäytöksen tarkastaminen.

I

I

-

R

Moottorin jäähdytysnesteen ja lasinpesunesteen määrän tarkastus ja tarvittaessa lisäys.
Jousituksen ja ohjauksen komponenttien
Lasinpyyhkimien sulkien

Jarrunesteen

4)

5)

6)
7)

vaihto.7)

tarkastus.5)

tarkastus.6)

Silmämääräinen tarkastus käsittää jarruputkien ja -letkujen tarkastuksen. Niissä ei saa olla tarttumisen tai vuodon
merkkejä, murtumia, hankaumia tms. Myös on tarkastettava jarrupalojen kuluneisuus ja jarrulevyjen kitkapinnat. Rum‐
pujarruista tulee tarkastaa kitkapinnat ja jarrukengät. Niissä ei saa olla murtumia. Muita tarkastettavia jarrunosia ovat
jarrurummut, pyöränsylinterit, jarrusatulat, pysäköintijarru jne.
Silmämääräinen tarkastus käsittää etu- ja takajousituksen sekä ohjauksen komponenttien tarkastuksen. Osissa ei saa
olla vaurioita, löysyyttä tai kulumisen merkkejä, eikä mitään osia saa puuttua. Ohjaustehostimen komponenteista tulee
tarkastaa, ettei niissä ole tarttumisen merkkejä, murtumia, hankaumia tms.
Pyyhinsulista tulee tarkastaa, ettei niissä ole liian suurta kulumaan, lohkeamia tai tarttunutta likaa. Likaantunut tuulilasi
ja pyyhinsulat pitää puhdistaa. Kuluneet tai vioittuneet pyyhinsulat vaihdetaan.
Ajo raskaissa olosuhteissa: ajo mäkisessä tai vuoristoisessa ympäristössä tai usein toistuva perävaunukuorman
vetäminen, saattaa vaatia jarrunesteen vaihtamisen tavallista useammin.

Huolto ja ylläpito
Huoltoon sisältyvät työt

Huolto I Huolto II

Moottorin jäähdytysjärjestelmän tarkastus.8)
Turvatyynyjen ja turvavöiden

tarkastus.9)

Moottori/vaihteiston ja voimansiirron komponenttein tarkastus.
Korin komponenttien
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voitelu.10)

–

I

–

I

–

I

–

I

I: Tarkasta nämä seikat ja niihin liittyvät osat. Tarpeen mukaan korjaa, puhdista, täytä, säädä tai vaihda osia.
R: Vaihda osa tai öljy/neste.

8)

9)

10)

Silmämääräinen tarkastus käsittää letkujen tarkastuksen ja vaihdon, jos letkuissa näkyy murtumia. pullistumia tai peh‐
kaantumista. Kaikki putket, kiinnikkeet ja kiristimet tarkastetaan ja viallisen tilalle saa vaihtaa vain alkuperäisosan.
Järjestelmän toiminta tarkastetaan jäähdytysjärjestelmän painetestillä. Suositeltavaa on myös tarkastaa painetulppa ja
puhdistaa jäähdytinkenno sekä ilmastointilaitteen lauhdutinkenno ulkopuolelta.
Turvavyön käyttömuistuttimen merkkivalon ja turvavöiden toimintakunto tulee tarkastaa. Turvavyöjärjestelmässä ei saa
näkyä löysiä tai vioittuneita osia. Jos huomataan mitä tahansa seikkoja, jotka saattavat estää turvavöiden oikean
toiminnan, asia pitää korjauttaa välittömästi. Repeytyneet tai rispaantuneet turvavyöt pitää vaihdattaa.
Voideltavia osia ovat: kaikki lukkosylinterit, ovien saranat ja lukkosalvat, konepellin saranat, takaluukun saranat ja
lukkosalpa. Voitelua tarvitaan useammin ajettaessa korroosiolle altistavassa ympäristössä (teiden suolaus tms.). Sili‐
koninesteen siveleminen puhtaalla pyyhkeellä tiivisteisiin saa ne kestämään pidempään ja tiivistämään paremmin.
Käsittely estää myös kiinni jäätymisen ja kitinän.
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Huoltoon sisältyvät työt

Huoltoväli

Sisäilmansuodattimen vaihto.3)

15 000 km / 1 vuosi

Ilmansuodattimen vaihto.

60 000 km / 4 vuotta

Sytytystulppien vaihto.

30 000 km / 2 vuotta

Sytytyskaapelien vaihto (elektronisella ajovakauden hallintajärjestel‐ 45 000 km / 3 vuotta
mällä varustetut autot).
Moottorin jäähdytysnesteen vaihto.

240 000 km / 5 vuotta

Käsivaihteiston öljyn vaihto.

Tarkastusväli 150 000 km / 10 vuotta

Automaattivaihteiston öljyn vaihto.

Tarkastusväli 15 000 km / 1 vuosi. Raskaissa
olosuhteissa vaihto 75 000 km välein.

Apulaitehihnan vaihto.

11)

Jakoketjun vaihto.

Vaihtoväli 240 000 km / 10 vuotta

Venttiilivälysten tarkastus, säätö tarvittaessa.

Tarkastusväli 150 000 km / 10 vuotta

Tarkista kytkimen & jarrupolkimen vapaaliike

15 000 km / 1 vuosi

3)
11)

Jos autolla ajetaan säännöllisesti pölyisissä olosuhteissa, suodatin tule tarkastaa säännöllisesti ja suodattimen vaihto
saattaa olla tarpeen useammin.
Vaihdon jälkeen hihna täytyy tarkastaa ja sen kireys säätää 6 kuukauden / 5 000 km välein.

Huolto ja ylläpito
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Yleiset huoltokohteet
Kohde
Huoltoon sisältyvät työt
Kaikki

Kaikista järjestelmistä täytyy tarkastaa, etteivät ne häiritse tai tartu muihin osiin. Niistä ei saa puuttua
osia eikä niissä saa olla vaurioita. Osien vaihto tarpeen mukaan. Kaikki liian kuluneet osat tulee
vaihtaa.

Automaattivaih‐
teisto

Automaattivaihteiston öljy ja suodatin vaihdetaan, jos auton käyttöön liittyy yksi tai useampi
seuraavista olosuhteista:
Ruuhkaliikenteessä ajo, kun ulkolämpötila on 32 °C tai korkeampi.
Mäkisessä tai vuoristoisessa maastossa ajo.
Usein toistuva perävaunukuorman veto.
Erityiskäyttö kuten, taksi-, poliisi- ja jakeluajo.

Vyöt

Silmämääräisessä tarkastuksessa katsotaan, ettei hihnassa ole rispaantumista, isoja lohkeamia tai
muita selviä vaurioita.
Hihna tulee vaihtaa tarvittaessa.

Renkaiden kunto & Renkaiden kunto tulee tarkastaa ennen ajoa ja rengaspaineet tulee tarkastaa aina tankkauksen
ilmanpaine
yhteydessä tai vähintään kerran kuukaudessa rengaspainemittarilla.
Pyörien suuntaus

Kierrätä ja tasapainota pyörät tarvittaessa.
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Lisähuollot
Vaativat käyttöolosuhteet

Käyttöolosuhteet ovat vaativat, jos ai‐
nakin yksi seuraavista tilanteista
esiintyy usein:
■ Toistuva alle 10 km matkojen ajo.
■ Pitkäaikaista joutokäyntiä ja/tai hi‐
dasta ajoa liikenteessä, jossa pitää
jatkuvasti pysähtyä.
■ Pölyisillä teillä ajoa.
■ Ajoa mäkisessä tai vuoristoisessa
maastossa.
■ Perävaunun hinausta.
■ Ajo ruuhkaisessa kaupunkiliiken‐
teessä ulkolämpötilan ollessa
säännöllisesti 32 °C tai korkeampi.
■ Käyttö taksi-, poliisi- tai jakeluau‐
tona.
■ Jatkuva ajaminen ulkolämpötilan
ollessa nollapisteen alapuolella.
Myös poliisiautot, taksit ja autokoulu‐
jen opetusautot luokitellaan käytettä‐
viksi vaativissa käyttöolosuhteissa.

Vaativissa käyttöolosuhteissa tietyt
määräaikaiset huoltotyöt on mahdol‐
lisesti tarpeen teettää useammin kuin
huolto-ohjelmassa ilmoitetaan.
Kysy tekniseltä asiantuntijalta neuvoa
erityisistä käyttöolosuhteista riippu‐
vista huoltotarpeista.

Neste-, voiteluaine- ja
varaosasuositukset
Neste- ja voiteluainesuosi‐
tukset
Käytä vain testattuja ja hyväksyttyjä
tuotteita. Takuu ei kata hyväksymät‐
tömien materiaalien käytöstä aiheu‐
tuneita vahinkoja.

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

Moottoriöljy

Käytä vain DexosTM-laatuvaatimuk‐
sen mukaan hyväksyttyä öljyä tai vas‐
taavaa oikean viskositeettiluokan
moottoriöljyä.
Jos et ole varma, onko käyttämäsi öljy
dexos™-laatuvaatimuksen mukaista,
kysy asiasta palveluntarjoajaltasi.

Huolto ja ylläpito
Muut mahdolliset moottoriöljyt, jos
Dexos-öljyä ei ole saatavana: Jos De‐
xosin hyväksymää moottoriöljyä ei
ole saatavana öljyn vaihtoa tai lisää‐
mistä varten, voit käyttää alla mainit‐
tujen laatujen mukaista korvaavaa
moottoriöljyä. Sellaisten öljyjen
käyttö, jotka eivät täytä Dexosin laa‐
tuvaatimusta, voi kuitenkin huonon‐
taa moottorin suorituskykyä ja vauri‐
oittaa moottoria tietyissä olosuh‐
teissa.
Moottoriöljyt luokitellaan niiden laa‐
dun ja viskositeetin mukaan. Laatu on
viskositeettia tärkeämpää valittaessa
käytettävää moottoriöljyä.
Oikean moottoriöljyn valinta
Oikean moottoriöljyn valinta riippuu
sekä öljyn laatuvaatimuksesta että
viskositeettiluokasta.
Moottoriöljyn laatuvaatimus
■ dexos1, dexos2
■ API SM, ACEA-A3/B3: valinnainen
Gen1-moottorissa (ei käytetä
Gen2-moottorissa)

Laatuvaatimukset
Käytä hyväksyttyjä moottoriöljyjä,
joissa on dexos™-sertifiointimerkki.
Autolle soveltuvissa moottoriöljyissä
tulee olla dexos™-sertifiointimerkki.
Tämä sertifiointimerkki on osoituk‐
sena siitä, että öljy on hyväksytty de‐
xos™-laatuvaatimusten mukaisesti.
Autosi moottori on täytetty tehtaalla
dexos™-hyväksynnällä varustetulla
moottoriöljyllä.
Käytä vain dexos™-laatuvaatimuk‐
sen mukaan hyväksyttyä öljyä tai vas‐
taavaa oikean viskositeettiluokan
moottoriöljyä. Sellaisten öljyjen
käyttö, jotka eivät täytä Dexosin laa‐
tuvaatimusta, voi kuitenkin huonon‐
taa moottorin suorituskykyä ja vauri‐
oittaa moottoria tietyissä olosuh‐
teissa.
Jos et ole varma, onko käyttämäsi öljy
dexos™-laatuvaatimuksen mukaista,
kysy asiasta palveluntarjoajaltasi.
Jos et tiedä autosi moottorin tyyppiä,
kysy valtuutetulta korjaamolta.
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Moottoriöljyn viskositeetti
SAE-viskositeettiluokitus antaa tietoa
öljyn paksuudesta.
Moniasteöljyn osoittaa kaksi merkkiä:
Ensimmäinen merkki, jonka perässä
on W, ilmoittaa alhaisen lämpötilan
viskositeetin ja toinen merkki korkean
lämpötilan viskositeetin.
SAE-viskositeettiluokitus määrittelee
öljyn virtauskyvyn. Kylmän öljyn vis‐
kositeetti on suurempi kuin lämpimän.
Moottoriöljyn viskositeettiluokitus
moottoreille 1.0D, 1.2D Gen1
SAE 5W-30 on paras viskositeetti‐
luokka autoasi varten. Älä käytä mui‐
den viskositeettiluokkien öljyjä, kuten
SAE 20W-50.
Käyttö kylmissä olosuhteissa mootto‐
reissa 1.0D, 1.2D Gen1
■ Lämpötilaan -25 °C asti ja sen alle:
0W-30, 0W-40
■ Lämpötilaan -25 °C asti: 5W-30,
5W-40
■ Lämpötilaan -20 °C asti: 10W-30,
10W-40
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Moottoriöljyn viskositeettiluokitus
moottorille 1.2D Gen2
SAE 5W-20 on paras viskositeetti‐
luokka autoasi varten. Älä käytä mui‐
den viskositeettiluokkien öljyjä, kuten
esim. SAE 10W-30, 10W-40 tai
20W-50.
Käyttö kylmissä olosuhteissa mootto‐
rissa 1.2D Gen2
Jos autoa käytetään erittäin kylmissä
olosuhteissa, joissa lämpötila on alle
-25 °C, tulee käyttää viskositeettiluo‐
kan SAE 0W-xx moottoriöljyä. Tämän
viskositeettiluokan öljy parantaa
moottorin kylmäkäynnistymistä erit‐
täin alhaisissa lämpötiloissa.
Valittaessa oikean viskositeettiluokan
mukaista öljyä on aina valittava öljy,
joka täyttää dexos™-laatuvaatimuk‐
sen.
■ Lämpötilaan -25 °C asti ja sen alle:
0W-20, 0W-30.
■ Lämpötilaan -25 °C asti: 5W-20,
5W-30.

Moottoriöljyn lisäaineet/
moottoriöljyjärjestelmän huuhtelut
Älä lisää mitään moottoriöljyyn. Suo‐
sitellut dexos-laatuvaatimukset täyt‐
tävät ja dexos-merkinnällä varustetut
moottoriöljyt riittävät hyvän suoritus‐
kyvyn ja moottorin suojauksen var‐
mistamiseen.
Moottoriöljyjärjestelmän huuhtelua ei
suositella ja se saattaisi aiheuttaa
moottorivaurion, joka ei kuulu takuun
piiriin.
Moottoriöljyn lisääminen
Eri valmistajien ja erimerkkisiä moot‐
toriöljyjä voidaan sekoittaa keske‐
nään, jos ne täyttävät moottoriöljyn
vaatimukset (laadun ja viskositeetin
osalta).
Jos laatuvaatimuksen mukaista öljyä
ei ole saatavana, voidaan käyttää
enintään 1 litra API SM/SN,
ACEA A3/B4-, ACEA A3/B3 tai
ACEA C3 -luokituksen mukaista öljyä
(vain kerran kunkin öljynvaihdon vä‐
lillä).
Viskositeetin tulee olla oikea.

Pelkän ACEA A1/B1- tai
ACEA A5/B5-laadun mukaisen moot‐
toriöljyn käyttö on ehdottomasti kiel‐
letty, koska se voi aiheuttaa pitkällä
aikavälillä tietyissä olosuhteissa
moottorivaurioita.

Jäähdytysneste ja pakkasneste

Käytä vain orgaanista Long Life Coo‐
lant (LLC) -jäähdytysnestettä.
Leudon ilmaston maissa jäähdytys‐
nesteen pakkaskesto on n. -35 °C.
Kylmän ilmaston maissa jäähdytys‐
nesteen pakkaskesto on n. -50 °C.
Tämä liuos tulee säilyttää ympärivuo‐
tisesti.
Pidä jäätymissuoja oikealla tasolla.
Jäähdytysnesteen lisäaineet, jotka on
tarkoitettu antamaan parempi korroo‐
siosuojaus tai tiivistämään pienet
vuodot, voivat aiheuttaa toimintaon‐
gelmia. Auton valmistaja ei ole vas‐
tuussa jäähdytysnesteen lisäainei‐
den käytöstä aiheutuvista seurauk‐
sista.
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Jarruneste

Käytä vain tähän autoon hyväksyttyä
jarrunestettä (DOT 4).
Ajan myötä jarruneste imee kos‐
teutta, jolloin jarrutusteho pienenee.
Jarruneste on siksi vaihdettava mää‐
rätyin väliajoin.
Jarrunestettä on säilytettävä umpinai‐
sessa säiliössä veden absorption
välttämiseksi.
Varmista, että jarruneste ei pääse li‐
kaantumaan.

Huomio
Huonolaatuisen jarrunesteen
käyttö voi aiheuttaa korroosiota
jarrujärjestelmän sisäisissä
osissa, tämä voi johtaa jarrujärjes‐
telmän tehon heikkenemiseen,
mikä vaikuttaa turvallisuuteen.
Käytä aina korkealaatuista, auto‐
malliisi hyväksyttyä jarrunestettä.
Suosittelemme GM:n alkuperäistä
jarrunestettä.

Ohjaustehostimen neste

Käytä vain Dexron VI -nestettä.

Käsivalintaisen vaihteiston öljy

Käytä vain XGP SAE75W85W -öljyä.

Automaattivaihteistoöljy

Käytä vain ESSO JWS3317-öljyä.
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Tekniset tiedot

Auton tunnistus

Tyyppikilpi

Auton tunnistenumero

Rakenne 1

Auton valmistenumero sijaitsee ta‐
kaistuintyynyn alla.

Kilpi on kiinnitetty lähelle kuljettajan
oven lukkosalpaa.

Auton tunnistus .......................... 194
Auton tiedot ............................... 196

Tekniset tiedot
Rakenne 2

Kilpi on kiinnitetty lähelle etumatkus‐
tajan oven lukkosalpaa.
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Auton tiedot

Moottorin tiedot
Tyyppimerkintä
Moottori
Moottorin tyyppimerkintä

1.0 Bensiini
1.0D
LMT

1.2 Bensiini
1.2D
LMU

Sylinteriluku

4

4

Iskutilavuus [cm3]

995

1206

Moottorin teho [kW]

50

60

käyntinopeudella

6400

6400

Vääntömomentti [Nm]

93

111

käyntinopeudella

4800

4800

Polttoainelaji

Bensiini

Bensiini

suositeltu

95

95

mahdollinen

Yli 95

Yli 95

Oktaaniluku (RON)

Tekniset tiedot
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Suorituskyky
Moottori
Huippunopeus1)

1.0D

1.2D

154

164

[km/h]

Käsivalintainen vaihteisto

Polttoaineenkulutus – CO2-päästöt
Käsivaihteisto ilman ohjaustehostinta / Käsivaihteisto ja ohjaustehostin.
Moottori

1.0D (ei-ESC)

1.0D (ESC)

1.2D (ei-ESC)

1.2D (ESC)

kaupunki [l/100 km]

6,2/6,6

-/6,6

6,3/6,6

-/6,6

maantie [l/100 km]

4,0/4,2

-/4,1

4,0/4,2

-/4,1

yhdistetty [l/100 km]

4,8/5,1

-/5,0

4,9/5,1

-/5,0

CO2 [g/km]

113/119

-/118

114/119

-/118

1)

Ilmoitettu huippunopeus on saavutettavissa omamassalla (ilman kuljettajaa) plus 200 kg:n lisäkuormalla. Erikoisvarus‐
teet voivat pienentää ilmoitettua huippunopeutta.
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Auton paino
Minimi omamassa, kuljettajan kanssa (75 kg)
[kg]

Moottori

Käsivaihteisto ilman ohjaustehostinta

Käsivaihteisto ja ohjaustehostin

1.0D

932

939

1.2D

932

939

Maksimi omamassa, kuljettajan kanssa (75 kg)
[kg]

Moottori

Käsivaihteisto ilman ohjaustehostinta

Käsivaihteisto ja ohjaustehostin

1.0D

1047

1065

1.2D

1047

1065

Auton kokonaispaino
[kg]

Moottori

Käsivaihteisto ilman ohjaustehostinta

Käsivaihteisto ja ohjaustehostin

1.0D

1347

1367

1.2D

1347

1367

Auton mitat
Pituus [mm]

3640

Leveys ilman ulkopeilejä [mm]

1597

Leveys kahden ulkopeilin kanssa [mm]

1910

Tekniset tiedot
Korkeus (ilman antennia) [mm] ilman kattotelinettä

1522

Korkeus (ilman antennia) [mm] kattotelineen kanssa

1551

Tavaratilan pituus lattiassa [mm]

548

Tavaratilan leveys [mm]

987

Tavaratilan korkeus [mm]

435

Akseliväli [mm]

2375

Kääntöympyrän halkaisija [m]

9,9
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Täyttötilavuudet
Moottoriöljy
Moottori

1.0 DOHC

1.2 DOHC

sis. suodattimen [I]

3,75

3,75

merkkien MIN ja MAX välissä [l]

2,5/3,5

2,5/3,5

Polttoainesäiliö
35

Bensiini, nimellistilavuus [l]

Rengaspaineet
Moottori Renkaat

1.0D,
1.2D

155/80 R13,

Comfort enintään 3 hengen
kuormalla
edessä
takana
[kPa/bar]
[kPa/bar]
([psi])
([psi])

ECO enintään 3 hengen
kuormalla
edessä
takana
[kPa/bar]
[kPa/bar]
([psi])
([psi])

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

240/2,4 (35)

240/2,4 (35)

235/2,35 (34)

235/2,35 (34)

420/4,2 (60)

420/4,2 (60)

-

-

420/4,2 (60)

420/4,2 (60)

Täyskuormalla
edessä
takana
[kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi])

155/70 R14,
165/60 R15
165/65 R14

Kaikki

Kompakti
varapyörä

Tietoa asiakkaalle

Tietoa asiakkaalle
Auton tietojen merkitseminen
muistiin ja tietosuoja .................. 201

Auton tietojen
merkitseminen muistiin
ja tietosuoja
Tapahtumamuistit
Auton tiedontallennusyksiköt

Monet autosi elektronisista kompo‐
nenteista sisältävät tiedontallennu‐
syksikön, joka tallentaa väliaikaisesti
tai pysyvästi teknisiä tietoja auton ti‐
lasta, tapahtumista ja vioista. Ylei‐
sesti nämä tekniset tiedot dokumen‐
toivat osien, yksiköiden, järjestelmien
tai ympäristön tilan:
■ Järjestelmän komponenttien toi‐
mintaolosuhteet (esim. täyttötasot)
■ Auton ja sen yksittäisten kompo‐
nenttien tilaviestit (esim. pyörän
kierrosluku / pyörintänopeus, hi‐
dastuminen, sivuttaiskiihtyvyys)
■ Tärkeiden järjestelmäkomponent‐
tien toimintahäiriöt ja viat
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■ Auton reaktiot määrätyissä ajotilan‐
teissa (esim. turvatyynyn täyttymi‐
nen, auton vakaudenhallintajärjes‐
telmän aktivoituminen)
■ Ympäristön olosuhteet (esim. läm‐
pötila)
Nämä tiedot ovat yksinomaan tekni‐
siä ja ne auttavat tunnistamaan ja kor‐
jaamaan vikoja ja optimoimaan auton
toimintoja.
Näiden tietojen perusteella ei voida
luoda liikkumisprofiileja, joista voisi
tunnistaa ajoreitit.
Palveluita käytettäessä (esim. kor‐
jaustyöt, huoltotoimenpiteet, takuuta‐
paukset, laadunvarmistus) palvelu‐
verkoston työntekijät (mukaan lukien
valmistaja) voivat lukea nämä tekni‐
set tiedot tiedontallennusyksiköistä
erityisillä diagnoosityökaluilla. Saat
tästä tarvittaessa lisätietoja näistä
korjaamoista. Kun vika on korjattu,
nämä tiedot poistetaan tiedontallen‐
nusyksiköstä tai niiden päälle kirjoite‐
taan jatkuvasti uutta tietoa.
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Tietoa asiakkaalle

Autoa käytettäessä saattaa syntyä ti‐
lanteita, joissa nämä muihin tietoihin
(onnettomuusraportti, auton vauriot,
todistajanlausunnot jne.) liittyvät tek‐
niset tiedot voidaan yhdistää tiettyyn
henkilöön - mahdollisesti asiantunti‐
jan avustuksella.
Asiakkaan kanssa sovitut lisätoimin‐
not (esim. auton paikannus hätätilan‐
teissa) mahdollistavat määrättyjen
tietojen siirtämisen autosta.

Radiotaajuinen tunnistus
(RFID, Radio Frequency
Identification)
RFID-teknologiaa käytetään joissakin
autoissa tietyissä toiminnoissa kuten
rengaspaineiden valvonnassa ja sy‐
tytysjärjestelmän toiminnan varmista‐
misessa. Sitä käytetään myös muka‐
vuustoiminnoissa kuten ovien lukituk‐
sen/lukituksen avauksen kauko-oh‐
jauksessa ja käynnistyksessä ja au‐
tossa olevien autotallin ovenavaajien
lähettimissä. RFID-teknologia ei
Chevrolet-autoissa käytä tai tallenna
henkilötietoja tai ole kytkettynä mihin‐
kään muuhun henkilötietoja sisältä‐
vään Chevrolet-järjestelmään.

Tietoa asiakkaalle
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Hakemisto

A

Ajonestin ...................................... 25
Ajotietokone ................................. 69
Ajovalojen kantaman säätö ......... 74
Ajovalot ...................................... 158
Ajovalot ajettaessa ulkomailla ..... 74
Akku ........................................... 156
Akun purkautumisen esto ............ 77
AM-FM radio ................................ 88
Apuverkko .................................... 54
Aurinkolasikotelo ......................... 52
Automaattivaihteisto .................. 131
Automaattivaihteiston öljy .......... 151
Auton hallinta ............................. 128
Auton hinaaminen ..................... 179
Auton lukituksen avaaminen ......... 6
Auton mitat ................................ 198
Auton paino ............................... 198
Auton poistaminen käytöstä....... 144
Auton romutus ja kierrätys ......... 145
Auton räätälöinti ........................... 71
Auton tietojen merkitseminen
muistiin ja tietosuoja................ 201
Auton tunnistenumero ............... 194
Avaimet ........................................ 20

B

Bensiinimoottorien polttoaine .... 141

C

CD-soitin .................................... 100

E

Elektroninen ajonvakautusjär‐
jestelmä................................... 138
Elektroninen ajovakauden
hallintajärjestelmä .................... 67
Elektroninen ajovakauden
hallintajärjestelmä pois päältä . . 67
Etusumuvalot ............................... 75
Etuturvatyynyjen järjestelmä ........ 38

H

Huolto ................................ 126, 184
Huolto-ohjelmat.......................... 185
Huoltotiedot ............................... 184
Häikäisysuojat ............................. 30

I

Ilmanotto .................................... 125
Ilmastointi .................................... 16
Ilmastointilaite ............................ 120
Ilmastointilaitteen säännöllinen
käyttö ...................................... 126
Istuimen asento ........................... 32
Istuimen säätö ......................... 6, 33

205
J

Jarrujärjestelmä ........................... 66
Jarruneste .......................... 155, 190
Jarrut ......................................... 136
Jarrutusapu ................................ 138
Johdanto ........................................ 3
Jäähdytysnesteen lämpötila ........ 67
Jäähdytysneste ja pakkasneste. 190

Käsinelokero ................................ 51
Käsinsäätö ................................... 26
Käsivaihteisto ............................ 135
Käynnistys apukaapeleilla ......... 177
Käyttö .......................................... 83
Käyttösäätimet, yleiskuva............. 80
Kääntyvä ulkopeili......................... 26
Kääntäminen ............................... 26

K

L

Katalysaattori ............................. 130
Kattoteline .................................... 55
Kaukovalot ............................. 68, 73
Kaukovalovilkku ........................... 74
Keskuslukitusjärjestelmä ............. 21
Kierroslukumittari ......................... 62
Kiinteä mastoantenni.................... 99
Kiinteät tuuletussuulakkeet ........ 125
Kojelaudan osat ........................... 10
Kojelaudan sulakerasia ............. 165
Kojelaudan säilytyslokero............. 50
Kolmipisteturvavyö ...................... 35
Konepelti .................................... 145
Kupera muoto .............................. 26
Kuva moottoritilasta.................... 147
Kuviourien syvyys ...................... 169
Kylkisuuntavilkut ........................ 161
Käsikäyttöinen häikäisyn esto ..... 27
Käsikäyttöiset ikkunat .................. 28

Lapsilukot .................................... 23
Lastaustietoa ............................... 55
Lasten ISOFIX-turvajärjestelmät . 47
Lastenistuimen asennuspaikat .... 44
Lasten turvajärjestelmät .............. 42
Latausjärjestelmä ........................ 66
Liikkeellelähtö .............................. 18
Lisähuollot ................................. 190
Lisäjarruvalo .............................. 161
Lisälaitteet ................................. 110
Lisävarusteet ja autoon tehdyt
muutokset ............................... 144
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä . 137
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä
(ABS) ........................................ 67
Lumiketjut .................................. 170
Lämmitetyt etuistuimet.................. 34
Lämmitys ............................... 27, 34
Lämmitys- ja
tuuletusjärjestelmä ................. 117

M

Matkamittari ................................. 62
Matkustamon ilmansuodatin ...... 125
Merkkivalot .................................. 63
Moottorin ilmansuodatin............. 150
Moottorin jäähdytysneste .......... 152
Moottorin käynnistäminen ......... 129
Moottorin pakokaasu ................. 130
Moottorin tiedot .......................... 196
Moottorin öljynpaine .................... 68
Moottoritilan sulakerasia ............ 163
Moottoriöljy ........................ 149, 190
Mukinpitimet ................................ 51

N

Neste- ja voiteluainesuositukset 190
Nopeusmittari .............................. 61

O

Ohjauspyörän kauko-ohjaus ........ 56
Ohjauspyörän säätö ................ 9, 56
Ohjaustehostimen neste..... 154, 190
Ovi auki ........................................ 69

P

Peilien lämmitin............................ 27
Peilin säätö .................................... 8
Peruutusvalot ............................... 76
Pesulaitteen neste ..................... 154
Polttimon vaihto ......................... 157
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Polttoaineenkulutus – CO2päästöt ................................... 197
Polttoainemittari ........................... 62
Polttoaine vähissä ....................... 68
Pysäköinti ............................ 19, 130
Pysäköintitutka .......................... 139
Pyyhin- ja pesulaitteistot .............. 15
Pyyhkimen sulan vaihto ............. 157
Pyörän vaihto ............................. 173
Päiväajovalot ............................... 74
Pääntuen säätö ............................. 7
Pääntuet ...................................... 31
Pölykapselit ............................... 170

R

Radio data system (RDS) ............ 95
Radiokauko-ohjain ....................... 20
Radiotaajuinen tunnistus (RFID,
Radio Frequency
Identification) .......................... 202
Rekisterikilven valo .................... 162
Rengas- ja vannekoon
muuttaminen .......................... 169
Rengasmerkinnät ...................... 168
Rengaspaine ............................. 168
Rengaspaineet .......................... 200
Renkaankorjaussarja ................. 170
Renkaan vaihto.......................... 169
Räätälöinti..................................... 85

S

Savukkeensytytin ......................... 60
Seisontajarru.............................. 137
Sisätilojen hoito ......................... 183
Sisävalot .............................. 76, 162
Sivuturvatyynyjen järjestelmä ...... 39
Sulakkeet ................................... 163
Sumuvalot .................................... 68
Suorituskyky .............................. 197
Suunta- ja kaistanvaihtovilkut ...... 75
Suuntavilkku ................................ 65
Sähkötoiminen säätö ................... 26
Sähkötoimiset ikkunat .................. 28
Säädettävät tuuletussuulakkeet 124

T

Takalasin lämmitys ...................... 29
Takalasin pyyhin/pesulaite .......... 58
Takasumuvalo ............................. 68
Takasumuvalot ............................ 76
Takavalot ................................... 160
Talvirenkaat ............................... 168
Tankkaaminen ........................... 141
Tapahtumamuistit....................... 201
Tavaratila ............................... 23, 52
Toimintavian merkkivalo .............. 66
Toisen ajoneuvon hinaaminen . . 181
Top-Tether-kiinnityssilmukat ........ 49
Tuhkakupit ................................... 61

Turvatyynyjen poiskytkentä ......... 41
Turvatyynyjärjestelmä .................. 37
Turvatyynyn poistaminen
käytöstä .................................... 66
Turvatyynyt ja
turvavyönkiristimet ................... 66
Turvatyynyverhojen järjestelmä ... 40
Turvavyö ........................................ 8
Turvavyömuistutin ....................... 65
Turvavyöt ..................................... 34
Tuuletus...................................... 117
Tuulilasin pyyhin-/pesulaite ......... 57
Tyyppikilpi .................................. 194
Työkalut ..................................... 167
Tämän käsikirjan käyttö ................. 3
Täyttötilavuudet ......................... 200
Töiden tekeminen ...................... 145

U

Ulkopinnan hoito ........................ 181
Ulkovalot ...................................... 13
Uuden auton totutuskäyttö ........ 128

V

Vaara, Varoitus ja Huomio ............. 3
Vaihteisto ............................... 17, 67
Vaihteistoöljy.............................. 190
Valintavipu ................................. 131
Valokytkin .................................... 73
Vanteet ja renkaat ..................... 168
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Varapyörä .................................. 175
Varoitusvilkut ............................... 75
Verhoilu...................................... 183
Vika ............................................ 134
Virransyötön keskeyttäminen .... 134
Virtalukon asennot ..................... 129
Virtapistokkeet ............................. 59

Y

Yleistä tietoa................................. 78
Ylivaihde poissa päältä ................ 67
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