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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 valtuutetun
Chevrolet-korjaamon puoleen.
Kaikki valtuutetut Chevrolet-korjaa‐
mot tarjoavat ensiluokkaista palvelua
kohtuulliseen hintaan. Kokeneet
Chevroletin kouluttamat ammattihen‐
kilöt työskentelevät Chevroletin eri‐
tyisohjeiden 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 yksittäisissä lu‐
vuissa olevien sisällysluetteloiden
avulla löydät etsimäsi tiedot.
■ Hakemiston avulla löydät tiedot no‐
peasti.
■ Tässä ohjekirjassa käytetään esi‐
merkkinä vasemmalta ohjattavia
autoja. Oikealta ohjattavien autojen
toiminnot ovat vastaavia.
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■ Ohjekirjassa käytetään sisäisiä
moottorien tyyppimerkintöjä. Vas‐
taavat myynnissä käytettävät mer‐
kinnät ovat luvussa "Tekniset tie‐
dot".
■ Suuntatiedot, kuten vasemmalla,
oikealla, edessä ja takana, ilmoitta‐
vat aina tilanteen ajosuuntaan päin
katsottaessa.
■ Auton näytöt eivät ehkä tue omaa
kieltäsi.
■ Näyttöviestit ja sisustusmerkinnät
on merkitty lihavoituina.

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

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

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

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

Johdanto
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Käyttö lyhyesti

Käyttö lyhyesti

Auton lukituksen
avaaminen

Tärkeimmät tiedot
ensimmäistä ajoa
varten

Radiokauko-ohjaimella

Avaa ovien ja tavaratilan lukitus pai‐
namalla painiketta c. Avaa ovet vetä‐
mällä kahvoista, avaa takaluukku pai‐
namalla takaluukun listan alla olevaa
painiketta.
Kauko-ohjain 3 20, keskuslukitus
3 21, tavaratila 3 24.

Istuimen säätö
Istuimen sijoitus

Vedä kahvasta, siirrä istuinta, va‐
pauta kahva.
Istuimen säätö 3 36, istuma-asento
3 36.

Käyttö lyhyesti
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Istuinten selkänojat

Istuinkorkeus

Pääntuen säätö

Vedä kahvasta, säädä kallistus ja va‐
pauta kahva. Anna istuimen lukittua
kuuluvasti. Älä nojaa selkänojaan
säädön aikana.
Istuimen säätö 3 36, istuma-asento
3 36.

Vivun pumppausliike
ylöspäin
= ylemmäs
alaspäin
= alemmas

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

Istuimet 3 36, istuma-asento
3 36.
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Käyttö lyhyesti

Turvavyö

Peilin säätö
Sisätaustapeili

Vedä pääntukea eteenpäin, se on lu‐
kittavissa useisiin asentoihin.
Siirrä automaattisesti takimmaiseen
asentoon vetämällä pääntuki täysin
eteen.
Pääntuet toisella ja kolmannella is‐
tuinrivillä 3 34.

Vedä turvavyö ulos ja lukitse se vyö‐
lukkoon. Turvavyön tulee olla ilman
kierteitä tiukasti vartalossa kiinni. Sel‐
känojia ei saa kallistaa liian paljon
taakse (enintään n. 25°).
Vyö avataan painamalla lukon pu‐
naista nappia.
Turvavyöt 3 43, turvatyynyjärjes‐
telmä 3 46, istuma-asento 3 36.

Säädä alapuolen vipua, jotta häikäisy
vähenee.
Sisätaustapeili 3 29, automaatti‐
sesti himmenevä sisätaustapeili
3 30.

Käyttö lyhyesti
Ulkopeilit

Ohjauspyörän säätö

Valitse kyseinen ulkopeili ja säädä.
Sähkötoiminen säätö 3 28, kuperat
taustapeilit 3 28, ulkopeilien kääntö
sisään 3 28, lämmitettävät ulkopeilit
3 29.

Vapauta vipu, säädä ohjauspyörä, lu‐
kitse vipu ja varmista, että se lukittuu
täysin. Säädä ohjauspyörän asento
vain auton seistessä ja ohjauslukon
ollessa vapautettuna.
Turvatyynyjärjestelmä 3 46, virtalu‐
kon asennot 3 217.
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Käyttö lyhyesti

Kojelaudan osat

Käyttö lyhyesti
1

Ajovalokytkin ........................ 98
Etusumuvalot ..................... 101
Takasumuvalo .................... 101

2
3

Mittaristovalot ..................... 102
Sivutuuletussuulakkeet ....... 213
Suuntavilkut,
kaukovalovilkku, lähi- ja
kaukovalot .......................... 100
Poistumisvalot .................... 103

4
5
6
7
8
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Kuljettajan tietokeskuksen
käyttö .................................... 83
Mittaristo .............................. 72
Äänitorvi ............................... 66
Kuljettajan turvatyyny ........... 50
Kuljettajan tietokeskus .......... 83
Infotainment-järjestelmän
kauko-ohjaus ........................ 65
Tuulilasinpyyhkimet,
tuulilasin pesulaite ................ 66
Takalasinpyyhin, takalasin
pesulaite ................................ 68
Keskituuletussuulakkeet .... 213

10 Infotainment-järjestelmä .... 116
11 Infonäyttö ............................. 86
12 Murtohälytysjärjestelmän
tila-LED ................................ 26
13 Säilytyslokeron painike ........ 59
14 Luistonestojärjestelmä ....... 227
Elektroninen ajonvakau‐
tusjärjestelmä ..................... 228
Stop-Start-järjestelmän
ECO-painike ........................ 218
15 Etumatkustajan turvatyyny ... 50
16 Käsinelokero ........................ 60
17 Turvatyynyn
poiskytkennän /
aktivoinnin merkkivalo .......... 52
Etumatkustajan turvavyön
merkkivalo ............................ 78
18 Lämmitys, tuuletus,
ilmastointi ............................ 206
19 Varoitusvilkut ...................... 100
20 Käsivalintainen vaihteisto . . 225
Valintavipu, automaatti‐
vaihteisto ............................ 223

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Keskuslukitusjärjestelmä ....... 21
Kaasupoljin ........................ 217
Virtalukko ja ohjauslukko . . . 217
Jarrupoljin .......................... 226
Kytkinpoljin ......................... 216
Ohjauspyörän säätö ............. 65
Vakionopeussäädin ............ 229
Konepellin avauskahva ...... 245
Säilytyslokero, sulakerasia . 265
Pysäköintiapujärjestelmät ... 230
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Käyttö lyhyesti

Ulkovalot

Ajovalokytkin valoautomatiikalla

Sumuvalot

Käännä:
Auto = Valoautomatiikka: Ajovalot ja
sivuvalot kytkeytyvät pois ja
päälle automaattisesti ulkova‐
laistusolosuhteiden mukaan.
m
= Valoautomatiikan aktivointi tai
passivointi, kytkin kääntyy ta‐
kaisin asentoon AUTO.
8 = Sivuvalot
9 = Ajovalot

Paina
> = Etusumuvalot
r = Takasumuvalot

Ajovalokytkin

Käännä:
7 = Valot pois.
8 = Sivuvalot
9 = Ajovalot

Valaistus 3 98.

Käyttö lyhyesti
Kaukovalovilkku, kauko- ja
lähivalot

Kaukovalo‐
vilkku
Kaukovalot
Lähivalot

= Vedä vivusta
= Paina vipua
= Paina tai vedä vi‐
pua

Kaukovalot 3 99, kaukovalovilkku
3 99, valoautomatiikka 3 99.

Suunta- ja kaistanvaihtovilkut

Varoitusvilkut

Oikealle

Käyttö painikkeella ¨.
Varoitusvilkut 3 100.

Vasemmalle

= Siirrä vipua ylös‐
päin
= Siirrä vipua alas‐
päin

Suunta- ja kaistanvaihtovilkut 3 100.
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Käyttö lyhyesti

Äänitorvi

Pyyhin- ja pesulaitteistot

Tuulilasin pesulaite

Tuulilasinpyyhkimet

Paina j.
2 = nopea
1 = hidas
P = taukopyyhintä tai automaattinen
pyyhintä sadetunnistimella
§ = pois
Kertapyyhkäisy, kun tuulilasinpyyhki‐
met eivät ole päällä: paina vipua alas‐
päin.
Tuulilasinpyyhkimet 3 66, pyyhki‐
mien vaihto 3 255.

Vedä vivusta.
Tuulilasin pesulaite 3 66, pesu‐
neste 3 252.

Käyttö lyhyesti

Ilmastointi

Takalasinpyyhin ja takalasin
pesulaite

Käynnistä takalasin pyyhin paina‐
malla keinukytkintä:
yläasento
= jatkuva toiminta
ala-asento
= jaksottainen toi‐
minta
keskiasento
= pois
Takalasin pyyhin/pesulaite 3 68.
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Takalasin lämmitin, peilien
lämmitin

Paina vipua.
Takalasille suihkutetaan pesunes‐
tettä ja pyyhin pyyhkäisee muutaman
kerran.
Lämmitys kytketään painamalla Üpainiketta.
Takalasin lämmitin 3 31.
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Käyttö lyhyesti

Ikkunoiden kuivaus ja sulatus

Vaihteisto

Automaattivaihteisto

Käsivalintainen vaihteisto

Paina painiketta V.
Aseta lämpötila korkeimmilleen.
Kytke jäähdytys n.
Takalasin lämmitin Ü päällä.
Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmä
3 206.

Peruutusvaihde: auton ollessa paikal‐
laan paina kytkinpoljinta, vedä valin‐
tavivun renkaasta ylöspäin ja kytke
vaihde.
Jos vaihde ei mene päälle, nosta kyt‐
kinpoljin joutokäyntiasennossa, paina
poljinta uudelleen ja yritä kytkeä
vaihde toistamiseen.
Käsivalintainen vaihteisto 3 225.

P
R
N
D

=
=
=
=

pysäköintiasento
peruutusvaihde
vapaa-asento
ajoasento

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

Käyttö lyhyesti
Automaattivaihteisto 3 223.

Liikkeellelähtö
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Moottorin käynnistäminen

Tarkista ennen liikkeellelähtöä

■ renkaiden paineet ja kunto 3 268,
3 305,
■ moottoriöljyn määrä ja nestemäärät
3 250,
■ että ikkunat, peilit, valaisimet ja tun‐
nuskilvet ovat puhtaat liasta, lu‐
mesta ja jäästä ja että ne toimivat,
■ että istuimien, turvavöiden ja pei‐
lien asento on oikea 3 36, 3 44,
3 28,
■ jarrujärjestelmän toiminta alhai‐
sessa nopeudessa, erityisesti mä‐
rillä jarruilla.

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

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

Stop-start-järjestelmä

Kun nopeus on alhainen tai auto on
paikallaan ja tietyt ehdot täyttyvät, ota
Autostop käyttöön seuraavasti:
■ Paina kytkinpoljinta
■ aseta vaihdevipu vapaa-asentoon
■ vapauta kytkinpoljin
Kierroslukumittarin osoittimessa nä‐
kyy Autostop, kun AUTOSTOP on toi‐
minnassa.
Käynnistä moottori uudelleen paina‐
malla kytkinpoljinta uudelleen.
Stop-start-järjestelmä 3 218.

Pysäköinti
■ Kytke seisontajarru aina paina‐
matta vapautuspainiketta. Kytke
mahdollisimman tiukasti ylä- tai ala‐
mäessä. Paina samalla jarrupol‐
jinta, jotta käyttöön tarvitaan vä‐
hemmän voimaa.
■ Sammuta moottori ja katkaise syty‐
tysvirta. Käännä virta-avain asen‐
toon 0, poista se ja käännä ohjaus‐
pyörää, kunnes tunnet ohjauslukon
kytkeytyvän.
Jos autossa on automaattivaih‐
teisto, siirrä valintavipu asentoon
P ja poista avain.
■ Jos auto on tasaisella maalla tai
ylämäessä, kytke ykkösvaihde tai
aseta valintavipu asentoon P en‐
nen sytytysvirran katkaisua. Ylä‐
mäessä käännä lisäksi etupyörät
reunakiveyksestä poispäin.
Jos auto on alamäessä, kytke pe‐
ruutusvaihde tai aseta valintavipu
asentoon P ennen sytytysvirran
katkaisua. Käännä lisäksi etupyörät
reunakiveystä kohti.
■ Sulje ikkunat ja kattoluukku.

Käyttö lyhyesti
■ Lukitse auto kauko-ohjaimen pai‐
nikkeella e.
■ Aktivoi murtohälytinjärjestelmä
3 26.
■ Älä pysäköi autoa helposti sytty‐
välle alustalle. Alusta voi syttyä pa‐
lamaan pakoputkiston korkean
lämpötilan johdosta.
■ Moottorin jäähdytyspuhaltimet voi‐
vat käydä myös moottorin sammut‐
tamisen jälkeen 3 245.
■ Ajettuasi suurilla käyntinopeuksilla
tai suurella moottorin kuormituk‐
sella anna dieselmoottorin käydä
lyhyen aikaa pienellä kuormituk‐
sella tai vapaalla noin 1 2 minuuttia ennen sen sammutta‐
mista, jotta turboahdin ei vaurioidu.
Avaimet, lukot 3 20.
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Avaimet, ovet ja ikkunat

Avaimet, ovet ja
ikkunat

Avaimet, lukot

Radiokauko-ohjain

Avaimet
Avaimen uusiminen

Avaimet, lukot .............................. 20
Ovet ............................................. 24
Auton suojaus .............................. 25
Ulkopeilit ...................................... 28
Sisäpeilit ...................................... 29
Ikkunat ......................................... 30
Katto ............................................ 32

Avainnumero ilmenee irrotettavasta
lipukkeesta.
Avaimen numero on ilmoitettava tilat‐
taessa lisäavaimia, koska se on osa
ajonestojärjestelmää.
Lukot 3 286.

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

Ohjaa seuraavia:
■ Keskuslukitusjärjestelmä
■ Murtohälytinjärjestelmä
Kauko-ohjaimen kantama on n.
25 metriä. Ulkoiset tekijät voivat vai‐
kuttaa kantamaan.
Varoitusvilkut välähtävät merkkinä
toiminnasta.
Käsittele kauko-ohjainta huolellisesti,
suojaa se kosteudelta ja korkeilta
lämpötiloilta äläkä paina painikkeita
tarpeettomasti.

Avaimet, ovet ja ikkunat

Tallennetut asetukset

Ohjeita häiriötilanteen varalta

Jos keskuslukitusta ei voi avata tai lu‐
kita kauko-ohjaimella, se voi johtua
seuraavista syistä:
■ kantama on ylitetty,
■ pariston jännite on liian alhainen,
■ kauko-ohjainta on käytetty monta
kertaa peräkkäin sen kantaman ul‐
kopuolella. Kauko-ohjain on synk‐
ronoitava,
■ keskuslukitusjärjestelmää on yli‐
kuormitettu käyttämällä sitä useita
kertoja peräkkäin, jännitteensyöttö
katkeaa lyhyeksi ajaksi,
■ toisen, tehokkaamman radiolähet‐
timen aiheuttama häiriö.
Auton lukituksen avaus 3 21.
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Paristot eivät kuulu kotitalousjättei‐
siin. Ne on toimitettava kierrätettä‐
viksi jättämällä ne asianmukaiseen
keräyspisteeseen.

Aina kun avain poistetaan virtalu‐
kosta, seuraavat asetukset ohjelmoi‐
daan automaattisesti avaimen muis‐
tiin:
■ Elektroninen ilmastointiautoma‐
tiikka
■ Valaistus
■ Infotainment-järjestelmä
■ Sähkötoimiset ovien lukot
Tallennettuja asetuksia käytetään au‐
tomaattisesti seuraavalla kerralla,
kun muistiin tallennettu avain asete‐
taan virtalukkoon ja käännetään
asentoon 1.
Auton räätälöinti 3 92.

Perusasetukset

Keskuslukitusjärjestelmä

Kauko-ohjaimen pariston vaihto

Avaa ja kytkee ovien, tavaratilan ja
polttoainesäiliön luukun lukituksen.
Ovi ja sen lukitus avataan vetämällä
oven sisäkahvasta.

Joitakin asetuksia voidaan muuttaa
infonäytön valikossa Asetukset. Au‐
ton räätälöinti 3 92.

Vaihda paristo heti, kun
kauko-ohjaimen toiminta alkaa hei‐
kentyä.

Käännä avaimen kieliosa esiin ja
avaa kauko-ohjain. Vaihda paristo
(paristotyyppi CR 2032), huomioi pa‐
riston oikea asento. Sulje kauko-oh‐
jain ja synkronoi se.
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Avaimet, ovet ja ikkunat

Huomautus
Auton lukitus avautuu onnettomuus‐
tilanteessa tietystä törmäysvoi‐
masta alkaen automaattisesti.

Lukituksen avaus
Radiokauko-ohjaimella

polttoaineen täyttöaukon luukun lu‐
kitus painamalla painiketta c kah‐
desti.
■ Avaa kaikkien ovien, tavaratilan ja
polttoaineen täyttöaukon luukun lu‐
kitus painamalla painiketta c ker‐
ran.
Asetuksia voidaan muuttaa infonäy‐
tön valikossa Asetukset. Auton räätä‐
löinti 3 92.
Asetukset voidaan tallentaa käytettä‐
vän avaimen osalta, tallennetut ase‐
tukset 3 21.

Lukitseminen
Radiokauko-ohjaimella
Sulje ovet, tavaratila ja polttoainesäi‐
liön luukku.
Paina painiketta c.
Käytössä on kaksi asetusmahdolli‐
suutta:
■ Avaa vain kuljettajan oven lukitus
painamalla painiketta c kerran,
avaa kaikkien ovien, tavaratilan ja

Paina painiketta e.
Jos kuljettajan ovea ei ole suljettu
kunnolla, keskuslukitus ei lukitu.

Keskuslukituspainikkeet

Lukitsevat tai avaavat kaikkien ovien,
tavaratilan ja polttoaineen täyttöau‐
kon luukun lukituksen.

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

Vika keskuslukituksessa

Lukitse painamalla painiketta e.
Avaa lukitus painamalla painiketta c.
Kun avain on virtalukossa, lukitsemi‐
nen on mahdollista vain kaikkien
ovien ollessa kiinni.

Lukituksen avaus
Avaa kuljettajan oven lukitus käsin
kääntämällä avainta lukossa. Muut
ovet voidaan avata käyttämällä sisä‐
kahvaa kaksi kertaa. Polttoaineen
täyttöaukon luukkua ei voida avata.
Murtosuojauslukitus kytketään pois
kytkemällä sytytysvirta 3 26.
Avaa kuljettajan oven lukitus käsin
kääntämällä avainta lukossa. Kytke
sytytysvirta ja paina keskuslukituspai‐
niketta c avataksesi kaikkien ovien,
tavaratilan ja polttoainesäiliön täyttö‐
aukon luukun lukituksen. Murtosuo‐
jauslukitus kytketään pois kytkemällä
sytytysvirta.

Lukitseminen
Paina alas kaikkien ovien lukitustapit,
kuljettajan ovea lukuun ottamatta.
Sulje sitten kuljettajan ovi ja lukitse se
ulkopuolelta avaimella. Polttoainesäi‐
liön täyttöaukon luukkua ja takaluuk‐
kua ei voida lukita.
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Avaimet, ovet ja ikkunat

Lapsilukot

Käännä takaovien lapsilukot avai‐
mella tai sopivalla ruuvitaltalla vaakaasentoon. Ovia ei voida avata sisältä
käsin. Poista lapsilukot käytöstä
kääntämällä ne pystyasentoon.

Ovet
Tavaratila
Avaaminen

9 Varoitus
Käytä lapsilukkoja aina, kun kulje‐
tat lapsia takaistuimilla.

Huomio
Älä vedä oven sisäkahvasta, kun
lapsilukko on asetettu LOCKasentoon. Tämä saattaa vahin‐
goittaa oven sisäkahvaa.

Paina takaluukun listan alla olevaa
painiketta.

Avaimet, ovet ja ikkunat
9 Vaara
Älä aja takaluukku auki tai raollaan
esim. pitkiä tavaroita kuljettaes‐
sasi, koska myrkyllisiä pakokaa‐
suja, joita ei voi nähdä eikä hais‐
taa, voi tällöin päästä auton si‐
sään. Seurauksena voi olla
tajuttomuus ja jopa kuolema.

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.

Sulkeminen

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

25

Auton suojaus
Murtosuojauslukitus
9 Varoitus
Älä kytke toimintaan, jos auton si‐
sällä on ihmisiä! Murtosuojausta ei
voi avata sisäpuolelta.
Järjestelmä kytkee kaikki ovet taka‐
lukkoon. Kaikkien ovien on oltava
kiinni, koska muuten järjestelmää ei
voida kytkeä toimintaan.
Jos sytytysvirta oli kytkettynä, kuljet‐
tajan ovi on avattava ja suljettava ker‐
ran, jotta ajoneuvo voidaan suojata.
Auton lukituksen avaaminen poistaa
mekaanisen murtosuojalukitusjärjes‐
telmän käytöstä. Se ei ole mahdollista
keskuslukituspainikkeen avulla.
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Päällekytkentä

Aktivointi

Paina kauko-ohjaimen merkkiä e
kaksi kertaa 15 sekunnin sisällä.

■ Aktivoituu itsestään 30 sekunnin
kuluttua auton lukitsemisesta (jär‐
jestelmän alustus), tai
■ Radiokauko-ohjain: suoraan paina‐
malla e uudelleen lukituksen jäl‐
keen

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

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

Päällekytkentä sisätilan
valvonta ja auton kallistuman
valvonta poiskytkettyinä

Kytke sisätilan ja auton kallistuman
valvonta pois päältä, kun autoon jäte‐
tään eläimiä, kovaäänisten ultraääni‐
signaalien tai hälytyksen laukaisevien
liikkeiden takia. Kytke pois päältä
myös auton ollessa lautassa tai ju‐
nassa.
1. Sulje takaluukku, konepelti, ikku‐
nat ja kattoluukku.
2. Paina painiketta o. Painikkeen
o LED-valo syttyy.

Avaimet, ovet ja ikkunat
3. Sulje ovet.
4. Kytke murtohälytin valmiustilaan.

Tila-LED

Tila ensimmäisten 30 sekunnin ai‐
kana murtohälyttimen aktivoinnin jäl‐
keen:
LED palaa
= testi, valmiustilan
kytkentäviive.
LED vilkkuu
= ovia, takaluukkua
nopeasti
tai konepeltiä ei
ole suljettu kun‐
nolla tai järjestel‐
mässä on vika.
Tila järjestelmän valmiustilaan kytke‐
misen jälkeen:
LED
= järjestelmä on valmiusti‐
vilkkuu
lassa.
hitaasti

Tila-LED on integroitu kojelaudan
päällä olevaan tunnistimeen.

Häiriötapauksissa käänny korjaamon
puoleen.
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Poiskytkentä

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

Hälytys

Hälytys voidaan katkaista painamalla
jotakin kauko-ohjaimen painiketta tai
kytkemällä sytytysvirta.
Murtohälytinjärjestelmä voidaan pois‐
taa käytöstä vain painamalla paini‐
ketta c tai kytkemällä sytytysvirta
päälle.
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Ajonestin
Järjestelmä on integroitu virtalukkoon
ja tarkistaa, saako auton käynnistää
käytettävällä avaimella. Jos avaimen
transponderi tunnistetaan oikeaksi,
moottori voidaan käynnistää.
Ajonestin aktivoituu automaattisesti,
kun avain poistetaan virtalukosta.
Jos merkkivalo d vilkkuu tai palaa
sytytysvirran ollessa kytkettynä, jär‐
jestelmässä on häiriö. Moottoria ei
voida käynnistää. Katkaise sytytys‐
virta ja yritä käynnistystä uudelleen.
Jos merkkivalo vilkkuu tai palaa edel‐
leen, yritä käynnistää moottori varaavaimella ja käänny korjaamon puo‐
leen.

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

Kääntyvät peilit

Sähkötoiminen säätö

Huomautus
Ajonestin ei lukitse ovia. Lukitse
auto ja kytke murtohälytin aina pois‐
tuessasi auton luota 3 21, 3 26.
Merkkivalo d 3 28.

Käännä sitten säädintä säätääksesi
peiliä.
Asennossa 0 mitään peiliä ei ole va‐
littu.

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

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

Avaimet, ovet ja ikkunat
Sähkötoiminen kääntäminen

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.
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Sisäpeilit
Käsikäyttöinen häikäisyn
esto

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

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

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

Automaattinen häikäisyn
esto

Ikkunat
Käsikäyttöiset ikkunat
Ovien ikkunoita voidaan käyttää käsi‐
kammilla.

Sähkötoimiset ikkunat
9 Varoitus

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

Ole varovainen käyttäessäsi säh‐
kötoimisia ikkunoita. Loukkaantu‐
misvaara erityisesti lapsille.
Jos takaistuimella on lapsia, kytke
takaikkunoiden sähkötoiminen
lapsilukitus.
Tarkkaile ikkunoita sulkiessasi
niitä. Varmista, että ikkunoiden vä‐
liin ei jää mitään puristuksiin.
Sähkötoimisia ikkunoita voidaan
käyttää
■ sytytysvirran ollessa kytkettynä,
■ 10 minuutin sisällä sytytysvirran
katkaisemisesta lukien.

Avaimet, ovet ja ikkunat
Sytytysvirran katkaisun jälkeen ikku‐
noita ei voida käyttää, kun etuovi on
avattu.

Avaa ikkuna painamalla ja sulje se
vetämällä kyseisen ikkunan katkai‐
sinta.

Käyttö

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

Pysäytä liike käyttämällä katkaisinta
vielä kerran samaan suuntaan.

Takaikkunoiden lapsilukitus

Sähkötoimisten ikkunoiden
alustaminen

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

Takalasin lämmitys
Poista takaovien sähkötoimiset ikku‐
nat käytöstä painamalla katkai‐
sinta z, LED syttyy. Aktivoi paina‐
malla uudelleen z.

Ylikuormitus

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

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

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.

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

Avaa tai sulje

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

Nosta tai sulje

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

Avaimet, ovet ja ikkunat
Aurinkosuojarullaverho

Aurinkosuojarullaverho on käsikäyt‐
töinen.
Sulje tai avaa aurinkosuojarullaverho
liu'uttamalla sitä. Kun kattoluukku on
auki, aurinkosuojarullaverho on aina
avoinna.

Yleisiä vinkkejä
Turvatoiminto
Jos kattoluukku kohtaa vastusta au‐
tomaattisen sulkeutumisen aikana,
se pysäytetään heti ja avataan uudel‐
leen.
Turvatoiminnon ohittaminen
Jos pakkanen tms. aiheuttaa sulke‐
misvaikeuksia, pidä katkaisinta r
painettuna, kunnes kattoluukku on
kiinni.

Alustus virtakatkoksen jälkeen

Virtakatkoksen jälkeen kattoluukkua
voidaan ehkä avata vain rajallisesti.
Pyydä korjaamoa alustamaan järjes‐
telmä.
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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.

Pääntuen yläosan tulee olla pään
yläosan korkeudella. Ellei tämä ole
mahdollista, pitkille henkilöille pään‐
tuki tulee asettaa ylimpään ja pieni‐
kokoiselle alimpaan asentoonsa.
Tämä ei ole mahdollista kolmannen
istuinrivin pääntuille.

Etuistuinten pääntuet

Etuistuimen pääntukia on kahta eri
tyyppiä riippuen auton varusteista:
■ Korkeuden ja etäisyyden säätö
■ Vain korkeuden säätö
Korkeuden säätö

Istuimet, turvajärjestelmät
Vedä pääntukea ylöspäin.
Siirrä alaspäin painamalla salpaa ja
työntämällä pääntukea alaspäin.
Etäisyyden säätö

Vedä pääntukea eteenpäin, se on lu‐
kittavissa useisiin asentoihin.
Siirrä automaattisesti takimmaiseen
asentoon vetämällä pääntuki täysin
eteen.
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Toisen istuinrivin istuimien
pääntuet

Kolmannen istuinrivin istuimien
pääntuet

Korkeuden säätö

Pääntukien kääntäminen ylös

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

Työnnä pääntukia taaksepäin, kun‐
nes ne lukkiutuvat naksahtaen.

Irrottaminen

Paina molempia salpoja, vedä pään‐
tukea ylöspäin ja irrota se.

9 Varoitus
Jos istuimella istutaan, kyseisen
istuimen pääntuen on oltava ylä‐
asennossa.
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Etuistuimet
Istuimen asento
9 Varoitus
Aja ainoastaan istuinten ollessa
oikein säädetyt.

■ 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 kallistus niin, että oh‐
jauspyörään ulottaa hyvin käsien
ollessa pienessä kulmassa. 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 65.
■ Säädä istuinkorkeus niin ylös kuin
tarpeellista. Siten varmistat esteet‐
tömän näkyvyyden joka suuntaan
ja kaikkiin mittareihin. Pään ja kat‐
toverhouksen väliin tulee jäädä vä‐
hintään käden leveyden verran va‐
paata tilaa. Reisien tulee levätä is‐
tuimella ilman painetta.
■ Pääntukien säätö 3 34.
■ Turvavöiden korkeuden säätö
3 44.

Istuimen säätö
9 Vaara
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.

Istuimet, turvajärjestelmät
Istuimen säätäminen
pituussuunnassa

Vedä kahvasta, siirrä istuinta, va‐
pauta kahva.

Istuimen selkänojan kallistus

Istuinkorkeus

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

Vivun pumppausliike
ylöspäin
= ylemmäs
alaspäin
= alemmas
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Istuimet, turvajärjestelmät

Istuimen kääntäminen
eteen

pautusvipu täysin ylös, siirrä selkäno‐
jaa pystyasentoon kunnes se lukkiu‐
tuu paikalleen.

Lämmitys

Kyynärnoja
Kuljettajan istuimen kyynärnoja

Paina pääntuki täysin alas.
Työnnä istuin niin kauas taakse kuin
se menee.
Nosta vapautusvipu täysin ylös ja
käännä selkänoja alas istuimelle si‐
ten, että se lukkiutuu.
Työnnä istuinta eteenpäin.
Jos haluat palauttaa selkänojan alku‐
peräiseen asentoonsa, työnnä istuin
niin taakse kuin se menee, nosta va‐

Kyynärnoja voidaan siirtää ylös ja
alas.
Kun kyynärnoja on käännetty alas,
sitä voidaan säätää ylöspäin 4 por‐
taassa.

Aktivoi etuistuimen lämmitys paina‐
malla painiketta ß lämpötilan sääti‐
messä (vasen istuin) tai puhallinno‐
peuden säätimessä (oikea istuin) ker‐
ran tai useamman kerran sytytysvir‐
ran ollessa kytketty. Painikkeen LEDvalojen määrä ilmoittaa asetuksen.
Jos jollakulla autossa olijoista on
herkkä iho, emme suosittele suurim‐
man lämmitystehon käyttöä jatku‐
vasti.
Istuinlämmitys toimii moottorin käy‐
dessä ja Autostop-toiminnon aikana.
Stop-start-järjestelmä 3 218.

Istuimet, turvajärjestelmät

Takaistuimet
Kyynärnoja
Toisen istuinrivin istuimien
kyynärnoja

Käännä kyynärnoja alas vetämällä
hihnasta. Alas käännetyssä kyynär‐
nojassa on juomanpitimet. Mukinpiti‐
met 3 60

9 Varoitus
Noudata juomanpitimiä käyttäes‐
säsi varovaisuutta. Läikkyvä
kuuma juoma saattaa aiheuttaa
henkilövahinkoja. Läikkyvä juoma
voi vahingoittaa verhoilua ja säh‐
köosia.
Älä laita juomanpitimeen muita
esineitä kuin mukeja ja tölkkejä.
Muut esineet voivat sinkoutua teli‐
neestä äkkipysähdyksen tai on‐
nettomuustilanteen yhteydessä ja
aiheuttaa henkilövahinkoja.
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Lämmitys

Aktivoi takaistuimen lämmitys paina‐
malla painiketta ß takakyynärno‐
jassa kerran. Painikkeen LED-valo
palaa takaistuimen lämmityksen ol‐
lessa aktivoituna.
Jos jollakulla autossa olijoista on
herkkä iho, emme suosittele suurim‐
man lämmitystehon käyttöä jatku‐
vasti.
Istuinlämmitys toimii moottorin käy‐
dessä ja Autostop-toiminnon aikana.
Stop-start-järjestelmä 3 218.
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Toisen istuinrivin istuimet

Istuin nousee sitten ylös automaatti‐
sesti. Jos istuin ei nouse kokonaan,
nosta se ylös taitettuun asentoon.
Tämä asento on tarkoitettu helpotta‐
maan matkustajien kulkua kolman‐
nelle istuinriville.

9 Varoitus
Pidä kädet loitolla saranoiden alu‐
eelta säätäessäsi istuinrivin tai
selkänojien asentoa.

Huomio

Istuimien kääntäminen alas
Paina pääntuet alas 3 34.

Vedä vapautusvipu kokonaan ylös ja
käännä istuimen selkänoja sitten
alas.

Aseta turvavyöt istuintaskuihin.

Älä koskaan käännä istuimen sel‐
känojaa, kun takaistuimen kes‐
kimmäinen turvavyö on kiinnitetty
tai vedetty ulos.

Istuimet, turvajärjestelmät
Jos vain istuimen selkänoja halutaan
kääntää alas, työnnä istuinta alaspäin
kunnes se lukkiutuu.

9 Varoitus
Varmista, että istuin on täysin luk‐
kiutunut lattiaan.

Keskimmäisen takaistuinpaikan tur‐
vavyö saattaa lukkiutua, kun nostat
istuimen selkänojan. Jos näin tapah‐
tuu, anna vyön palata koko matka ta‐
kaisin ja aloita alusta.

Istuimen selkänojan kallistus

Istuimen selkänojien
kääntäminen ylös
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Kolmannen istuinrivin
istuimet
9 Varoitus
Pidä kädet loitolla saranoiden alu‐
eelta nostaessasi istuimia ylös tai
laskiessasi niitä alas.

Istuimien kääntäminen alas
Huomio
Älä koskaan käännä istuimen sel‐
känojaa, kun takaistuimen kes‐
kimmäinen turvavyö on kiinnitetty
tai vedetty ulos.
Vedä kahvasta, säädä kallistus ja va‐
pauta kahva. Anna istuimen selkäno‐
jan lukkiutua vapauttamalla vipu.
Älä nojaa istuimeen säädön aikana.

Siirrä selkänojaa pystyasentoon, kun‐
nes se lukkiutuu.
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Istuimet, turvajärjestelmät

Ohjaa turvavyöt vyöpidikkeiden
kautta varmistaaksesi, että kolman‐
nen istuinrivin istuimet eivät juutu nii‐
hin kiinni, kun istuimet asetetaan säi‐
lytysasentoon.

Vedä kahvasta tavaratilassa, niin
pääntuki kääntyy automaattisesti
alas. Käännä selkänoja alas auton
lattiaan.

Istuimien kääntäminen ylös
9 Varoitus
Henkilöitä saa kuljettaa ainoas‐
taan selkänojien ollessa lukittu‐
neina pystyasentoon.
Toisen istuinrivin istuimien alaosassa
oleva tarra näyttää oikean istumaasennon.

Ohjaa turvavyöt vyöpidikkeiden
kautta varmistaaksesi, että kolman‐
nen istuinrivin istuimet eivät juutu nii‐
hin kiinni istuimien nostamisen yhtey‐
dessä.

9 Varoitus
Turvavyön ollessa käytössä se ei
saa kulkea pitimen kautta.

Istuimet, turvajärjestelmät
Työnnä pääntukea taaksepäin, kun‐
nes se lukkiutuu naksahtaen.
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Turvavyöt

9 Varoitus
Jos istuimella istutaan, kyseisen
istuimen pääntuen on oltava ylä‐
asennossa.

Vedä kahvasta tavaratilassa ja vedä
istuin ylös niin, että se lukkiutuu nak‐
sahtaen.

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

9 Varoitus
Kiinnitä turvavyö aina ennen ajoon
lähtöä.
Matkustaja, joka ei käytä turva‐
vyötä, vaarantaa paitsi oman,
myös muiden autossa olijoiden
turvallisuuden onnettomuustilan‐
teessa.
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Turvavyöt on tarkoitettu vain yhden
henkilön käytettäviksi kerrallaan. Las‐
ten turvajärjestelmä 3 54.
Turvavyöjärjestelmän kaikki osat on
tarkastettava ajoittain vaurioiden,
epäpuhtauksien ja toiminnan suh‐
teen.
Vaurioituneet osat on vaihdatettava.
Kolarin jälkeen turvavyöt ja lauenneet
turvavyönkiristimet on vaihdatettava
korjaamolla.
Huomautus
Varmista, että kengät tai teräväreu‐
naiset esineet eivät ole vaurioitta‐
neet vöitä ja että ne eivät ole jääneet
puristuksiin. Turvavyökeloihin ei saa
päästä likaa.
Kuljettajan istuimen turvavyömuistu‐
tus, turvavyön merkkivalo X 3 78.

Turvavyön voiman rajoittimet

Etuistuimilla ne vähentävät kehoon
törmäyksessä kohdistuvaa kuormi‐
tusta vaimentamalla vyön voimaa sitä
vapautettaessa.

Turvavyön kiristimet

Vaihdata lauenneet turvavyönkiristi‐
met korjaamolla. Turvavyönkiristimet
laukeavat vain kerran.
Huomautus
Älä kiinnitä tai asenna lisävarusteita
tai muita esineitä, jotka saattavat
häiritä turvavyönkiristimien toimin‐
taa. Turvavyönkiristimien osiin ei
saa tehdä muutoksia, koska muutoin
auton tyyppihyväksyntä mitätöityy.

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

9 Varoitus
Turvavyöjärjestelmien epäasian‐
mukaisesta käsittelystä (esim. vöi‐
den tai vyölukkojen irrotuksesta tai
asennuksesta) voi seurata turva‐
vyönkiristimien laukeaminen ja
loukkaantumisvaara.
Turvavyönkiristinten lauettua merkki‐
valo v palaa 3 78.

Istuimet, turvajärjestelmät
Vedä vyö kelalta, vie se kiertymättö‐
mänä vartalon yli ja kiinnitä lukkokie‐
leke vyölukkoon. Kiristä lantiovyötä
ajon aikana usein vetämällä olka‐
vyöstä.

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

9 Varoitus
Vyötä ei saa viedä vaatteiden tas‐
kuissa olevien esineiden yli.

Korkeuden säätö

Irrottaminen

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

Vyö avataan painamalla lukon pu‐
naista nappia.
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Kolmannen istuinrivin turvavyöt

Turvavyön käyttö raskauden
aikana

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
Kun turvavyötä ei käytetä, se on oh‐
jattava vyöpidikkeen kautta.

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

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

Istuimet, turvajärjestelmät
ja myös kuljettajan käyttää turva‐
vöitään. Tämä minimoi vakavan
loukkaantumisen tai kuoleman
vaaran törmäyksissä. 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.

Ohjauspyörän, kojelaudan, kaikkien
sisäverhousten, ovien tiivisteiden ja
kahvojen sekä istuimien irrotustyöt
on annettava korjaamon suoritetta‐
viksi.
Turvatyynyn laukeaminen saattaa ai‐
heuttaa voimakkaan äänen ja savua.
Se on normaalia eikä itsessään vaa‐
rallista, mutta se saattaa ärsyttää
matkustajien ihoa. Jos ärsytys jatkuu,
ota yhteys lääkäriin.

9 Varoitus
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 turvaistuin on kiin‐
nitetty sen päälle. Onnettomuuden
sattuessa laukeavan turvatyynyn
isku voi aiheuttaa kasvovaurion tai
jopa kuoleman.
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Huomio
Jos autolla ajetaan isojen kuop‐
pien tai esteiden yli päällystämät‐
tömällä tiellä tai jalkakäytävällä,
turvatyyny voi laueta. Aja hitaasti
pinnoilla, joita ei ole tarkoitettu au‐
toliikenteelle, jotta turvatyyny ei
laukeaisi tahattomasti.
Turvatyynyjärjestelmän merkkivalo v
3 78.

Lasten turvajärjestelmät
turvatyynyjärjestelmällä
varustetulla etumatkustajan
istuimella

Standardin ECE R94.02 mukainen
varoitus:
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EN: NEVER use a rearward facing
child restraint on a seat protected by
an ACTIVE AIRBAG in front of it,
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.
DE: Nach hinten gerichtete Kinder‐
sitze NIEMALS auf einem Sitz ver‐
wenden, der durch einen davor be‐
findlichen AKTIVEN AIRBAG ge‐
schützt ist, da dies den TOD oder
SCHWERE VERLETZUNGEN DES
KINDES zur Folge haben kann.
FR: NE JAMAIS utiliser un siège d'en‐
fant orienté vers l'arrière sur un siège
protégé par un COUSSIN GONF‐
LABLE ACTIF placé devant lui, sous

peine d'infliger des BLESSURES
GRAVES, voire MORTELLES à l'EN‐
FANT.
ES: NUNCA utilice un sistema de re‐
tención infantil orientado hacia atrás
en un asiento protegido por un AIR‐
BAG FRONTAL ACTIVO. Peligro de
MUERTE o LESIONES GRAVES
para el NIÑO.
RU: ЗАПРЕЩАЕТСЯ
устанавливать детское
удерживающее устройство лицом
назад на сиденье автомобиля,
оборудованном фронтальной
подушкой безопасности, если
ПОДУШКА НЕ ОТКЛЮЧЕНА! Это
может привести к СМЕРТИ или
СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ
РЕБЕНКА.
NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts
gericht kinderzitje op een stoel met
een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om
DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van
het KIND te voorkomen.

DA: Brug ALDRIG en bagudvendt au‐
tostol på et forsæde med AKTIV AIR‐
BAG, BARNET kan komme i LIVS‐
FARE eller komme ALVORLIGT TIL
SKADE.
SV: Använd ALDRIG en bakåtvänd
barnstol på ett säte som skyddas med
en framförvarande AKTIV AIRBAG.
DÖDSFALL eller ALLVARLIGA SKA‐
DOR kan drabba BARNET.
FI: ÄLÄ KOSKAAN sijoita taaksepäin
suunnattua lasten turvaistuinta istui‐
melle, jonka edessä on AKTIIVINEN
TURVATYYNY, LAPSI VOI KUOLLA
tai VAMMAUTUA VAKAVASTI.
NO: Bakovervendt barnesikringsuts‐
tyr må ALDRI brukes på et sete med
AKTIV KOLLISJONSPUTE foran, da
det kan føre til at BARNET utsettes for
LIVSFARE og fare for ALVORLIGE
SKADER.
PT: NUNCA use um sistema de re‐
tenção para crianças voltado para
trás num banco protegido com um
AIRBAG ACTIVO na frente do
mesmo, poderá ocorrer a PERDA DE
VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na
CRIANÇA.

Istuimet, turvajärjestelmät
IT: Non usare mai un sistema di sicu‐
rezza per bambini rivolto all'indietro
su un sedile protetto da AIRBAG AT‐
TIVO di fronte ad esso: pericolo di
MORTE o LESIONI GRAVI per il
BAMBINO!
EL: ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικό
κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα
πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται
από μετωπικό ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ,
διότι το παιδί μπορεί να υποστεί
ΘΑΝΑΣΙΜΟ ή ΣΟΒΑΡΟ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.
PL: NIE WOLNO montować fotelika
dziecięcego zwróconego tyłem do
kierunku jazdy na fotelu, przed któ‐
rym znajduje się WŁĄCZONA PO‐
DUSZKA POWIETRZNA. Niezasto‐
sowanie się do tego zalecenia może
być przyczyną ŚMIERCI lub POWAŻ‐
NYCH OBRAŻEŃ u DZIECKA.
TR: Arkaya bakan bir çocuk emniyet
sistemini KESİNLİKLE önünde bir
AKTİF HAVA YASTIĞI ile korun‐
makta olan bir koltukta kullanmayınız.
ÇOCUK ÖLEBİLİR veya AĞIR ŞE‐
KİLDE YARALANABİLİR.

UK: НІКОЛИ не використовуйте
систему безпеки для дітей, що
встановлюється обличчям назад,
на сидінні з УВІМКНЕНОЮ
ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ, інакше це
може призвести до СМЕРТІ чи
СЕРЙОЗНОГО ТРАВМУВАННЯ
ДИТИНИ.
HU: SOHA ne használjon hátrafelé
néző biztonsági gyerekülést előlről
AKTÍV LÉGZSÁKKAL védett ülésen,
mert a GYERMEK HALÁLÁT vagy
KOMOLY SÉRÜLÉSÉT okozhatja.
HR: NIKADA nemojte koristiti sustav
zadržavanja za djecu okrenut prema
natrag na sjedalu s AKTIVNIM ZRAČ‐
NIM JASTUKOM ispred njega, to bi
moglo dovesti do SMRTI ili OZBILJN‐
JIH OZLJEDA za DIJETE.
SL: NIKOLI ne nameščajte otroškega
varnostnega sedeža, obrnjenega v
nasprotni smeri vožnje, na sedež z
AKTIVNO ČELNO ZRAČNO BLA‐
ZINO, saj pri tem obstaja nevarnost
RESNIH ali SMRTNIH POŠKODB za
OTROKA.
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SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni
sistem za decu u kome su deca okre‐
nuta unazad na sedištu sa AKTIVNIM
VAZDUŠNIM JASTUKOM ispred se‐
dišta zato što DETE može da NAST‐
RADA ili da se TEŠKO POVREDI.
MK: НИКОГАШ не користете детско
седиште свртено наназад на
седиште заштитено со АКТИВНО
ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ пред него,
затоа што детето може ДА ЗАГИНЕ
или да биде ТЕШКО ПОВРЕДЕНО.
BG: НИКОГА не използвайте
детска седалка, гледаща назад,
върху седалка, която е защитена
чрез АКТИВНА ВЪЗДУШНА
ВЪЗГЛАВНИЦА пред нея - може да
се стигне до СМЪРТ или
СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на
ДЕТЕТО.
RO: Nu utilizaţi NICIODATĂ un scaun
pentru copil îndreptat spre partea din
spate a maşinii pe un scaun protejat
de un AIRBAG ACTIV în faţa sa;
acest lucru poate duce la DECESUL
sau VĂTĂMAREA GRAVĂ a COPI‐
LULUI.

50

Istuimet, turvajärjestelmät

CS: NIKDY nepoužívejte dětský
zádržný systém instalovaný proti
směru jízdy na sedadle, které je chrá‐
něno před sedadlem AKTIVNÍM AIR‐
BAGEM. Mohlo by dojít k VÁŽNÉMU
PORANĚNÍ nebo ÚMRTÍ DÍTĚTE.
SK: NIKDY nepoužívajte detskú se‐
dačku otočenú vzad na sedadle chrá‐
nenom AKTÍVNYM AIRBAGOM, pre‐
tože môže dôjsť k SMRTI alebo VÁŽ‐
NYM ZRANENIAM DIEŤAŤA.
LT: JOKIU BŪDU nemontuokite atgal
atgręžtos vaiko tvirtinimo sistemos
sėdynėje, prieš kurią įrengta AKTYVI
ORO PAGALVĖ, nes VAIKAS GALI
ŽŪTI arba RIMTAI SUSIŽALOTI.
LV: NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neizmanto‐
jiet uz aizmuguri vērstu bērnu sēdek‐
līti sēdvietā, kas tiek aizsargāta ar tās
priekšā uzstādītu AKTĪVU DROŠĪ‐
BAS SPILVENU, jo pretējā gadījumā
BĒRNS var gūt SMAGAS TRAUMAS
vai IET BOJĀ.
ET: ÄRGE kasutage tahapoole suu‐
natud lapseturvaistet istmel, mille ees
on AKTIIVSE TURVAPADJAGA

kaitstud iste, sest see võib põhjus‐
tada LAPSE SURMA või TÕSISE VI‐
GASTUSE.
Standardin ECE R94.02 edellyttämän
varoituksen lisäksi etumatkustajan is‐
tuimella ei turvallisuussyistä saa
myöskään käyttää kasvot menosuun‐
taan asennettua turvajärjestelmää
etuturvatyynyn ollessa valmiusti‐
lassa.

9 Vaara

Etuturvatyynyjen
järjestelmä
Etuturvatyynyjärjestelmä käsittää yh‐
den turvatyynyn ohjauspyörässä ja
toisen kojelaudassa matkustajan
puolella. Ne tunnistaa sanasta
AIRBAG.
Etuturvatyynyjärjestelmä laukeaa tör‐
mäyksessä tietystä törmäysvoimasta
alkaen. Sytytysvirran on oltava kyt‐
kettynä.

Älä käytä lasten turvaistuinta etu‐
matkustajan istuimella, kun etutur‐
vatyyny on toimintavalmiudessa.
Varoitustarra sijaitsee etumatkusta‐
jan häikäisysuojan molemmilla puo‐
lilla.
Turvatyynyn poistaminen käytöstä
3 52.

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

Istuimet, turvajärjestelmät
9 Varoitus
Suojaus on optimaalinen vain oi‐
keassa istuma-asennossa 3 36.
Turvatyynyjen paisunta-alueella ei
saa olla ruumiinosia eikä esineitä.
Turvavyön on oltava oikein kiinni‐
tetty. Vain tällöin turvatyynyn suo‐
jausvaikutus toimii.

Sivuturvatyynyjärjestelmä käsittää
kummankin etuistuimen selkäno‐
jassa sijaitsevat turvatyynyt. Ne tun‐
nistaa sanasta AIRBAG.
Sivuturvatyynyt laukeavat törmäyk‐
sessä tietystä törmäysvoimasta al‐
kaen. Sytytysvirran on oltava kytket‐
tynä.
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9 Varoitus
Turvatyynyjen paisunta-alueella ei
saa olla ruumiinosia eikä esineitä.
Huomautus
Käytä vain autoosi hyväksyttyjä is‐
tuinpäällisiä. Turvatyynyjä ei saa
peittää.

9 Varoitus

Sivuturvatyynyjen
järjestelmä

Ylävartalon ja lantion loukkaantumis‐
riski sivutörmäyksessä pienenee
huomattavasti.

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.
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Turvatyynyverhojen
järjestelmä

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

Turvatyynyverhojärjestelmä käsittää
kattokehyksessä molemmilla puolilla
sijaitsevat turvatyynyt. Ne tunnistaa
kattopilarien sanasta AIRBAG.
Turvatyynyverhot laukeavat törmäyk‐
sessä tietystä törmäysvoimasta al‐
kaen. Sytytysvirran on oltava kytket‐
tynä.

Täten pään loukkaantumisriski sivu‐
törmäyksessä pienenee huomatta‐
vasti.

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

Etumatkustajan turvatyynyjärjes‐
telmä voidaan poistaa käytöstä avai‐
mella käytettävällä kytkimellä, joka si‐
jaitsee kojelaudan oikeassa reu‐
nassa.

Istuimet, turvajärjestelmät
Valitse asento virta-avaimella:
* = etumatkustajan turvatyyny on
poissa käytöstä eikä laukea tör‐
mäyksessä. Merkkivalo * pa‐
laa jatkuvasti keskikonsolissa.
Lasten turvajärjestelmä voidaan
asentaa taulukon
Lastenistuimen asennuspaikat
mukaisesti 3 55. Aikuinen ei
saa istua etumatkustajan istui‐
mella.
V = etumatkustajan turvatyyny on
käytössä. Lasten turvaistuinta ei
saa asentaa.

9 Vaara
Lapsi on hengenvaarassa, jos las‐
tenistuinta käytetään etumatkus‐
tajan istuimella, jonka turvatyyny
on toimintavalmiudessa.
Aikuinen on hengenvaarassa, jos
hän istuu etumatkustajan istui‐
mella turvatyynyn ollessa pois toi‐
mintavalmiudesta.
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Tila pysyy samana seuraavaan muu‐
tokseen asti.
Turvatyynyn poiskytkennän merkki‐
valo 3 78.

Niin kauan kuin merkkivalo * ei pala,
etumatkustajan turvatyynyjärjes‐
telmä laukeaa törmäyksessä.
Jos molemmat merkkivalot palavat
samanaikaisesti, järjestelmässä on
toimintahäiriö. Järjestelmän tila ei ole
määritettävissä, joten etumatkustajan
istuimella ei saa istua. Käänny heti
korjaamon puoleen.
Jos kumpikaan kahdesta merkkiva‐
losta ei pala, ota välittömästi yhteys
huoltoon.
Muuta tilaa vain auton ollessa pysäy‐
tetty ja sytytysvirran katkaistu.
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Lasten turvaistuimet
Lasten turvajärjestelmät
Suosittelemme GM:n lasten turvajär‐
jestelmän käyttämistä, koska se on
nimenomaisesti räätälöity autoosi.
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
Käytettäessä lasten turvajärjestel‐
mää etumatkustajan istuimella ko.
istuimen turvatyynyjärjestelmät on
poistettava käytöstä. Jos näin ei
tehdä, turvatyynyjen laukeaminen
aiheuttaa lapselle hengenvaaran.
Tämä koskee etenkin etumatkus‐
tajan istuimelle selkä menosuun‐
taan asennettuja lastenistuimia.

Turvatyynyn poistaminen käytöstä
3 52.

Oikean järjestelmän valinta

Toisen istuinrivin uloimmat istuimet
ovat paras paikka lasten turvaistui‐
men sijoittamiseen.
Lapsia tulee kuljettaa autossa selkä
menosuuntaan niin kauan kuin mah‐
dollista. Tämä varmistaa, että lapsen
edelleen hyvin heikkoon selkäran‐
kaan kohdistuu vähemmän rasitusta
törmäystilanteessa.
Soveltuvia turvajärjestelmiä ovat sel‐
laiset, jotka täyttävät normin
ECE 44-03 tai ECE 44-04 vaatimuk‐
set. Tarkista lasten turvaistuimien pa‐
kollista 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.
Kun lasten turvajärjestelmää ei käy‐
tetä, kiinnitä istuin turvavyöllä tai
poista se autosta.
Huomautus
Älä kiinnitä mitään lasten turvaistui‐
miin äläkä peitä niitä millään muulla
materiaalilla.
Kaikki onnettomuudessa rasituksen
alaisiksi joutuneet lasten turvaistui‐
met on vaihdettava.
Varmista, että vauvat ja lapset istu‐
vat takaistuimella lasten turvajärjes‐
telmissä.
Siihen asti kun lapset voivat käyttää
turvavöitä, valitse sopiva turvajärjes‐
telmä lapsen iän mukaan ja var‐
mista, että lapsi käyttää sitä. Katso
kyseisen lasten turvajärjestelmän
ohjeita.

Istuimet, turvajärjestelmät
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Lastenistuimen asennuspaikat
Sallitut lasten turvajärjestelmän kiinnitysmahdollisuudet

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

Etumatkustajan istuimella
turvatyyny toiminta‐ turvatyyny pois‐
valmiudessa
kytkettynä

Kolmannen
Toisen istuinrivin Toisen istuinrivin istuinrivin istuin‐
ulkopaikoilla
keskipaikalla
paikoilla

X

U1

U2

x

U

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

U1

U2

X

U

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

X

U1

U2

X

U

Ryhmä II: 15–25 kg
tai n. 3–7 vuotta

X

X

U

X

U

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

X

X

U

X

U

= Sallittu, jos etumatkustajan istuimen turvatyynyt on poistettu käytöstä. Kiinnitettäessä lasten turvajärjestelmää kolmi‐
pisteturvavyöllä istuimen korkeus on säädettävä ylimpään asentoon. Varmista, että auton turvavyö kulkee yläkiinni‐
tyspisteen etupuolelta.
2 = Saatavana ISOFIX- ja Top-Tether-kiinnityskaarilla varustettu istuin.
U = Yleiskelpoinen kolmipisteturvavyön yhteydessä.
X = Tässä painoluokassa ei saa käyttää lasten turvajärjestelmää.
1
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Sallitut lasten ISOFIX-turvajärjestelmän kiinnitysvaihtoehdot
Painoluokka

Kolmannen
Etumatkustajan Toisen istuinrivin Toisen istuinrivin istuinrivin istuin‐
Kokoluokka Kiinnitys istuimella
ulkopaikoilla
keskipaikalla
paikoilla

Ryhmä 0: enintään 10 kg

E

ISO/R1 X

IL1

X

X

Ryhmä 0+: enintään 13 kg E

ISO/R1 X

IL1

X

X

D

ISO/R2 X

IL1

X

X

C

ISO/R3 X

IL1

X

X

D

ISO/R2 X

IL1

X

X

C

ISO/R3 X

IL1

X

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

X

B1

ISO/F2X X

IL, IUF

X

X

A

ISO/F3

IL, IUF

X

X

Ryhmä I: 9 - 18 kg

IL

X

= 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 = Tässä painoluokassa ei saa käyttää lasten ISOFIX-turvajärjestelmää.
1
= Siirrä etuistuin etummaiseen asentoonsa tai siirrä eteenpäin, kunnes lasten turvajärjestelmä ei enää kosketa etuis‐
tuimen selkänojaa.

Istuimet, turvajärjestelmät
ISOFIX-kokoluokka ja kiinnitys
A – ISO/F3

B – ISO/F2
B1 – ISO/F2X
C – ISO/R3
D – ISO/R2
E – ISO/R1
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= Kasvot menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä lapsille, jotka ovat painoluokan 9–18 kg ylä‐
päässä.
= Kasvot menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä pienemmille lapsille painoluokassa 9–
18 kg.
= Kasvot menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä pienemmille lapsille painoluokassa 9–
18 kg.
= Taaksepäin suunnattu lasten turvajärjestelmä lapsille, jotka ovat painoluokan enintään 18 kg yläpäässä.
= Taaksepäin suunnattu lasten turvajärjestelmä pienemmille lapsille painoluokassa enintään 18 kg.
= Taaksepäin suunnattu lasten turvajärjestelmä pienille lapsille painoluokassa enintään 13 kg.
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Lasten
Isofix-turvajärjestelmät

Lasten Top-Tetherturvajärjestelmät

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

Kiinnitä lasten turvajärjestelmän
Top-tether-kiinnikkeet toisen istuinri‐
vin kiinnityslenkkeihin. Sen vyön tulee
tällöin kulkea pääntuen johdetanko‐
jen välistä.
Top-Tether-kiinnikkeitä käytettäessä
saa käyttää yleisesti hyväksyttyjä las‐
ten Top-Tether-turvajärjestelmiä.
Top-Tether-kiinnityssilmukat on mer‐
kitty tavaratilan suojassa olevilla tar‐
roilla.

Säilytys

Säilytys
Säilytystilat ................................... 59
Tavaratila ..................................... 61
Kattotelinejärjestelmä .................. 63
Lastaustietoa ............................... 63

Säilytystilat
9 Varoitus
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Kojelaudan säilytyslokero
Säilytyslokero etulevyn takana

Älä säilytä raskaita tai teräviä esi‐
neitä säilytystiloissa. Muuten säi‐
lytystilan kansi saattaa avautua
voimakkaan jarrutuksen, äkillisen
käännöksen tai onnettomuuden
yhteydessä ja auton matkustajat
voivat saada vammoja sinkoutu‐
vista esineistä.

Nosta suojus ylös painamalla paini‐
ketta ylöspäin.
Varastoi säilytyslokeroon vain pieniä
esineitä.
AUX- ja USB-liitäntä sijaitsevat säily‐
tyslokerossa.
AUX-liitäntä 3 146, USB-liitäntä
3 147.
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Säilytys

Säilytyslokero valokytkimen
alapuolella

Vedä kahvasta avataksesi lokeron.

Käsinelokero

Mukinpitimet

Avaa vetämällä kahvasta.
Käsinelokero voidaan lukita auton
avaimella.

Mukinpitimet sijaitsevat keskikonso‐
lissa.

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

Säilytys
Myös alas käännetyssä takakyynär‐
nojassa on juomanpitimet.

Keskikonsolin säilytystila
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Tavaratila
Kiinnityssilmukat

Aurinkolasikotelo

Paina kahvaa varovasti alas ja työnnä
suojusta taaksepäin.
Avaa kääntämällä kansi alas.
Älä sijoita aurinkolasikoteloon paina‐
via esineitä.

Kiinnityssilmukat on suunniteltu pitä‐
mään esineet paikallaan esim. hihno‐
jen tai tavaraverkon avulla.
Kolmannen istuinrivin turvavöitä ei
saa koskaan käyttää kuorman kiinni‐
tykseen.

Apuverkko
Voit kuljettaa pieniä kuormia lisäva‐
rusteena saatavan apuverkon sisällä.
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Säilytys

Verkon asentamiseksi ripusta silmu‐
kat takalevyn kiinnikkeisiin ja kiinnitä
kiinnityssilmukoiden koukut tavarati‐
lan lattiaan.

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

Varoituskolmio

Ensiapupakkaus

Säilytä varoituskolmiota tavaratilan
lattian peitteen alla olevassa säilytys‐
lokerossa.

Varastoi ensiapupakkaus tavaratilan
lattian peitteen alla olevaan säilytys‐
lokeroon.

Säilytys

Palonsammutin

Kattotelinejärjestelmä
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Lastaustietoa

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

Palonsammutin sijaitsee etumatkus‐
tajan istuimen edessä jalkatilassa.

Kiinnitä kattoteline kiinnityskohtiin.

■ 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.
■ Kiinnitä tavarat kuormankiinnitys‐
lenkkeihin sidotuilla kiinnityshih‐
noilla 3 61.
■ Esineet tulee aina kiinnittää paikal‐
leen, jotta ne eivät liiku tavarati‐
lassa.
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Säilytys

■ 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, älä
peitä kojelaudan yläosassa olevaa
tunnistinta.
■ Kuorma ei saa estää polkimien, sei‐
sontajarrun eikä vaihdevivun käyt‐
töä eikä estää kuljettajan liikkeitä.
Sisätilassa ei saa säilyttää irrallisia
esineitä.
■ Älä aja takaluukun ollessa auki.
■ Kantavuus on auton sallitun koko‐
naismassan (ks. tyyppikilpi 3 298)
ja omamassan erotus.
Laske oman autosi omamassa si‐
vun 3 3 Massat-taulukossa.
Omamassa sisältää kuljettajan
(68 kg), matkatavaran (7 kg) ja
kaikkien nesteiden (säiliön 90 %:n
täyttöaste) painon.

Erikois- ja lisävarusteet nostavat
omamassaa.
■ 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.
Suurin sallittu ajonopeus on
120 km/h.

Mittarit ja käyttölaitteet

Mittarit ja käyttölaitteet

Käyttölaitteet
Ohjauspyörän säätö

Käyttölaitteet ................................ 65
Varoitusvalot, mittarit ja ilmaisi‐
met ............................................... 72
Tietonäytöt ................................... 83
Auton viestit ................................. 88
Ajotietokone ................................. 90
Auton räätälöinti ........................... 92
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Huomio
Jos ohjauspylvääseen kohdistuu
akselin suunnassa voimakas isku
ohjauspyörää säädettäessä tai
vipu lukitaan, se voi vaurioittaa oh‐
jauspyörään liittyviä osia.

Ohjauspyörän
kauko-ohjaus

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

Infotainment-järjestelmää voidaan
käyttää ohjauspyörän säätimillä.
Lisätietoa löytyy Infotainment-järjes‐
telmän ohjeesta.
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Äänitorvi

Tuulilasin pyyhin-/
pesulaite

Säädettävä pyyhintäväli

Tuulilasinpyyhkimet

Paina j.
2
1
P
§

=
=
=
=

nopea
hidas
tihkuasento tai sadetunnistin
pois

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

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

Mittarit ja käyttölaitteet
Pyyhinautomatiikka
sadetunnistimella

P = Pyyhinautomatiikka sadetunnis‐
timella
Sadetunnistin havaitsee tuulilasilla
olevan veden määrän ja ohjaa auto‐
maattisesti tuulilasinpyyhkimien taa‐
juutta.
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Sadetunnistimen säädettävä
herkkyys

Säädä herkkyys säätöpyörällä:
pieni herkkyys = käännä säätöpyö‐
rää alaspäin
suuri herkkyys = käännä säätöpyö‐
rää ylöspäin

Huomio
Kytke pois tuulilasinpyyhkimet ja
sadetunnistimen automaattinen
toiminta autonpesun ajaksi.

Pidä tunnistin puhtaana pölystä,
liasta ja jäästä.
Jos siirrät pyyhkimien valitsimen sa‐
detunnistintilaan tai käännät säätö‐
pyörää pienestä herkkyydestä suu‐
relle herkkyydelle sytytysvirran ol‐
lessa kytkettynä, tuulilasinpyyhkimet
tekevät kertapyyhkäisyn järjestelmän
tarkistamiseksi.
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Tuulilasin pesulaite

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

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

liikettä haittaavia esteitä, voi vau‐
rioittaa 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.
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.

Takalasin pyyhin/pesulaite

Käynnistä takalasin pyyhin paina‐
malla keinukytkintä:
yläasento
= jatkuva toiminta
ala-asento
= jaksottainen toi‐
minta
keskiasento
= pois

Mittarit ja käyttölaitteet

Ulkolämpötila
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Kellonajan ja päivämäärän
asetus
CD 300, CD 400, Navi 600
Paina CONFIG-painiketta. Valikko
Asetukset avautuu näyttöön.
Valitse Aika Päiväys.
Auton räätälöinti 3 92.

Paina vipua. Takalasille suihkutetaan
pesunestettä ja pyyhin pyyhkäisee
muutaman kerran.
Älä käytä tätä toimintoa takalasin ol‐
lessa jäässä.
Kytke pois pesulinjoilla.
Takalasin pyyhin kytkeytyy automaat‐
tisesti päälle, kun tuulilasinpyyhkimet
ovat kytkettyinä ja peruutusvaihde
kytketään.
Takalasin pesulaite poistetaan käy‐
töstä, kun neste on vähissä.

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

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

Kello
Kellonaika ja päivämäärä näytetään
infonäytössä.

Ajan ja päivämäärän asetuksia voi‐
daan säätää.
MyLink, kuvakepohjainen
navigoinnilla tai ilman
Katso lisätietoa infotainmentjärjestelmän ohjekirjasta.
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Mittarit ja käyttölaitteet

Virtapistokkeet

12 V:n pistosrasiat sijaitsevat takalat‐
tiakonsolissa ja tavaratilassa vasem‐
massa reunassa.

Savukkeensytytin

Suurin tehonkulutus ei saa ylittää
120 wattia.
Kun sytytysvirta on katkaistu, pistora‐
siat ovat poissa käytöstä. Lisäksi pis‐
torasiat poistetaan käytöstä, mikäli
akkujännite on alhainen.
Pistorasioihin ei saa kytkeä mitään
virtaa antavaa laitetta, kuten laturia
tai akkua.
Vääräntyyppinen pistoke voi vaurioit‐
taa pistorasiaa.

Savukkeensytytin sijaitsee etulattia‐
konsolissa.
Paina savukkeensytytin pohjaan. Se
kytkeytyy automaattisesti pois päältä
käyttövalmiiksi kuumennuttuaan.
Vedä sytytin ulos.

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

Mittarit ja käyttölaitteet
korkean sisälämpötilan johdosta.
Varmista, että autossa ei säilytetä
herkästi syttyviä aineita.

Huomio
Savukkeensytyttimen liiallinen
kuumentaminen voi vaurioittaa
kuumennuselementtiä ja sytytintä.
Älä pidä sytyttimestä kiinni, kun se
on kuumenemassa. Tämä voi joh‐
taa sytyttimen ylikuumentumi‐
seen.

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.
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Huomio
Savukkeensytyttimen istukkaa pi‐
tää käyttää vain savukkeensytytti‐
melle. Jos savukkeensytyttimen
istukkaan kytketään 12 V jännite‐
adaptereita, saattaa seurauksena
olla sulakkeen palaminen tai mah‐
dollinen kuumenemisen aiheut‐
tama vika. 12 V pistorasia, joka si‐
jaitsee konsolin takaosassa, on
tarkoitettu vain jälkimarkkinoilta
ostettujen laitteiden, kuten navi‐
gaattorien ja puhelinlaturien virta‐
lähteeksi.

Tuhkakupit
Huomio
Vain tuhkaa varten - ei palaville
jätteille.

Siirrettävä tuhkakuppi voidaan aset‐
taa mukinpitimiin.
Avaa kansi käyttääksesi tuhkakuppia.
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Varoitusvalot, mittarit ja
ilmaisimet

Matkamittari

Nopeusmittari

Kun mailit valitaan yksiköiksi koh‐
dassa Asetukset, enimmäisarvo on
1241. Kun tallennettu matka saavut‐
taa lukeman 1242, osamatkamittari
näyttää automaattisesti 0 ilman nol‐
lausta.

Kierroslukumittari

Näyttää autolla ajetun kokonaismat‐
kan alarivillä.
Ilmoittaa ajonopeuden.
Ylinopeuden varoitusääni kuuluu ker‐
ran ja opastaa kuljettajaa hidasta‐
maan nopeutta, kun auton nopeus
ylittää 120 km/h.

Osamatkamittari
Ylärivi näyttää viimeisen nollauksen
jälkeen tallennetun matkan.
Kun kilometrit valitaan yksiköiksi koh‐
dassa Asetukset, enimmäisarvo on
1999,9. Kun tallennettu matka saa‐
vuttaa lukeman 2000, osamatkamit‐
tari näyttää automaattisesti 0 ilman
nollausta.

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

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

Polttoainemittari

Näyttää polttoainesäiliössä olevan
polttoaineen määrän.
Merkkivalo i palaa, jos polttoaineen
määrä säiliössä on alhainen. Tank‐
kaa välittömästi.
Älä aja säiliötä tyhjäksi.

Säiliössä olevan polttoaineen takia
koko polttoainesäiliön tilavuuden mu‐
kaista määrää ei ehkä voida tankata.
Nuoli 6 lähellä symbolia Y osoittaa,
että polttoaineen täyttöaukko on au‐
ton oikealla puolella.
Huomautus
Varmista aina ennen tankkausta,
että sytytysvirta on katkaistu.
Jos käytät virtalukkoa tankkauksen
aikana, polttoainemittarin neula ei
välttämättä näytä oikeaa polttoaine‐
määrää.
Jos auto on kaltevalla alustalla, polt‐
toainemittarin neula ei välttämättä
näytä oikeaa polttoainemäärää,
koska säiliössä oleva polttoaine liik‐
kuu.
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Moottorin
jäähdytysnesteen
lämpömittari

Näyttää jäähdytysnesteen lämpöti‐
lan.
vasen alue
= moottori ei ole
vielä toimintaläm‐
pötilassa
keskialue
= normaali toiminta‐
lämpötila
oikeanpuo‐
= lämpötila liian kor‐
leinen alue
kea
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Mittarit ja käyttölaitteet
Huomio

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

Huoltonäyttö
Moottoriöljyn käyttöiän valvonta
dieselmoottoreissa
Koska moottoriöljy tulee vaihtaa
Autossa on tietokonejärjestelmä, joka
ilmoittaa, koska moottoriöljy ja suo‐
datin täytyy vaihtaa. Ilmoitus perustuu
moottorin kierroslukuihin ja lämpöti‐
laan, ei ajokilometrimäärään. Ajo-olo‐
suhteista riippuen öljynvaihtovälin
ajokilometrimäärä voi vaihdella huo‐
mattavastikin.
Jotta öljyn käyttöiän valvonta toimii oi‐
kein, järjestelmä on nollattava jokai‐
sen öljynvaihdon yhteydessä. Kun
järjestelmä on laskenut öljyn käyt‐
töiän lyhentyneen, se ilmoittaa öljyn‐
vaihdon olevan tarpeen. CodE 82 nä‐

kyy kuljettajan tietokeskuksessa.
Vaihda öljy mahdollisimman pian
seuraavien 1000 km:n aikana.
Parhaissa olosuhteissa ajettaessa on
mahdollista, että öljyn käyttöiän val‐
vonta ilmoittaa öljynvaihdon olevan
tarpeen vasta jopa vuoden kuluttua.
Moottoriöljy ja suodatin on vaihdet‐
tava vähintään kerran vuodessa, ja
samalla järjestelmä on nollattava. Jäl‐
leenmyyjällä on palveluksessaan
koulutettua huoltohenkilökuntaa, joka
voi tehdä tämän työn ja nollata järjes‐
telmän.
On myös tärkeää tarkistaa öljymäärä
säännöllisesti ja lisätä öljyä tarvit‐
taessa. Jos järjestelmä nollataan jos‐
kus vahingossa, öljy on vaihdettava
5000 km viimeisen öljynvaihdon jäl‐
keen. Muista nollata öljyn käyttöiän
valvonta aina, kun öljy vaihdetaan.

Moottoriöljyn jäljellä olevan käyttöiän
näyttö

Moottoriöljyn jäljellä oleva käyttöikä
näytetään kuljettajan tietokeskuk‐
sessa symbolilla I, jota seuraa jäl‐
jellä olevan käyttöiän ilmaiseva pro‐
senttiluku. Tätä varten sytytysvirran
on oltava kytketty ja moottorin sam‐
mutettu.
Kuljettajan tietokeskus 3 83.
Huoltotiedot 3 289.

Mittarit ja käyttölaitteet
Moottoriöljyn käyttöiän valvonnan
nollaus
Nollaa järjestelmä aina vaihtaessasi
moottoriöljyn, jotta järjestelmä voi las‐
kea seuraavan moottoriöljyn vaihdon
ajankohdan. Nollaa moottoriöljyn
käyttöiän valvontajärjestelmä jollakin
seuraavista tavoista:
■ Testeriä käyttäen:
Järjestelmä nollataan korjaamolla
testerillä moottoriöljyn vaihdon jäl‐
keen.
■ Kaasupolkimen avulla:
◆ Poista avain virtalukosta yli mi‐
nuutin ajaksi.
◆ Työnnä avain virtalukkoon ja
käännä se asentoon 2 (sytytys‐
virta kytketty ja moottori sammu‐
tettu).
◆ Paina kaasupoljin täysin pohjaan
ja pidä sitä painettuna kaksi se‐
kuntia.

◆ Vapauta kaasupoljin kahdeksi
sekunniksi.
◆ Toista edellä mainittu kaasupol‐
kimen painaminen ja vapautus
kaksi kertaa yhden minuutin ai‐
kana.
■ SET/CLR -painiketta käyttämällä
autoissa, joissa on keskivarustelu‐
tason näyttö:
Paina suuntavilkkuvivun MENU painiketta valitaksesi vaihtoehdon
Asetukset. Käännä säätöpyörää,
kunnes näytössä on valikko, jossa
näkyy moottoriöljyn jäljellä oleva
käyttöikä. Paina SET/CLR -paini‐
ketta muutama sekunti sytytysvir‐
ran ollessa kytketty. Jos kuljettajan
tietokeskuksessa näkyy edelleen
CodE 82 moottorin käynnistyksen
jälkeen, moottoriöljyn käyttöiän val‐
vontajärjestelmää ei ole nollattu.
Toista toimenpide.
■ Käyttämällä nollauspainiketta au‐
toissa, joissa on keskivarusteluta‐
son näyttö:
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Paina nollauspainiketta n. 5 sekun‐
tia, kunnes näytössä on moottoriöl‐
jyn jäljellä oleva käyttöikä. Vapauta
nollauspainike ja paina uudelleen
muutama sekunti nollataksesi
moottoriöljyn käyttöiän valvontajär‐
jestelmän.

Merkkivalot
Kuvattuja merkkivaloja ei ole kaikissa
autoissa. Kuvaus koskee kaikkia mit‐
taristoversioita. Kun sytytysvirta on
kytketty, useimmat merkkivalot pala‐
vat hetken ajan toimintatestinä.
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Merkkivalojen värit merkitsevät seu‐
raavaa:
Punainen
= Vaara, tärkeä
muistutus
Keltainen
= Varoitus, ohje, häi‐
riö
Vihreä
= Päällekytkennän
vahvistus
Sininen
= Päällekytkennän
vahvistus
Valkoinen
= Päällekytkennän
vahvistus

Mittarit ja käyttölaitteet
Mittariston merkkivalot
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Mittarit ja käyttölaitteet

Keskikonsolin merkkivalot

Turvavyömuistutin
Kuljettajan istuimen symboli X palaa
tai vilkkuu punaisena.

Palaa

Sytytysvirran kytkemisen jälkeen,
kunnes turvavyö kiinnitetään.

Merkkivalo vilkkuu

Liikkeellelähdön jälkeen, kunnes tur‐
vavyö kiinnitetään.
Turvavyön kiinnitys 3 44.

Suuntavilkku
O palaa tai vilkkuu vihreänä.

Merkkivalo vilkkuu

Merkkivalo vilkkuu suuntavalojen tai
varoitusvilkkujen ollessa kytkettyinä.
Nopea vilkkuminen: suuntavilkun tai
siihen liittyvän sulakkeen toiminta‐
vika.
Lampun vaihto 3 256. Sulakkeet
3 262.
Suuntavalot 3 100.

Turvatyynyt ja
turvavyönkiristimet
v palaa punaisena.
Kytkettäessä sytytysvirta merkkivalo
palaa n. 4 sekuntia. Jos valo ei syty
lainkaan tai jos se ei sammu
4 sekunnin kuluttua tai jos se palaa
ajon aikana, turvavyönkiristin- tai tur‐
vatyynyjärjestelmässä on häiriö. Jär‐
jestelmät eivät ehkä laukea onnetto‐
muudessa.
Turvavyönkiristimien tai turvatyyny‐
jen lauettua v palaa jatkuvasti.

9 Varoitus
Korjauta häiriön syy viipymättä
korjaamolla.
Turvatyynyjärjestelmä, turvavyönki‐
ristimet 3 46, 3 43.

Turvatyynyn poistaminen
käytöstä
V palaa keltaisena.
Etumatkustajan turvatyyny on käy‐
tössä.
* palaa keltaisena.
Etumatkustajan turvatyyny on pois‐
tettu käytöstä 3 52.

Mittarit ja käyttölaitteet
9 Vaara
Lapsen kuolemaan johtavan hen‐
kilövahingon vaara, jos lasten tur‐
valaitetta käytetään etuistuimella
etumatkustajan turvatyynyn ol‐
lessa aktivoituna.
Aikuisen kuolemaan johtavan
henkilövahingon vaara istuttaessa
etuistuimella etumatkustajan tur‐
vatyynyn ollessa poiskytkettynä.

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

Palaa moottorin käydessä

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

Merkkivalo vilkkuu

Kun avain on asennossa 1 yli
15 sekuntia, merkkivalo vilkkuu ja
auto siirtyy akunsäästötilaan.

Toimintavian merkkivalo
Z palaa tai vilkkuu keltaisena.
Se syttyy, kun sytytysvirta kytketään,
ja sammuu pian moottorin käynnistyt‐
tyä.

Huolla auto pian
g palaa keltaisena, kun auto on
huollettava.
Se palaa yhdessä varoituskoodin
kanssa.
Auton viestit 3 88.

Jarru- ja kytkinjärjestelmä
Jarru- ja kytkinnesteen taso
& palaa punaisena.
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Palaa, kun seisontajarru vapaute‐
taan, jos jarru-/kytkinnestetaso on
liian alhainen tai jos jarrujärjestel‐
mässä on vika 3 253.

9 Varoitus
Pysäytä. Keskeytä matkanteko
välittömästi. Käänny korjaamon
puoleen.
Se palaa sytytysvirran kytkemisen jäl‐
keen, kun käsikäyttöinen seisonta‐
jarru on kytketty 3 227.

Käytä poljinta

0 vilkkuu keltaisena.
Kytkinpoljinta on painettava moottorin
käynnistämiseksi. Stop-start-järjes‐
telmä 3 218.

Lukkiutumaton
jarrujärjestelmä (ABS)
u palaa keltaisena.

80

Mittarit ja käyttölaitteet

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
3 226.

Vaihto ylös
[ syttyy vihreänä, kun vaihtaminen
ylöspäin on suositeltavaa polttoai‐
neen säästämiseksi.

Ohjaustehostin
c palaa keltaisena.

Syttyy, kun ohjaustehostusta on
vähennetty
Ohjaustehostusta vähennetään jär‐
jestelmän ylikuumenemisen vuoksi.
Merkkivalo sammuu, kun järjestelmä
on jäähtynyt.

Syttyy, kun ohjaustehostus on
poistettu käytöstä
Ohjaustehostusjärjestelmän vika.
Käänny korjaamon puoleen.

Palaa virransyötön
keskeytymisen jälkeen

Ohjauskulman tunnistin on kalibroi‐
tava, jotta ohjaustehostinjärjestelmä
alkaa toimia.
■ Suorittaaksesi automaattisen kalib‐
roinnin aja suoraan tasaisella hi‐
taalla nopeudella.
■ Jos merkkivalo palaa edelleen,
suorita manuaalinen kalibrointi
kääntämällä ohjauspyörä ääriasen‐
nosta toiseen.
Merkkivalo sammuu, kun järjestelmä
on taas toiminnassa.

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

tai
ulkopuolisen ultraäänilähteen aiheut‐
tamat häiriöt. Järjestelmä toimii nor‐
maalisti, kun häiriön lähde poistetaan.
Korjauta järjestelmän häiriön syy kor‐
jaamolla.
Ultraäänipysäköintianturit 3 230.

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

Elektroninen ajonvakau‐
tusjärjestelmä ja
luistonestojärjestelmä
b palaa tai vilkkuu keltaisena.

Palaa

Järjestelmässä on vika. Ajoa voidaan
jatkaa. Ajovakavuus voi kuitenkin
huonontua ajotien laadusta riippuen.

Mittarit ja käyttölaitteet
Korjauta häiriön syy korjaamolla.

Dieselhiukkassuodatin

Merkkivalo vilkkuu

% palaa tai vilkkuu keltaisena, jos
dieselhiukkassuodatin on puhdistet‐
tava tai aikaisemmat ajo-olosuhteet
eivät sallineet automaattista puhdis‐
tusta.
Jatka ajoa äläkä anna, mikäli mah‐
dollista, moottorin käyntinopeuden
laskea 2000 r/min alle.
Merkkivalo % sammuu heti, kun itse‐
puhdistustoiminto on suoritettu lop‐
puun.
Jos moottori sammutetaan, kun
merkkivalo palaa tai vilkkuu, auton
polttoaineenkulutus lisääntyy ja
moottoriöljyn kestoikä lyhenee. Huo‐
maa, että kuljettajan on jatkettava
ajamista regenerointiprosessin ai‐
kana, kunnes dieselhiukkassuodatti‐
men merkkivalo sammuu.
Lue lisää auton sisällä olevasta DPFtiedotteesta.
Dieselhiukkassuodatin 3 221.

Järjestelmä on aktiivinen. Moottorin
teho voi heikentyä ja auto voi hieman
jarruttaa automaattisesti.
Elektroninen ajonvakautusjärjes‐
telmä 3 228, Luistonestojärjestelmä
3 227.

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

Hehkutus
! palaa keltaisena.
Palaa hehkutuksen ollessa toimin‐
nassa. Se kytkeytyy päälle ainoas‐
taan matalissa lämpötiloissa.
Moottorin käynnistäminen 3 218.
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Rengaspaineiden
valvontajärjestelmä
w palaa tai vilkkuu keltaisena.

Palaa

Rengaspaineiden aleneminen. Py‐
sähdy heti ja tarkasta rengaspaineet.

Merkkivalo vilkkuu

Häiriö järjestelmässä tai on asennettu
pyörä, jossa ei ole paineanturia
(esim. varapyörä). Merkkivalo palaa
jatkuvasti 60 - 90 sekunnin kuluttua.
Käänny korjaamon puoleen.

Moottorin öljynpaine
I palaa punaisena.
Se syttyy, kun sytytysvirta kytketään,
ja sammuu pian moottorin käynnistyt‐
tyä.
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Palaa moottorin käydessä
Huomio
Moottorin voitelu saattaa olla kes‐
keytynyt. Moottori voi vaurioitua ja
leikata kiinni, jolloin vetävät pyörät
lukkiutuvat.
1. Käsivaihteisto: paina kytkintä.
2. Kytke vaihteisto vapaalle, auto‐
maattivaihteisto: aseta valintavipu
asentoon N.
3. Aja mahdollisimman nopeasti
pois liikennevirrasta häiritsemättä
muuta liikennettä.
4. Katkaise sytytysvirta.

9 Varoitus
Jarruttaminen ja ohjaaminen vaa‐
tivat huomattavasti enemmän voi‐
maa moottorin ollessa sammutet‐
tuna. Autostop-toiminnon aikana
jarrutehostin toimii normaalisti.

Älä poista avainta ennen kuin auto
on paikallaan, muuten ohjaus‐
lukko voi lukkiutua odottamatto‐
masti.
Tarkista öljymäärä ennen korjaamon
puoleen kääntymistä 3 250.

Polttoaine vähissä

Automaattivaihteistolla varustetut au‐
tot voidaan käynnistää vain, kun jar‐
rupoljin on painettuna ja valintavipu
on joko asennossa P tai N 3 223.

Ulkovalot
8 palaa vihreänä.
Palaa ulkopuolisten valojen ollessa
kytkettyinä 3 98.

i palaa keltaisena.
Palaa, kun polttoainesäiliössä on liian
vähän polttoainetta.
Katalysaattori 3 222.
Ilman poisto dieselpolttoainejärjestel‐
mästä 3 255.

C palaa sinisenä.
Se palaa kaukovalojen ollessa kytket‐
tyinä ja kaukovalovilkkua käytet‐
täessä 3 99.

Ajonestin

Sumuvalot

Kaukovalot

d vilkkuu keltaisena.
Jos merkkivalo palaa tai vilkkuu edel‐
leen, kun sytytysvirta on kytkettynä,
järjestelmässä on vika. Moottoria ei
voida käynnistää.

> palaa vihreänä.
Palaa etusumuvalojen ollessa kytket‐
tyinä 3 101.

Paina jarrupoljinta

r palaa keltaisena.

0 vilkkuu keltaisena.

Takasumuvalo

Mittarit ja käyttölaitteet
Palaa, kun takasumuvalo on käy‐
tössä 3 101.

Sadetunnistin
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Tietonäytöt
Kuljettajan tietokeskus

< palaa vihreänä.
Palaa, kun automaattinen sadetun‐
nistin on aktivoitu 3 66.

Vakionopeussäädin
m palaa valkoisena.
Se palaa järjestelmän ollessa kytket‐
tynä toimintaan 3 229.

Konepelti auki
/ palaa keltaisena.
Se palaa konepellin ollessa auki.
Stop-start-järjestelmä 3 218.

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

Kuljettajan tietokeskus (DIC) sijaitsee
mittaristossa ja siihen on saatavana
keski- tai ylätason näyttö.
Keskitason näytössä voidaan valita
seuraavat päävalikot MENU-painik‐
keella:
■ Asetukset
■ Ajotietokone

Ylemmän tason näytössä voidaan va‐
lita valikot MENU-painikkeella. Valik‐
kosymbolit näkyvät näytön yläreu‐
nassa:
■ X Asetukset
■ W Ajotietokone
■ s ECO-tietovalikko
Jotkut näytetyistä toiminnoista ovat
erilaisia ajon aikana ja auton ollessa
paikallaan, ja jotkut toiminnot ovat
käytettävissä vain ajon aikana.
Auton räätälöinti 3 92.
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Valikoiden ja toimintojen valinta

Paina SET/CLR-painiketta valitak‐
sesi toiminnon tai vahvistaaksesi
viestin.

Valikot ja toiminnot voidaan valita
suuntavilkkuvivun painikkeilla.

Asetukset

Korosta valikkovaihtoehto tai aseta
numeroarvo kääntämällä säätöpyö‐
rää.
Paina MENU-painiketta vaihtaaksesi
valikoiden välillä tai palataksesi ala‐
valikosta yhden valikkotason ylös‐
päin.

Paina keskitason näytössä MENU va‐
litaksesi kohdan Asetukset, tai valitse
ylemmän tason näytössä X.
Valitse alavalikko kääntämällä säätö‐
pyörää. Vahvista painamalla
SET/CLR-painiketta.
Noudata alavalikossa annettuja oh‐
jeita.
■ Yksikkö: näytettävät yksiköt voi‐
daan vaihtaa
■ Rengaspaine: kaikkien pyörien ren‐
gaspaineen tarkistus ajon aikana
3 269

Ajotietokone

Paina keskitason näytössä MENU va‐
litaksesi kohdan Ajotietokone, tai va‐
litse ylemmän tason näytössä W.
Valitse alavalikko kääntämällä säätö‐
pyörää. Vahvista painamalla
SET/CLR-painiketta.

Mittarit ja käyttölaitteet
Valitse alavalikko kääntämällä säätö‐
pyörää. Vahvista painamalla
SET/CLR-painiketta.
Alavalikot ovat:

■ Osamatkamittari 1
■ Osamatkamittari 2
Osamatkamittari 2 on saatavana vain
ylemmän tason näytöllä varustettui‐
hin autoihin.
Ajotietokoneella varustetuissa au‐
toissa on käytettävänä enemmän ala‐
valikoita.
Ajotietokone 3 90.

ECO-tietovalikko

Valitse s ylemmän tason näy‐
tössä.

■ Vaihteenvaihdon ilmaisin: Nykyi‐
nen vaihde näkyy nuolen sisällä.
Yläpuolella oleva merkki näyttää
ylösvaihdon suosituksen polttoai‐
neen säästämiseksi.
Eco-hakemistonäyttö: Nykyinen
polttoaineenkulutus näkyy seg‐
menttinäytössä. Mukauta ajotyylisi
siten, että täytetyt segmentit pysy‐
vät Eco-alueella. Mitä enemmän
segmenttejä on täytettynä, sitä suu‐
rempi on auton polttoaineenkulu‐
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tus. Nykyinen kulutusarvo näkyy
näytössä samanaikaisesti.

■ Suurkuluttajat: Esillä on laskevassa
järjestyksessä luettelo eniten kulu‐
tusta lisäävistä mukavuusominai‐
suuksista, jotka ovat tällä hetkellä
käytössä. Näytössä näkyy potenti‐
aalinen polttoainesäästö. Jos jokin
sähkönkuluttaja kytketään pois
päältä, se poistuu luettelosta ja ku‐
lutusarvo päivitetään.
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Mittarit ja käyttölaitteet
Graafinen infonäyttö

Infotainment-järjestelmästä riippuen
graafinen infonäyttö on saatavana
kahtena versiona.
CD 300:

■ Eco-suuntaus: Näyttää keskimää‐
räisen kulutuksen kehityksen 50
km:n ajomatkalla. Täytetyt seg‐
mentit näyttävät polttoaineenkulu‐
tuksen 5 km:n jaksoissa ja auttavat
siten ajamaan taloudellisemmin.

Graafinen infonäyttö,
värillinen infonäyttö
Auton kokoonpanosta riippuen siinä
on joko
■ Graafinen infonäyttö
tai
■ Värillinen infonäyttö kosketusnäyt‐
tötoiminnolla.

CD 400:

Valikoihin ja asetuksiin pääsee näy‐
tön kautta.
Graafinen infonäyttö näyttää:
■ ajan 3 69
■ ulkolämpötilan 3 69
■ päivämäärän 3 69
■ elektronisen ilmastointiautomatii‐
kan asetukset 3 209
■ Infotainment-järjestelmän, katso
kuvaus Infotainment-järjestelmän
käyttöoppaasta
■ auton räätälöinnin asetukset
3 92

Mittarit ja käyttölaitteet
Valinta Infotainment-järjestelmillä CD
400, CD 300

Paina painiketta CONFIG: Valikko‐
sivu Asetukset avautuu näyttöön.
Valitse asetus tai arvo kääntämällä
MENU -nuppia.
Paina MENU-säädintä asetuksen tai
arvon vahvistamiseksi.
Paina painiketta BACK poistuaksesi
valikosta.

Värillinen infonäyttö

Infotainment-järjestelmästä riippuen
värillinen infonäyttö on saatavana
kahtena versiona.

Navi 600:

MyLink, kuvakepohjainen
navigoinnilla tai ilman:
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Värillinen infonäyttö näyttää:
■ ajan 3 69
■ ulkolämpötilan 3 69
■ päivämäärän 3 69
■ elektronisen ilmastointiautomatii‐
kan asetukset 3 209
■ Infotainment-järjestelmän, katso
kuvaus Infotainment-järjestelmän
käyttöoppaasta
■ auton räätälöinnin asetukset
3 92
Valinta Infotainment-järjestelmällä
Navi 600
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Paina CONFIG-painiketta siirtyäksesi
järjestelmän asetusvalikkoon.
Käännä Menu-säädintä asetuksen tai
arvon valitsemiseksi.
Paina Menu-säädintä asetuksen tai
arvon vahvistamiseksi.
Paina painiketta BACK poistuaksesi
valikosta.
Valinta järjestelmällä: MyLink,
kuvakepohjainen navigoinnilla tai
ilman
Paina CONFIG-painiketta siirtyäksesi
järjestelmän asetusvalikkoon.
Käännä Menu/SEL-säädintä asetuk‐
sen tai arvon valitsemiseksi.
Paina Menu/SEL-säädintä asetuksen
tai arvon vahvistamiseksi.
Paina painiketta BACK poistuaksesi
valikosta.
Infotainment-järjestelmää voidaan
ohjata myös kosketusnäytön painik‐
keilla.

Auton viestit

Nro Auton viesti

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

2

Radiokauko-ohjainta ei ole
havaittu, paina kytkinpoljinta
käynnistääksesi uudelleen

5

Ohjauspylväs on lukittu

7

Käännä ohjauspyörää, katkaise
sytytysvirta ja kytke se

9

Käännä ohjauspyörää, käyn‐
nistä moottori uudelleen

Auton viestit keskitason
näytössä

25 Vasen etusuuntavilkku ei toimi
26 Vasen takasuuntavilkku ei toimi
27 Oikea etusuuntavilkku ei toimi
28 Oikea takasuuntavilkku ei toimi
35 Vaihda radiokauko-ohjaimen
paristo
48 Puhdista kuolleen kulman varoi‐
tusjärjestelmä
54 Vettä dieselpolttoaineen
suodattimessa

Auton viestit näytetään koodinume‐
roina.

55 Aja yli 15 minuutin ajan diesel‐
hiukkassuodattimen (DPF)
regeneroimiseksi
67 Huolla ohjauspylvään lukko

Mittarit ja käyttölaitteet
Nro Auton viesti

Auton viestit pystynäytössä

68 Huolla ohjaustehostin
75 Huolla ilmastointilaite
76 Huolla kuolleen kulman varoi‐
tusjärjestelmä
79 Lisää moottoriöljyä
82 Vaihda moottoriöljy pian
84 Moottorin teho on alentunut
89 Huoltokehotus
92 Kauko-ohjainta ei havaittu,
käynnistä uudelleen painamalla
jarrua
94 Vaihda pysäköintiasentoon
95 Huolla turvatyyny

■
■
■
■
■
■
■
■
■
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Pyyhin-/pesulaitejärjestelmä
Ovet, ikkunat
Radiokauko-ohjaimella
Turvavyöt
Turvatyynyjärjestelmät
Moottori ja vaihteisto
Rengaspaine
Dieselmoottorin hiukkassuodatin
Akku

Varoitusäänet
Auton viestit näytetään tekstinä. Nou‐
data viesteissä annettuja ohjeita.
Järjestelmä näyttää viestejä seuraa‐
vista aiheista:
■ Nestemääriä
■ Murtohälytinjärjestelmä
■ Jarrut
■ Vetojärjestelmät
■ Ajojärjestelmät
■ Vakionopeussäädin
■ Esteiden havaitsemisjärjestelmät
■ Valaistus, polttimon vaihto

Moottorin käynnistämisen
yhteydessä tai ajon aikana

■ Jos turvavyötä ei ole kiinnitetty.
■ Jos seisontajarru on kytkettynä
määrätyn nopeuden ylittyessä.
■ Jos kuljettajan tietokeskukseen tu‐
lee varoituskoodi.
■ Jos pysäköintitutka havaitsee es‐
teen.
■ Jos auton nopeus ylittää 120 km/h.
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Kun auto pysäköidään ja/tai
jokin ovi avataan

■ Kunnes moottori käynnistetään
avaimella virtalukosta.
■ Ulkovalojen palaessa.

Ajotietokone
Valikot ja toiminnot voidaan valita
suuntavilkkuvivun painikkeilla 3 83.

Autostopin aikana

■ Jos kuljettajan ovi avataan.

Paina keskitason näytössä MENU va‐
litaksesi kohdan Ajotietokone, tai va‐
litse ylemmän tason näytössä W.

Valitse jokin alavalikoista kääntä‐
mällä säätöpyörää:
■ Osamatkamittari 1
■ Osamatkamittari 2
(vain ylemmän tason näyttö)
■ Toimintasäde
■ Keskikulutus
■ Hetkellinen kulutus
■ Keskinopeus

Mittarit ja käyttölaitteet
Ajotietokone 1 ja 2
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Lisäksi polttoainemittarin merkkivalo
i palaa.

Kummankin ajotietokoneen tiedot
voidaan nollata erikseen matkamitta‐
rin, keskikulutuksen ja keskinopeu‐
den osalta, jolloin on mahdollista
näyttää kuljettajakohtaisia ajotietoja.
Nollaa painamalla muutama sekunti
SET/CLR-painiketta kussakin tilassa.

Keskikulutus

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

Hetkellinen kulutus

Nollaa painamalla palautuspainiketta
tai SET/CLR-painiketta muutaman
sekunnin ajan.

Toimintasäde

Osamatkamittari

Osamatkamittari näyttää edellisen
nollauksen jälkeen tallennetun mat‐
kan.

Toimintasäde lasketaan säiliössä ole‐
van hetkellisen polttoainemäärän ja
hetkellisen kulutuksen perusteella.
Näyttö perustuu keskiarvoihin.
Tankkauksen jälkeen toimintasäde
päivittyy hetken kuluttua automaatti‐
sesti.
Kun polttoainesäiliössä on polttoaine
vähissä, kuljettajan tietokeskukseen
tulee viesti.

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

Huomio
Hetkellinen ja keskimääräinen ku‐
lutus voivat vaihdella ajo-olosuh‐
teiden, ajotottumusten ja auton
nopeuden mukaan.

Keskinopeus

Keskinopeuden näyttö. Mittaus voi‐
daan käynnistää uudelleen milloin ta‐
hansa.
Nollaa painamalla muutama sekunti
SET/CLR-painiketta.
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Auton räätälöinti
Auton parametreja voidaan räätä‐
löidä muuttamalla asetuksia kuljetta‐
jan tietokeskuksessa ja infonäytössä.
Auton varustelusta riippuen jotkut alla
olevista toiminnoista eivät ehkä ole
käytettävissä.

Paina MENU valitaksesi kohdan
Asetukset, tai valitse ylemmän tason
näytössä X.

Asetukset graafisessa
infonäytössä

CD 300/CD 400
Kytke Infotainment-järjestelmä päälle
ja paina CONFIG -painiketta. Valikko
Asetukset avautuu näyttöön.

Asetukset kuljettajan
tietokeskuksessa

Yksikkö -asetusvalikko voidaan valita
suuntavilkkuvivun painikkeilla.
Asetusvalikko Yksikkö avautuu näyt‐
töön.
Näyttöyksiköt voidaan vaihtaa.
Paina painiketta SET/CLR ja valitse
yksikkö kääntämällä säätöpyörää.
■ Yksikkö1: Iso-Britannia
■ Yksikkö2: USA
■ Yksikkö3: Eurooppa
Vahvista painamalla SET/CLR-paini‐
ketta.

Seuraavat asetukset voidaan valita
MENU -painikkeella:
■ Kielet (Languages)
■ Aika Päiväys
■ Radioasetukset
■ Ajoneuvoasetukset
Vastaavissa alavalikoissa voidaan
muuttaa seuraavia asetuksia:

Mittarit ja käyttölaitteet
Kielet (Languages)
Halutun kielen valinta.
Aika Päiväys
Katso Kello 3 69 saadaksesi lisätie‐
toja.
Radioasetukset
Katso lisätietoa kohdasta Infotain‐
ment-järjestelmä.
Ajoneuvoasetukset

■ Ilmastoinnin ja ilman laatu
Autom. tuulettimen nopeus: Vaih‐
taa puhaltimen nopeudeksi korkea/
keskinopeus/hidas.

Automaattinen ilmastointi: Vaihtaa
AQS:n (ilmanlaatuanturi) herkkyy‐
deksi matala/korkea.
Automaat. huurteenpoisto: päällä/
pois (automaattisen huurteenpois‐
ton aktivointi tai käytöstä poisto).
Autom. takalasin huurteenp.:
päällä/pois (automaattisen taka‐
huurteenpoiston aktivointi tai käy‐
töstä poisto).
■ Mukavuusasetukset
Äänimerkin voimakkuus: Varoitus‐
äänien äänenvoimakkuuden muut‐
taminen.
Auton takal. pyyh. taaksep.: Taka‐
lasinpyyhkimen automaattisen
käynnistyksen käyttöönotto tai käy‐
töstä poistaminen kytkettäessä pe‐
ruutusvaihde.
■ Pysäköintiapu/törmäystunnistin
Pysäköintiavustaja: Ultraäänitun‐
nistimien käyttöönotto tai poistami‐
nen käytöstä.
Kuolleen sivukulman hälytys: Kuol‐
leen kulman varoitusjärjestelmän
kytkeminen päälle tai pois.
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■ Lähestymisvalot
Lähestymisvalojen aktivointi: Au‐
toonnousuvalaistuksen käyttöön‐
otto tai poistaminen käytöstä.
Kesto ajoneuvosta poist.: Poistu‐
misvalaistuksen käyttöönotto tai
poistaminen käytöstä ja sen keston
muuttaminen.
■ Ovien keskuslukitus
Estä avoimen oven lukitus: Ovien
automaattisen lukituksen käyttöön‐
otto tai poistaminen käytöstä jonkin
oven ollessa auki.
■ Etälukitus, avaus, käynnistys
Kaukoavauksen ilmaisin: Varoitus‐
vilkkujen välähtämisen käyttöön‐
otto tai käytöstä poistaminen luki‐
tuksen avauksen yhteydessä.
Kaukolukituksen ilmaisin: Varoitus‐
vilkkujen välähtämisen käyttöön‐
otto tai käytöstä poistaminen luki‐
tuksen avauksen yhteydessä.
Ovien avaus kauko-ohj.: Muuta
konfiguraatiota siten, että joko vain
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kuljettajan oven tai koko auton luki‐
tus avautuu.
■ Palauta tehdasasetukset
Palauta tehdasasetukset: Kaikkien
toimintojen palautus lähtöasetuk‐
siin.

Asetukset värillisessä
infonäytössä

Navi 600
Paina CONFIG-painiketta. Valikko
Asetukset avautuu näyttöön.

Seuraavat asetukset voidaan valita
kiertämällä ja painamalla monitoimi‐
säädintä:
■ Kielet
■ Aika & päivämäärä
■ Radioasetukset
■ Puhelinasetukset
■ Navigointiasetukset
■ Ajoneuvoasetukset
■ Näytön asetukset
Vastaavissa alavalikoissa voidaan
muuttaa seuraavia asetuksia:

Navigointiasetukset
Katso Infotainment-järjestelmän ku‐
vaus kohdasta Infotainment.
Ajoneuvoasetukset

Kielet
Halutun kielen valinta.
Aika & päivämäärä
Katso Kello 3 69.
Radioasetukset
Katso Infotainment-järjestelmän ku‐
vaus kohdasta Infotainment.
Puhelinasetukset
Katso Infotainment-järjestelmän ku‐
vaus kohdasta Infotainment.

■ Ilmastointi ja ilmanlaatu
Tuulettimen ohjaus: Muuttaa puhal‐
timen ohjausta. Muutettu asetus on
käytössä sen jälkeen, kun sytytys‐
virta kytketään pois ja uudelleen
päälle.
Ilmastointilaite: Jäähdytyksen otta‐
minen käyttöön tai poistaminen
käytöstä.

Mittarit ja käyttölaitteet
Autom. huurteen poisto: Tehostaa
tuulilasin kuivumista valitsemalla
automaattisesti tarvittavat asetuk‐
set ja ilmastoinnin automaattitoi‐
minnon.
Autom. takalasin lämmitys: Takala‐
sin lämmityksen automaattinen ak‐
tivointi.

■

■

■
■ Mukavuustoiminnot
Merkkiäänten äänenvoimakkuus:
Varoitusäänien äänenvoimakkuu‐
den muuttaminen.
Autom. takalasinpyyh. peruutuks.:
Takalasinpyyhkimen automaatti‐
sen käynnistyksen käyttöönotto tai

■

käytöstä poistaminen kytkettäessä
peruutusvaihde.
Pysäköintiapu/törmäyksenesto
Pysäköintiapu: Ultraäänipysäköin‐
titutkan ottaminen käyttöön tai pois‐
taminen käytöstä.
Hälytys - kuollut kulma: Kuolleen
kulman varoitusjärjestelmän kytke‐
minen päälle tai pois.
Kulkutien valaistus
Kesto ajoneuvosta poistuttaessa:
Poistumisvalaistuksen käyttöön‐
otto tai poistaminen käytöstä ja sen
keston muuttaminen.
Ajoneuvon paikannusvalot: Lähes‐
tymisvalojen käyttöönotto tai pois‐
taminen käytöstä.
Oven elektr. lukitus
Estä avoimen oven lukitus: Ovien
automaattisen lukituksen käyttöön‐
otto tai poistaminen käytöstä jonkin
oven ollessa auki.
Etälukitus / -avaus / -käynnistys
Ilmoitus kaukosäätimellä
avauksesta: Varoitusvilkkujen vä‐
lähtämisen käyttöönotto tai käy‐
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töstä poistaminen lukituksen
avauksen yhteydessä.
Oven avaus kaukos.: Muuta konfi‐
guraatiota siten, että joko vain kul‐
jettajan oven tai koko auton lukitus
avautuu.
Oven autom. uud.lukitus
kaukosäätimellä: Aktivoi tai poista
käytöstä automaattinen uudelleen‐
lukitus lukituksen avauksen jäl‐
keen, kun ovia ei avata.
■ Tehtaan asetuksien palauttaminen
Tehtaan asetuksien palauttaminen:
Kaikkien toimintojen palautus läh‐
töasetuksiin.
Näytön asetukset
Valittavissa olevat näyttöasetukset:
■ Päivätila: Optimointi päivävalais‐
tukseen.
■ Yötila: Optimointi pimeisiin olosuh‐
teisiin.
■ Automaattinen: Näytön tila vaihtuu,
kun auton valot kytketään päälle/
pois.
■ Peruutuskamera: Takakameran
asetusten muuttaminen.

96

Mittarit ja käyttölaitteet

Asetukset värillisessä
infonäytössä

MyLink, kuvakepohjainen
navigoinnilla tai ilman

■ Navigointiasetukset
■ Auton asetukset
■ Näyttöasetukset
Vastaavissa alavalikoissa voidaan
muuttaa seuraavia asetuksia:
Kielet (Languages)
Halutun kielen valinta.
Aika ja päivämäärä
Katso lisätietoa infotainmentjärjestelmän ohjekirjasta.
Radioasetukset
Katso lisätietoa infotainmentjärjestelmän ohjekirjasta.

Paina asetukset-näyttöpainiketta ko‐
tisivulla tai CONFIG-painiketta etule‐
vyssä siirtyäksesi asetusvalikkoon.
Paina vierityspalkkia, kunnes haluttu
vaihtoehto näkyy näytössä. Valitse
muutettavat asetukset.
■ Kielet
■ Aika ja päivämäärä
■ Radion asetukset
■ Puhelimen asetukset

Puhelimen asetukset
Katso lisätietoa infotainmentjärjestelmän ohjekirjasta.
Navigointiasetukset
Katso lisätietoa infotainmentjärjestelmän ohjekirjasta.

Auton asetukset
■ Ilmastointi ja ilman laatu
Automaattinen puhaltimen nopeus:
Vaihtaa puhaltimen nopeudeksi
korkea/keskinopeus/hidas.
Ilmanlaatuanturi: Vaihtaa AQS:n (il‐
manlaatuanturi) herkkyydeksi ma‐
tala/korkea.
Ilmastoinnin toimintatila: pois /
päällä / edellinen asetus
Automaattinen huurteenpoisto:
päällä/pois (automaattisen huur‐
teenpoiston kytkeminen päälle tai
pois)
Automaattinen takalasin lämmitys:
päällä/pois (automaattisen takala‐
sin lämmityksen kytkeminen päälle
tai pois)
■ Mukavuus
Varoitusäänien voimakkuus: Varoi‐
tusäänien äänenvoimakkuuden
muuttaminen.
Automaattinen pyyhintä
peruutusvaihteella
: Takalasinpyyhkimen automaatti‐
sen käynnistyksen käyttöönotto tai

Mittarit ja käyttölaitteet
käytöstä poistaminen kytkettäessä
peruutusvaihde.
■ Törmäyksentunnistusjärjestelmät
Pysäköintitutka: Ultraäänitunnisti‐
mien käyttöönotto tai poistaminen
käytöstä.
Kuolleen kulman varoitus: Kytkee
kuolleen kulman varoitusjärjestel‐
män päälle tai pois.
■ Valaistus
Auton paikantamisvalot: Autoon‐
nousuvalaistuksen käyttöönotto tai
poistaminen käytöstä.
Poistumisvalot: Poistumisvalais‐
tuksen käyttöönotto tai poistaminen
käytöstä ja sen keston muuttami‐
nen.
■ Sähkötoimiset ovien lukot
Automaattinen ovien lukitus: Ovien
automaattisen lukituksen kytkemi‐
nen päälle tai pois.
Ovien lukitusviive: Ovien lukitusvii‐
veen kytkeminen päälle tai pois.
Automaattinen lukituksen esto
oven ollessa auki: Ovien automaat‐
tisen lukituksen käyttöönotto tai

poistaminen käytöstä jonkin oven
ollessa auki.
■ Etälukitus/avaus/käynnistys
Merkki lukittaessa kaukoohjaimella: Varoitusvilkkujen väläh‐
tämisen käyttöönotto tai käytöstä
poistaminen lukituksen yhtey‐
dessä.
Merkki avattaessa lukitus kaukoohjaimella: Varoitusvilkkujen väläh‐
tämisen käyttöönotto tai käytöstä
poistaminen lukituksen avauksen
yhteydessä.
Ovien lukituksen avaus kaukoohjaimella: Muuta konfiguraatiota
siten, että joko vain kuljettajan oven
tai koko auton lukitus avautuu.
Kauko-ohjain unohtui autoon muistutus:: Kytke elektronisen
avaimen jäämisestä autoon varoit‐
tava muistutus päälle tai pois.
■ Tehdasasetusten palautus?: Kaik‐
kien toimintojen palautus lähtöase‐
tuksiin.
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Näyttöasetukset
■ Kotisivuvalikko:
Katso lisätietoa infotainmentjärjestelmän ohjekirjasta.
■ Takakameran asetukset:
Paina säätääksesi takakameran
asetuksia 3 238.
■ Näyttö pois:
Katso lisätietoa infotainmentjärjestelmän ohjekirjasta.
■ Kartan asetukset:
Katso lisätietoa infotainmentjärjestelmän ohjekirjasta.
■ Karttanäyttö:
Katso lisätietoa infotainmentjärjestelmän ohjekirjasta.
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Valaistus

Valaistus

Ulkovalot

Valokytkin valoautomatiikalla

Valokytkin
Ulkovalot ...................................... 98
Sisävalot .................................... 102
Valaistusominaisuudet ............... 103

Kierrä ajovalokytkintä:
7 = Valot pois
8 = Sivuvalot
9 = Ajovalot
Merkkivalo 8 3 82.

Kierrä ajovalokytkintä:
AUTO = Valoautomatiikka, jonka toi‐
minta riippuu ulkovalaistuk‐
sesta.
m
= Valoautomatiikan kytkemi‐
nen päälle tai pois. Kytkin
palaa asentoon AUTO.
= Sivuvalot
8
= Ajovalot
9
Kun sytytysvirta kytketään, valoauto‐
matiikka on aina aktiivinen.
Kun valot ovat päällä, 8 syttyy.
Merkkivalo 8 3 82.

Valaistus

Valoautomatiikka

Kaukovalot
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Kaukovalovilkku
Kaukovalovilkkua käytetään vetä‐
mällä vipua.

Ajovalojen kantaman
säätö
Ajovalojen kantaman säätö
käsin

Valoautomatiikan toiminta

Kun valoautomatiikka on käytössä ja
moottori on käynnissä, ajovalot ja ta‐
kavalot kytkeytyvät automaattisesti
päälle heikossa valaistuksessa, ja
myös jos tuulilasinpyyhkimet on akti‐
voitu useita pyyhkäisyjä varten.

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

9 Varoitus
Vaihda aina kaukovaloilta lähiva‐
loille lähestyessäsi vastaantulevia
autoja tai jos edelläsi on autoja.
Kaukovalot voivat sokaista toiset
kuljettajat hetkellisesti, jolloin seu‐
rauksena saattaa olla törmäys.

Ajovalojen kantaman sovittaminen
auton kuormitukseen häikäistymisen
estämiseksi: käännä säätöpyörä oi‐
keaan asentoon.
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0 = matkustajat etuistuimilla
1 = matkustajat kaikilla istuimilla
2 = matkustajat kaikilla istuimilla ja
täysi tavaratila
3 = kuljettaja istuimellaan, täysi tava‐
ratila ja autolla vedetään asuntotai perävaunua.

Varoitusvilkut

Suunta- ja
kaistanvaihtovilkut

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.

Käyttö painikkeella ¨.
Sammuta vilkut painamalla painiketta
uudelleen.
Varoitusvilkut kytkeytyvät päälle au‐
tomaattisesti turvatyynyjen laue‐
tessa.

Siirrä vipua
ylöspäin
Siirrä vipua
alaspäin

= Oikea suunta‐
vilkku
= Vasen suunta‐
vilkku

Jos vipu siirretään vastuksen ohi, kyt‐
keytyvät suuntavalot kestotoimin‐
taan. Ohjauspyörän palautuessa kyt‐
keytyvät suuntavalot automaattisesti
pois päältä.
Vilkkuminen kolme kertaa esim. kais‐
taa vaihdettaessa: paina vipu tuntu‐
vaan vastukseen asti ja vapauta se.

Valaistus
Pidempikestoista suuntavilkutusta
varten paina vipua tuntuvan vastuk‐
sen yli.
Kytke vilkku käsin pois päältä siirtä‐
mällä vipu alkuperäiseen asen‐
toonsa.
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Takasumuvalot

Seisontavalot

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

Kun auto on pysäköity, etu- ja takasi‐
vuvalot auton toisella puolella voi‐
daan aktivoida:
1. Katkaise sytytysvirta.
2. Suuntavalovipu ylimpään (oikea
pysäköintivalo) tai alimpaan (va‐
sen pysäköintivalo) asentoon.
Vahvistuksena kuuluu äänimerkki ja
kytkeytyy päälle ko. suunnan suunta‐
valon merkkivalo.

Etusumuvalot

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

Sisävalot

Sisävalo

Kojelaudan valaistuksen
säätö

Huurtuneet lamppujen
suojukset
Valokotelon sisäpinta voi huurtua ly‐
hyeksi ajaksi epäsuotuisessa kyl‐
mänkosteassa säässä, kovalla sa‐
teella ja auton pesun jälkeen. Kos‐
teus haihtuu hetken päästä itsestään.
Voit auttaa haihtumista kytkemällä
valot päälle.
Seuraavien valojen kirkkautta voi‐
daan säätää ulkovalojen palaessa:
■ Kojelaudan valaistus
■ Infonäyttö
■ Katkaisimien ja käyttösäätimien va‐
laistus
Käännä säätöpyörää k ja pidä pai‐
kallaan, kunnes kirkkaus on halua‐
mallasi tasolla.

Kun autoon astutaan tai autosta pois‐
tutaan, sisävalot syttyvät automaatti‐
sesti ja sammuvat hetken kuluttua.
Ne kytkeytyvät päälle lyhyeksi ajaksi,
vaikka avain poistetaan virtalukosta.
Keinukytkimen käyttö:
w
= automaattinen päälle- ja
poiskytkentä
paina u = aina päällä
paina v = aina pois päältä

Valaistus

Lukuvalot

Valaistusominaisuudet
Sisääntulovalot
Tervetuliaisvalot

Käytetään painikkeilla s ja t.

9 Varoitus
Vältä sisävalojen käyttämistä
ajaessasi pimeässä. Valaistu mat‐
kustajatila heikentää näkyvyyttä
pimeässä ja saattaa aiheuttaa tör‐
mäyksen.

Häikäisysuojien valot
Palavat, kun suojus avataan.

Ajovalot, sivuvalot, takavalot ja sisä‐
valot kytkeytyvät päälle lyhyeksi
ajaksi, kun auton lukitus avataan
kauko-ohjaimella. Tämä toiminto hel‐
pottaa auton löytämistä pimeällä.
Valot sammuvat heti, kun virtalukko
käännetään apulaitekäytön asen‐
toon. Liikkeellelähtö 3 17.
Tämän toiminnon päälle- tai poiskyt‐
kentää voidaan muuttaa infonäytön
valikossa Asetukset. Auton räätälöinti
3 92.
Asetukset voidaan tallentaa käytettä‐
vän avaimen osalta 3 21.
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Poistumisvalot
Ajo-, sivu- ja takavalot valaisevat ym‐
päristöä säädettävän pituisen ajan
autosta poistumisen jälkeen.
Huomautus
Sisääntulovalot ja poistumisvalot
voidaan kytkeä päälle ja pois auto‐
maattisesti riippuen ulkovalaistuk‐
sen voimakkuudesta.

Sisääntulovalot

Lisäksi jotkut sisävalot ja kytkimet kyt‐
keytyvät päälle, kun kuljettajan ovi
avataan.

Päällekytkentä

Seuraava menettely koskee vain au‐
toja, joissa ei ole ajovaloautomatiik‐
kaa. Valokytkimen on oltava
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Valaistus

asennossa OFF. Jos kuljettajan ovi
suljetaan, valot sammuvat automaat‐
tisesti asetetun ajan kuluttua.
1. Katkaise sytytysvirta.
2. Poista virta-avain lukosta.
3. Avaa kuljettajan ovi.
4. Vedä suuntavilkkuvivusta.
5. Sulje kuljettajan ovi.
Jos kuljettajan ovea ei suljeta, valot
sammuvat kahden minuutin kuluttua.
Jos suuntavalovivusta vedetään kul‐
jettajan oven ollessa auki, valot sam‐
muvat heti.
Kun valokytkin on asennossa AUTO
ja avain poistetaan sytytysvirran kat‐
kaisemisen jälkeen, automaattitoi‐
minnolla varustetun auton ulkovalot
syttyvät automaattisesti valaistusolo‐
suhteiden mukaan.
Tämän toiminnon aktivointia, käy‐
töstä poistamista ja valaistuksen kes‐
toa voidaan muuttaa infonäytön vali‐
kossa Asetukset. Auton räätälöinti
3 92.
Asetukset voidaan tallentaa käytettä‐
vän avaimen osalta 3 21.

Akun purkautumisen esto
Jotta akku ei purkaudu, kun sytytys‐
virta on katkaistu, jotkut sisävalot
sammutetaan automaattisesti jonkin
ajan kuluttua.
Jos sytytysvirta katkaistaan ulkovalo‐
jen ollessa päällä, ulkovalot sammu‐
vat automaattisesti heti tai muutaman
minuutin kuluttua riippuen valaistus‐
olosuhteista tai asetuksista.
Ulkovalot palavat kuitenkin jatkuvasti,
jos ne kytketään päälle manuaalisesti
sytytysvirran ollessa katkaistuna.

Infotainment-järjestelmä

Infotainmentjärjestelmä
Johdanto .................................... 105
Radio ......................................... 128
CD-soitin .................................... 140
AUX-liitäntä ................................ 146
USB-liitäntä ................................ 147
Bluetooth musiikki ...................... 151
Digitaalinen kuvakehys .............. 154
Navigointi ................................... 156
Puheentunnistus ........................ 193
Puhelin ....................................... 198

Johdanto
Yleistä tietoa
Infotainment-järjestelmä tarjoaa huip‐
puviihdettä autoosi.
AM- ja FM-aaltoalueita varten ra‐
diossa on kaksitoista automaattisesti
määritettävää pikavalintakanavaa. Li‐
säksi käsin voidaan määrittää vielä
36 kanavaa (aaltoalueesta riippu‐
matta).
Integroidulla audiosoittimella voit tois‐
taa CD-audiolevyjä ja MP3/WMACD-levyjä.
Lisäksi voit yhdistää Infotainment-jär‐
jestelmään lisäaudiolähteiksi ulkoisia
tallennusvälineitä, esim.iPodin, MP3soittimen tai USB-tikun (ei mallissa
CD 300) tai kannettavan CD-soitti‐
men.
Digitaalinen ääniprosessori tarjoaa
useita esiasetettuja taajuuskorjainti‐
loja äänen optimoimiseksi.
Dynaamisella reittisuunnittelulla va‐
rustettu navigointijärjestelmä (vain
Navi 600) ohjaa sinut luotettavasti
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määränpäähäsi ja välttää halutessasi
automaattisesti ruuhkat ja muut lii‐
kenneongelmat.
Infotainment-järjestelmää voidaan
käyttää valinnaisvarusteena saata‐
villa ohjauspyörän säätimillä.
Infotainment-järjestelmä voidaan va‐
rustaa myös matkapuhelinportaalilla.
Säätimien harkittu suunnittelu, sel‐
keät näytöt ja MENU -monitoiminuppi
mahdollistavat järjestelmän helpon ja
intuitiivisen käytön.

Tärkeää tietoa käytöstä ja
liikenneturvallisuudesta
9 Varoitus
Infotainment-järjestelmää tulee
käyttää siten, että autolla voidaan
ajaa turvallisesti kaikissa tilan‐
teissa. Jos olet epävarma, pysäytä
auto ja käytä Infotainmentjärjestelmää auton ollessa paikal‐
laan.
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9 Varoitus

Navigointijärjestelmän (vain Navi
600) käyttö ei vapauta kuljettajaa
tämän vastuusta ajaa liikenteessä
asiankuuluvalla tarkkuudella ja
valppaasti. Liikennesääntöjä on
aina noudatettava.
Lisää järjestelmään tietoja (esim.
osoitteita) vain auton ollessa pai‐
kallaan.
Jos navigointijärjestelmän antama
ohje on ristiriitainen liikennesään‐
töjen kanssa, liikennesääntöjä on
aina noudatettava.

9 Varoitus
Joillakin alueilla karttaan on mer‐
kitty yksisuuntaiset tiet ja alueet
(esim. kävelyalueet), joille et saa
kääntyä. Tällaisilla alueilla Info‐
tainment-järjestelmä voi antaa va‐
roituksen, jota tulee noudattaa.
Täällä sinun tulee kiinnittää eri‐
tyistä huomiota yksisuuntaisiin tei‐
hin ja alueisiin, joille ei saa ajaa.

Radiovastaanotto

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

Varkaudenestotoiminto
Infotainment-järjestelmässä on elekt‐
roninen turvajärjestelmä varkauksien
estämiseksi.
Infotainment-järjestelmä toimii siksi
vain omassa autossasi ja on var‐
kaalle arvoton.

Infotainment-järjestelmä

Käyttösäätimet, yleiskuva
Navi 600
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6
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Lyhyt painallus: aseman
valinta .................................. 129
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Painaminen kahdesti:
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Lyhyt painallus: automaat‐
titallennusluettelon valinta ... 129
Pitkä painallus: asemien
automaattinen tallennus ...... 129

Suosikkilistat ....................... 130
14 MENU ................................. 117
Kääntäminen: valikkovaih‐
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numeroarvojen
asettaminen ....................... 117
Painaminen: merkityn
vaihtoehdon valinta/
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CD/MP3/WMA:
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17 CD/MP3/WMA ..................... 147
Käynnistä/keskeytä toisto . . . 147
18 CD/AUX .............................. 147
CD/MP3/WMA-toiston
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vaihto .................................. 147
19 BAND .................................. 128
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20 Haku taaksepäin ................. 129
Radio: haku taaksepäin ...... 129
CD/MP3/WMA:
siirtyminen kappaleissa
taaksepäin .......................... 142
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Infotainment-järjestelmä
1

m-säädin ............................. 116

6

TP ....................................... 136

11 MENU ................................. 117

7

Radion liikennetiedo‐
tusten kytkeminen päälle/
pois ..................................... 136
INFO ................................... 107

Kääntäminen: valikkovaih‐
toehtojen merkintä tai
numeroarvojen
asettaminen ....................... 117

8

Tilanteesta riippuva lisätieto 107
TONE .................................. 122

9

Äänensävyn asetukset ........ 122
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2
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Asemapainikkeet 1...6 ........ 129
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3

Lyhyt painallus: aseman
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Haku taaksepäin ................. 129
Radio: haku taaksepäin ...... 129
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5

CD/MP3/WMA:
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Haku eteenpäin ................... 129
Radio: haku eteenpäin ........ 129
CD/MP3/WMA:
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Automaattiset muistitasot .... 129
Lyhyt painallus: automaat‐
titallennusluettelon valinta ... 129
Pitkä painallus: asemien
automaattinen tallennus ...... 129
10 BACK .................................. 117

Suosikkilistat ....................... 130
13 MUTE .................................. 116
Mykistyksen kytkentä
päälle/pois ........................... 116
14 CONFIG .............................. 126

Valikko: yksi taso
taaksepäin .......................... 117

Järjestelmän asetukset ....... 126
15 CD/AUX .............................. 147

Syöttö: viimeisen merkin
tai kaikkien syötettyjen
tietojen poisto ...................... 117

CD/MP3/WMA-toiston
käynnistys tai äänilähteen
vaihto .................................. 147
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16 BAND .................................. 128
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8

CD/MP3/WMA:
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TP ....................................... 136
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Radion liikennetiedo‐
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Radio: haku taaksepäin ...... 129
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18 BAND .................................. 128
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CD-aukko / CD:n poisto

Ohjauspyörän audiosäätimet

1

CD-in-LED ........................... 142

1

2
3

LED-valo palaa, kun CDsoittimessa on CD-levy ....... 142
CD:n poistaminen ............... 142
CD-aukko ............................ 142

Radion käynnistys tai
aaltoalueen vaihto ............... 128

SRC (lähde) ........................ 116
Painaminen: äänilähteen
valinta .................................. 116
Jos radio on toiminnassa:
valitse seuraava/edellinen
pikavalinta-asema
kääntämällä ylös-/alaspäin . 128
Jos CD-soitin on
toiminnassa: valitse
seuraava/edellinen CD/
MP3/WMA-raita
kääntämällä ylös-/alaspäin . 142
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Äänenvoimakkuuden
lisääminen ........................... 116
Äänenvoimakkuuden
pienentäminen .................... 116
Mykistyksen kytkentä
päälle/pois ........................... 116

Käyttö
Säätimet

Infotainment-järjestelmää käytetään
toimintonäppäimillä, monitoimisääti‐
millä ja näytössä näkyvillä valikoilla.
Tietoja syötetään ja valintoja tehdään
seuraavilla tavoilla:
■ kojetaulun keskusohjausyksiköllä
3 107
■ ohjauspyörän säätimillä 3 107

Infotainment-järjestelmän
kytkeminen päälle tai pois

Paina lyhyesti X -nuppia. Kun Info‐
tainment-järjestelmä on kytketty
päälle, viimeksi valittu lähde on käy‐
tössä.

Automaattinen poiskytkentä
Jos Infotainment-järjestelmä on kyt‐
ketty päälle X -nuppia käyttäen syty‐
tysvirran ollessa katkaistuna, se kyt‐
keytyy uudelleen pois 30 minuutin ku‐
luttua.

Äänenvoimakkuuden
määrittäminen

Käännä X -nuppia. Kulloinenkin ase‐
tus näkyy näytössä.
Kun Infotainment-järjestelmä kytke‐
tään päälle, viimeksi valittu äänenvoi‐
makkuus on käytössä, mikäli se on
käynnistyksen enimmäisäänenvoi‐
makkuutta alhaisempi.
Seuraavat voidaan määritellä erik‐
seen:
■ käynnistyksen enimmäisäänenvoi‐
makkuus 3 126
■ liikennetiedotusten äänenvoimak‐
kuus 3 126
■ navigointiviestien äänenvoimak‐
kuus (vain Navi 600) 3 157
Ajonopeuden mukaan säätyvä
äänenvoimakkuus
Kun ajonopeuden mukaan säätyvä
äänenvoimakkuus on aktivoitu
3 126, äänenvoimakkuutta sääde‐
tään automaattisesti tie- ja tuulimelun
voittamiseksi.

Infotainment-järjestelmä
Mykistä
Mykistä audiolähteet painamalla
MUTE -näppäintä.
Mykistyksen peruminen: käännä X nuppia tai paina MUTE ‑näppäintä
uudelleen.
Äänenvoimakkuuden rajoittaminen
korkeissa lämpötiloissa
Jos lämpötila auton sisällä on hyvin
korkea, Infotainment-järjestelmä ra‐
joittaa säädettävissä olevaa enim‐
mäisäänenvoimakkuutta. Tarvit‐
taessa äänenvoimakkuutta pienen‐
netään automaattisesti.

Käyttötavat
Radio
Avaa radion päävalikko tai vaihda eri
aaltoalueiden välillä painamalla
BAND -näppäintä.
Avaa asemavalintaa koskevia vaihto‐
ehtoja sisältävä alavalikko paina‐
malla MENU -nuppia.
Radiotoimintojen yksityiskohtainen
kuvaus 3 128.

Audiosoittimet
Paina CD/AUX-painiketta avataksesi
CD-, USB-, iPod- tai AUX-valikon (jos
käytettävissä) tai vaihtaaksesi näiden
valikoiden välillä.
Avaa kappalevalintaa koskevia vaih‐
toehtoja sisältävä alavalikko paina‐
malla MENU -nuppia.
Seuraavien yksityiskohtainen ku‐
vaus:
■ CD-soittimen toiminnot 3 142
■ AUX-liitännän toiminnot 3 147
■ USB-liitännän toiminnot (ei mal‐
lissa CD 300) 3 147
Navigointi
(vain Navi 600)
Paina NAV-painiketta näyttääksesi
kartan auton nykyistä sijaintia ympä‐
röivästä alueesta.
Avaa navigoinnin päävalikko paina‐
malla MENU-nuppia.
Navigointijärjestelmän toimintojen yk‐
sityiskohtainen kuvaus 3 157.
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Perustoiminnot
MENU-säädin

MENU -nuppi on keskeisin valikkojen
ohjainlaite.
Käännä
■ merkitään valikkovaihtoehto
■ CD 300: näytetään valikkovaihto‐
ehto
■ asetetaan numeroarvo
Paina
■ valitaan tai aktivoidaan merkitty
vaihtoehto
■ CD 300: valitaan tai aktivoidaan
näytössä oleva vaihtoehto
■ vahvistetaan asetettu arvo
■ kytketään järjestelmän toiminto
päälle/pois
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BACK-painike

Painamalla painiketta lyhyesti voi‐
daan:
■ poistua valikosta
■ palata alavalikosta yhtä ylemmälle
valikkotasolle
■ poistaa merkkijonon viimeisen mer‐
kin
Paina painiketta muutaman sekunnin
ajan poistaaksesi kaikki kohtaan syö‐
tetyt tiedot.

Esimerkkejä valikkojen käytöstä

Asetuksen aktivointi

Navi 600 -malliin liittyviä esimerkkejä
Vaihtoehdon valinta

Käännä MENU -nuppia siirtääksesi
kohdistimen (= värillinen tausta) ha‐
luamasi vaihtoehdon kohdalle.
Valitse merkitty vaihtoehto paina‐
malla MENU -nuppia.
Alavalikot
Nuoli valikon oikeassa reunassa il‐
moittaa, että kun vaihtoehto on va‐
littu, näyttöön avautuu lisävaihtoeh‐
toja sisältävä alavalikko.

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

Infotainment-järjestelmä
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Arvon asettaminen

Toiminnon kytkeminen päälle tai pois

Merkkisarjan syöttäminen

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

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

Syötä merkkisarja, esim. tien nimi,
seuraavasti:
Käännä MENU -nuppia valitaksesi
haluamasi merkin.
Merkkijonon viimeisen merkin voi
poistaa BACK-painikkeella. BACKpainikkeen painaminen muutaman
sekunnin ajan poistaa kaikki syötetyt
tiedot.
Paina MENU -nuppia vahvistaaksesi
valitun merkin.
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CD 400 -malliin liittyviä esimerkkejä
Vaihtoehdon valinta

Käännä MENU -nuppia siirtääksesi
kohdistimen (= värillinen tausta) ha‐
luamasi vaihtoehdon kohdalle.
Valitse merkitty vaihtoehto paina‐
malla MENU -nuppia.
Alavalikot
Nuoli valikon oikeassa reunassa il‐
moittaa, että kun vaihtoehto on va‐
littu, näyttöön avautuu lisävaihtoeh‐
toja sisältävä alavalikko.

Asetuksen aktivointi

Arvon asettaminen

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

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

Infotainment-järjestelmä
Toiminnon kytkeminen päälle tai pois

CD 300 -malliin liittyviä esimerkkejä
Valikkoelementit ja symbolit
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Oikealle osoittava nuoli 3 ilmoittaa:
ensimmäinen alavalikkotaso on käy‐
tössä (kaksi nuolta = toinen alavalik‐
kotaso käytössä).
Alaspäin osoittava nuoli 4 ilmoittaa:
aktiivisessa alavalikossa on lisää
vaihtoehtoja.
Asetuksen aktivointi

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

Ylös ja alas osoittavat nuolet 1 osoit‐
tavat: ylin valikkotaso on aktiivinen.
Aktiivisessa valikossa on valittavissa
lisävaihtoehtoja.
Näytä muut aktiivisen valikon vaihto‐
ehdot kääntämällä MENU -nuppia.
Kulmallinen nuoli 2 ilmoittaa: käytet‐
tävissä on alavalikko, jossa on lisää
vaihtoehtoja.
Paina MENU -nuppia valitaksesi näy‐
tössä olevan vaihtoehdon ja avatak‐
sesi vastaavan alavalikon.

Avaa kyseinen asetusvalikko paina‐
malla MENU -nuppia.
Käännä MENU -nuppia näyttääksesi
haluamasi asetuksen.
Paina MENU -nuppia aktivoidaksesi
asetuksen.
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Arvon asettaminen

Avaa kyseinen asetusvalikko paina‐
malla MENU -nuppia.
Käännä MENU -nuppia muuttaaksesi
asetuksen kulloistakin arvoa.
Paina MENU -nuppia vahvistaaksesi
asetetun arvon.

Toiminnon kytkeminen päälle tai pois

Avaa kyseinen asetusvalikko paina‐
malla MENU -nuppia.
Käännä MENU -nuppia merkitäksesi
asetuksen Päällä tai Päältä.
Paina MENU -nuppia vahvistaaksesi
merkityn asetuksen.

Äänensävyn asetukset
Navi 600

Äänensävyn säätövalikossa voidaan
valita eri äänensävyominaisuuksia
kullekin radion aaltoalueelle ja ääni‐
soittimen lähteelle.

Paina TONE-painiketta avataksesi
äänensävyn säätövalikon.

Infotainment-järjestelmä
Basson, keskiäänen ja diskantin
asetukset

Äänenvoimakkuuden jakaminen
eteen ja taakse

Äänenvoimakkuuden jakaminen
oikealle ja vasemmalle

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

Valitse Faaderi.
Aseta haluamasi arvo.

Valitse Balanssi.
Aseta haluamasi arvo.
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Yksittäisen asetuksen asettaminen
arvoon "0" tai "Pois"
Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina
ja pidä MENU -nuppia painettuna
muutama sekunti.
Kaikkien asetusten asettaminen
arvoon "0" tai "Pois"
Paina painiketta TONE muutaman
sekunnin ajan.
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Äänen sävyn optimointi musiikkityylin
mukaan

Basson, keskiäänen ja diskantin
asetukset

Paina TONE-painiketta avataksesi
äänensävyn säätövalikon.
Valitse EQ (taajuuskorjain).
Näytössä olevat valinnat tarjoavat
valmiiksi optimoidut basso-, keski‐
ääni- ja diskanttiasetukset kulloista‐
kin musiikkityyliä varten.
Valitse vaadittu vaihtoehto.

CD 300 / CD 400

Äänensävyn säätövalikossa voidaan
valita eri äänensävyominaisuuksia
kullekin radion aaltoalueelle ja ääni‐
soittimen lähteelle.

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

Infotainment-järjestelmä
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Äänenvoimakkuuden jakaminen
eteen ja taakse

Äänenvoimakkuuden jakaminen
oikealle ja vasemmalle

Äänen sävyn optimointi musiikkityylin
mukaan

Valitse Faderi:.
Aseta haluamasi arvo.

Valitse Balanssi:.
Aseta haluamasi arvo.

Valitse EQ: (taajuuskorjain).
Näytössä olevat valinnat tarjoavat
valmiiksi optimoidut basso-, keski‐
ääni- ja diskanttiasetukset kulloista‐
kin musiikkityyliä varten.
Valitse haluamasi vaihtoehto.

Yksittäisen asetuksen asettaminen
arvoon "0"
Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina
ja pidä MENU -nuppia painettuna
muutama sekunti.
Kaikkien asetusten asettaminen
arvoon "0" tai "Pois"
Paina painiketta TONE muutaman
sekunnin ajan.
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Äänenvoimakkuusasetuk‐
set

Nopeudesta riippuvainen
äänenvoimakkuus

Navi 600
Maks. äänenvoimakkuus käynnistet‐
täessä

Avaa järjestelmäasetusten valikko
painamalla CONFIG -näppäintä.
Valitse Radioasetukset ja sitten
Maks. äänenvoimakkuus käynnistet‐
täessä.
Aseta haluamasi arvo.

Avaa järjestelmäasetusten valikko
painamalla CONFIG -näppäintä.
Valitse Radioasetukset ja sitten
Nopeudesta riippuvainen
äänenvoimakkuus.
Nopeuden mukaan säätyvä äänen‐
voimakkuus voidaan poistaa käytöstä
tai äänenvoimakkuuden sopeutuksen
aste valita näytössä olevassa vali‐
kossa.
Valitse vaadittu vaihtoehto.

Liikennetiedotusten (TA)
äänenvoimakkuus
Liikennetiedotusten äänenvoimak‐
kuutta voidaan voimistaa tai hiljentää
suhteessa normaaliin audiolaitteen
äänenvoimakkuuteen.

Avaa järjestelmäasetusten valikko
painamalla CONFIG -näppäintä.
Valitse Radioasetukset, RDSvalinnat ja TA-äänenvoim..
Aseta haluamasi arvo.

Infotainment-järjestelmä
CD 300 / CD 400

Nopeuskorvattu äänenvoimakku us

Maks. aloitusäänenvoimak.

Avaa järjestelmäasetusten valikko
painamalla CONFIG -näppäintä.
Valitse Radioasetukset ja sitten
Maks. aloitusäänenvoimak..
CD 300: valitse Ääniasetukset ja sit‐
ten Aloitusäänenvoimakkus.
Aseta haluamasi arvo.

Avaa järjestelmäasetusten valikko
painamalla CONFIG -näppäintä.
Valitse Radioasetukset ja sitten
Autom. äänenvoimakk. säätö.
CD 300: valitse Ääniasetukset ja sit‐
ten Autom. äänenvoimakk. säätö.
Ajonopeuden mukaan säätyvä ää‐
nenvoimakkuus voidaan poistaa käy‐
töstä tai äänenvoimakkuuden sopeu‐
tuksen aste valita näytössä olevassa
valikossa.
Valitse haluamasi vaihtoehto.
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Liikennetiedotusten (TA)
äänenvoimakkuus
Liikennetiedotusten äänenvoimak‐
kuutta voidaan voimistaa tai hiljentää
suhteessa normaaliin audiolaitteen
äänenvoimakkuuteen.

Avaa järjestelmäasetusten valikko
painamalla CONFIG -näppäintä.
Valitse Radioasetukset, RDSvaihtoehdot ja TA-äänenvoimakkuus.
CD 300: valitse Ääniasetukset, RDSvaihtoehdot ja TA-äänenvoimakkuus.
Aseta haluamasi äänenvoimakkuu‐
den voimistus- tai hiljennysaste.
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Räätälöinti
(vain CD 400)
Erilaiset Infotainment-järjestelmän
asetukset voidaan tallentaa erikseen
jokaiseen auton avaimeen (jokaisen
kuljettajan osalta).

Muistiin tallennetut asetukset

Poistettaessa avain virtalukosta seu‐
raavat asetukset tallennetaan auto‐
maattisesti käytettävän avaimen
osalta:
■ viimeiset äänenvoimakkuusase‐
tukset; yksi äänenvoimakkuuden
taso kaikille muille äänilähteille kuin
puhelimelle (radio, CD-soitin, AUX,
USB)
■ kaikki radioasemien pikavalinnat
■ kaikki äänensävyn asetukset; jokai‐
nen näistä asetuksista tallennetaan
erikseen kaikkien seuraavien au‐
diolähteiden osalta (jos on): AM,
FM, CD-soitin, AUX, USB
■ viimeksi aktiivinen audiolähde
■ viimeksi aktiivinen radioasema
(erikseen kullekin aaltoalueelle)
■ viimeksi aktiivinen näyttötila

■ viimeisin kohta audio-/MP3-CD-le‐
vyllä tai vaihtajassa (jos on), mu‐
kaan lukien levyn numero, kappa‐
leen numero, kansio
■ kappaleiden sekoitussoiton asetuk‐
sen tila (CD-soitin)
■ TP-asetuksen (liikenneohjelma) tila
■ kohdistimen sijainti kussakin vali‐
kossa näytöllä

Räätälöinnin käyttöön
ottaminen/käytöstä poistaminen
Avaa järjestelmäasetusten valikko
painamalla CONFIG -näppäintä.
Valitse Ajoneuvoasetukset ja sitten
Mukavuusasetukset.
Aseta kohdan Kuljettajan aset.
personointi valinnaksi joko Päällä tai
Päältä.

Radio
Käyttö
Ohjausnäppäimet

Tärkeimmät radion ohjausnäppäimet
ovat seuraavat:
■ BAND: Radion aktivointi
■ t v: Asemahaku
■ AS: Automaattitallennuksen luette‐
lot
■ FAV: Suosikkiluettelot
■ 1...6: Esivalintapainikkeet
■ TP: Radion liikennetiedotukset
3 136

Radion aktivointi

Paina BAND -näppäintä avataksesi
radion päävalikon.
Viimeksi kuunneltua asemaa vas‐
taanotetaan.

Aaltoalueen valinta

Valitse haluamasi aaltoalue paina‐
malla BAND -näppäintä yhden tai
useamman kerran.

Infotainment-järjestelmä
Kyseisen aaltoalueen viimeksi kuun‐
neltua asemaa vastaanotetaan.

Asemahaku
Automaattinen asemahaku

Aloita asemamuistin seuraavan ase‐
man kuuntelu painamalla lyhyesti
näppäintä t tai v.

Manuaalinen asemahaku
Navi 600
Paina t- tai v -näppäintä ja pidä
sitä painettuna. Vapauta näppäin,
kun taajuusnäytössä näkyy lähes ha‐
luttu taajuus.
Seuraava vastaanottokelpoinen
asema haetaan ja sitä aletaan toistaa
automaattisesti.
CD 300 / CD 400
Aloita seuraavan vastaanottokelpoi‐
sen aseman haku käytettävällä aalto‐
alueella painamalla näppäintä t tai
v muutaman sekunnin ajan.
Kun haluttu taajuus on saavutettu,
asemaa toistetaan automaattisesti.

Huomautus
Manuaalinen asemanhaku: Jos ra‐
dio ei löydä asemaa, se siirtyy auto‐
maattisesti herkemmälle hakuta‐
solle. Jos se ei vieläkään löydä ase‐
maa, viimeisin aktiivinen taajuus
otetaan uudelleen käyttöön.
Huomautus
FM-aaltoalue: kun RDS-toiminto on
aktivoitu, vain RDS-asemia 3 136
haetaan, ja kun radion liikennetiedo‐
tuspalvelu (TP) on aktivoitu, vain lii‐
kennetiedotuksia lähettäviä asemia
3 136 haetaan.

129

Automaattitallennuksen
luettelot
Aaltoalueen kuuluvimpia asemia voi‐
daan etsiä ja ne voidaan tallentaa au‐
tomaattisesti automaattitallennustoi‐
minnon avulla.
Navi 600:

Manuaalinen aseman viritys
FM-aaltoalue
Vain Navi 600: avaa FM-valikko pai‐
namalla MENU-nuppia ja valitse
Manuaal. viritys FM.
Käännä MENU -nuppia ja aseta opti‐
maalinen vastaanottotaajuus taajuu‐
den ponnahdusnäytöllä.
AM-aaltoalue
Käännä MENU -nuppia ja aseta opti‐
maalinen vastaanottotaajuus taajuu‐
den ponnahdusnäytöllä.

Huomautus
Vastaanotettava asema näkyy ko‐
rostettuna.
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CD 400:

Huomautus
Parhaillaan vastaanotettavan ase‐
man kohdalla on merkki i.
Kullakin aaltoalueella on 2 automaat‐
titallennuksen luetteloa (AS 1, AS 2),
joista kumpaankin voidaan tallentaa 6
asemaa.

Asemien automaattinen
tallennus

Paina AS -näppäintä, kunnes näy‐
tössä on ilmoitus automaattitallen‐
nuksesta. Kyseisen aaltoalueen

12 voimakkainta asemaa tallenne‐
taan 2:een automaattitallennuksen
luetteloon.
Keskeytä automaattitallennus paina‐
malla MENU -nuppia.

Avaa kyseisessä luettelokohdassa
oleva asema painamalla lyhyesti jo‐
tain asemapainikkeista 1...6.

Asemien manuaalinen
tallentaminen

Kaikkien aaltoalueiden asemat voi‐
daan tallentaa käsin suosikkiluetteloi‐
hin.

Asemat voidaan tallentaa myös ma‐
nuaalisesti automaattitallennuksen
luetteloihin.
Aseta tallennettava asema.
Avaa automaattitallennuksen luettelo
tai vaihda toiseen luetteloon paina‐
malla lyhyesti AS -painiketta.
Aseman tallentaminen luettelopaik‐
kaan: paina kyseistä asemapainiketta
1...6, kunnes näytössä on vahvistus‐
viesti.
Huomautus
Manuaalisesti tallennetut asemat
korvataan toisilla automaattisen
asemantallennuksen yhteydessä.

Aseman hakeminen

Avaa automaattitallennuksen luettelo
tai vaihda toiseen luetteloon paina‐
malla lyhyesti AS -painiketta.

Suosikkiluettelot

Navi 600

Kuhunkin suosikkiluetteloon voidaan
tallentaa 6 asemaa. Saatavana ole‐
vien suosikkiluetteloiden määrä voi‐
daan määrittää (katso alla).

Infotainment-järjestelmä
Huomautus
Vastaanotettava asema näkyy ko‐
rostettuna.
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Käytettävissä olevien
suosikkiluettelojen määrän määrittely

CD 300 / CD 400

Paina painiketta CONFIG.
Valitse Radioasetukset ja sitten
Radiosuosikit.
Valitse haluamasi käytettävissä ole‐
vien suosikkiluettelojen määrä.

Kuhunkin suosikkiluetteloon voidaan
tallentaa 6 asemaa. Saatavana ole‐
vien suosikkiluetteloiden määrä voi‐
daan määrittää (katso alla).
CD 300: Käytettävissä olevien suo‐
sikkiluettelojen määrää ei voida kon‐
figuroida.

Aseman tallentaminen
Aseta tallennettava asema.
Avaa suosikkiluettelo tai vaihda toi‐
seen suosikkiluetteloon painamalla
lyhyesti FAV -painiketta.
Aseman tallentaminen luettelopaik‐
kaan: paina kyseistä asemapainiketta
1...6, kunnes näytössä on vahvistus‐
viesti.
Aseman hakeminen
Avaa suosikkiluettelo tai vaihda toi‐
seen suosikkiluetteloon painamalla
lyhyesti FAV -painiketta. Avaa kysei‐
sessä luettelokohdassa oleva asema
painamalla lyhyesti jotain asemapai‐
nikkeista 1...6.

Huomautus
Parhaillaan vastaanotettavan ase‐
man kohdalla on merkki i.
Aseman tallentaminen
Aseta tallennettava asema.
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Avaa suosikkiluettelo tai vaihda toi‐
seen suosikkiluetteloon painamalla
lyhyesti FAV -painiketta.
Aseman tallentaminen luettelopaik‐
kaan: paina kyseistä asemapainiketta
1...6, kunnes näytössä on vahvistus‐
viesti.
Aseman hakeminen
Avaa suosikkiluettelo tai vaihda toi‐
seen suosikkiluetteloon painamalla
lyhyesti FAV -painiketta.
Avaa kyseisessä luettelokohdassa
oleva asema painamalla lyhyesti jo‐
tain asemapainikkeista 1...6.
Käytettävissä olevien
suosikkiluettelojen määrän määrittely
(ei CD 300)

Huomautus
Seuraavat FM-näytöt ovat esimerk‐
kejä.

Navi 600

Paina CONFIG-painiketta.
Valitse Radioasetukset ja sitten
Radiosuosikit.
Valitse haluamasi käytettävissä ole‐
vien suosikkiluettelojen määrä.

Aaltoaluevalikot
Vaihtoehtoisia tapoja aseman valin‐
taan on saatavana aaltoaluekohtai‐
sista valikoista.
Kun radion päävalikko on aktiivinen,
avaa kyseinen aaltoaluevalikko pai‐
namalla MENU -nuppia.

Suosikkilista
Valitse Suosikkilista. Kaikki suosikki‐
luetteloihin tallennetut asemat näyte‐
tään.

Infotainment-järjestelmä
Huomautus
Jos asemaluetteloita ei ole luotu etu‐
käteen, infotainment-järjestelmä te‐
kee automaattisen asemahaun.
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Asemahaku käynnistetään. Kun haku
on valmis, aiemmin valittua asemaa
toistetaan.
Asemahaun peruuttaminen: paina
MENU -nuppia.
Huomautus
Jos taajuusaluekohtainen asema‐
luettelo päivitetään, vastaava kate‐
gorialuettelo (jos saatavana) päivite‐
tään myös.

Valitse haluamasi asema.
Huomautus
Parhaillaan vastaanotettavan ase‐
man kohdalla on merkki i.
Manuaalinen viritys
Katso selostusta kohdasta "Manuaa‐
linen aseman viritys" yllä.
Asemaluettelot
Valitse AM-asemaluettelo tai FMasemaluettelo.
Kaikki kyseisen vastaanottoalueen
vastaanottokelpoiset AM/FM-asemat
näytetään näytössä.

Valitse haluamasi asema.
Huomautus
Parhaillaan vastaanotettavan ase‐
man kohdalla on merkki i.
Asemaluetteloiden päivitys
Jos aaltoaluekohtaiseen asemaluet‐
teloon tallennettuja asemia ei voida
enää vastaanottaa:
Valitse käsky, jolla asemaluettelo päi‐
vitetään.

Tärkeää tietoa asemaluetteloiden
päivittämisestä
Infotainment-järjestelmän kaksoisvi‐
ritin päivittää taustalla jatkuvasti ase‐
maluetteloita. Näin varmistetaan
esim., että asemaluettelot sisältävät
aina asemat, joita voidaan vastaanot‐
taa paikallisesti pitkien moottoritie‐
matkojen aikana. Koska automaatti‐
nen päivitys kestää tietyn aikaa,
kaikki vastaanottokelpoiset asemat
eivät ehkä ole heti käytettävissä ase‐
maluettelossa vastaanottoalueen
muuttuessa äkillisesti. Tällaisissa ti‐
lanteissa asemaluetteloiden päivi‐
tystä voidaan nopeuttaa käyttäen ky‐
seistä käskyä asemaluettelon päivit‐
tämiseksi.
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Kategorialuettelot
Useat RDS-asemat 3 136 lähettävät
PTY-koodia, joka määrittelee lähetet‐
tävän ohjelman tyypin (esim. uutiset).
Jotkut asemat muuttavat myös PTYkoodia kulloinkin lähetettävästä sisäl‐
löstä riippuen.
Infotainment-järjestelmä tallentaa
nämä asemat ohjelmatyypin mukaan
järjestettyinä kyseiseen kategoria‐
luetteloon.
Aseman määrittelemän ohjelmatyy‐
pin haku: valitse aaltoaluekohtainen
kategorialuettelon vaihtoehto.

Näytössä on luettelo kulloinkin saata‐
vana olevista ohjelmatyypeistä.
Valitse haluamasi ohjelmatyyppi.
Näytössä on luettelo asemista, jotka
lähettävät valitun tyyppistä ohjelmaa.

Valitse haluamasi asema.
Kategorialuettelo päivitetään myös
silloin, kun vastaava aaltoaluekohtai‐
nen asemaluettelo päivitetään.
Huomautus
Parhaillaan vastaanotettavan ase‐
man kohdalla on merkki i.

CD 300 / CD 400

Suosikkilista
Valitse Suosikkilista. Kaikki suosikki‐
luetteloihin tallennetut asemat näyte‐
tään.

Infotainment-järjestelmä
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Asemahaku käynnistetään. Kun haku
on valmis, viimeksi vastaanotettua
asemaa toistetaan.
Keskeytä asemahaku painamalla
MENU -nuppia.
Huomautus
Jos taajuusaluekohtainen asema‐
luettelo päivitetään, vastaava kate‐
gorialuettelo (jos saatavana) päivite‐
tään myös.
Valitse haluamasi asema.

Valitse haluamasi asema.

Huomautus
Parhaillaan vastaanotettavan ase‐
man kohdalla on merkki i.

Huomautus
Parhaillaan vastaanotettavan ase‐
man kohdalla on merkki i.

Asemaluettelot
Valitse AM-asemalista tai FMasemalista.
Kaikki kyseisen vastaanottoalueen
vastaanottokelpoiset AM/FM-asemat
näytetään näytössä.

Asemaluetteloiden päivitys
Jos aaltoaluekohtaiseen asemaluet‐
teloon tallennettuja asemia ei voida
enää vastaanottaa:
Valitse käsky, jolla asemaluettelo päi‐
vitetään.
CD 400: Infotainment-järjestelmän
kaksoisviritin päivittää taustalla jatku‐
vasti FM-asemaluetteloa. Manuaa‐
lista päivitystä ei tarvita.

Huomautus
Jos asemaluetteloita ei ole luotu etu‐
käteen, infotainment-järjestelmä te‐
kee automaattisen asemahaun.

Kategorialuettelot
Useat RDS-asemat 3 136 lähettävät
PTY-koodia, joka määrittelee lähetet‐
tävän ohjelman tyypin (esim. uutiset).
Jotkut asemat muuttavat myös PTYkoodia kulloinkin lähetettävästä sisäl‐
löstä riippuen.
Infotainment-järjestelmä tallentaa
nämä asemat ohjelmatyypin mukaan
järjestettyinä kyseiseen kategoria‐
luetteloon.
Aseman määrittelemän ohjelmatyy‐
pin haku: valitse aaltoaluekohtainen
kategorialuettelon vaihtoehto.
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Radio data system (RDS)
RDS on FM-asemapalvelu, joka hel‐
pottaa huomattavasti halutun ase‐
man löytymistä ja sen häiriötöntä vas‐
taanottoa.

RDS:n edut

Näytössä on luettelo kulloinkin saata‐
vana olevista ohjelmatyypeistä.
Valitse haluamasi ohjelmatyyppi.
Näytössä on luettelo asemista, jotka
lähettävät valitun tyyppistä ohjelmaa.

Valitse haluamasi asema.
CD 300: Seuraava valitun tyyppinen
vastaanottokelpoinen asema hae‐
taan ja sitä toistetaan.
Kategorialuettelo päivitetään myös
silloin, kun vastaava aaltoaluekohtai‐
nen asemaluettelo päivitetään.
Huomautus
Parhaillaan vastaanotettavan ase‐
man kohdalla on merkki i.

■ Näytössä näkyy asetetun aseman
ohjelman nimi sen taajuuden si‐
jasta.
■ Asemahaun aikana Infotainmentjärjestelmä virittää vain RDS-ase‐
mia.
■ Infotainment-järjestelmä virittäytyy
aina parhaalle määritetyn aseman
vastaanottotaajuudelle AF:ää (Al‐
ternative Frequency) käyttäen.
■ Vastaanotettavasta asemasta riip‐
puen Infotainment-järjestelmä
näyttää radiotekstiä, joka voi sisäl‐
tää esimerkiksi tietoa kuunnelta‐
vasta ohjelmasta.

Infotainment-järjestelmä
Navi 600

RDS:n konfigurointi
RDS:n konfigurointivalikon avaami‐
nen:
Paina CONFIG-painiketta.
Valitse Radioasetukset ja sitten RDSvalinnat.

RDS:n kytkeminen päälle ja pois
Aseta kohdan RDS valinnaksi joko
Päällä tai Pois.
Huomautus
Jos RDS on poiskytkettynä, se kyt‐
keytyy automaattisesti päälle takai‐
sin, kun radioasemaa vaihdetaan
(hakutoiminnolla tai esivalintapainik‐
keella).
Alueellisten asemien kuuntelun kyt‐
keminen päälle ja pois
(RDS:n on oltava toiminnassa alueel‐
listen asemien kuuntelua varten.)
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Tiettyinä aikoina jotkut RDS-asemat
lähettävät erilaista alueellista ohjel‐
maa eri taajuuksilla.
Aseta kohdan Alueohjelma valinnaksi
joko Päällä 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.
RDS-asemien rullaava teksti
Jotkut RDS-asemat käyttävät ohjel‐
man nimelle varattuja rivejä myös li‐
sätietojen antamiseen. Tänä aikana
ohjelman nimeä ei näy.
Lisätietojen näyttämisen estäminen:
Aseta kohdan Pysäytä RDS-tekstin
vieritys valinnaksi Päällä.
Radioteksti
Jos RDS ja RDS-aseman vastaanotto
ovat käytössä, tietoa kulloinkin kuun‐
neltavasta ohjelmasta ja toistetta‐
vasta musiikkikappaleesta näytetään
ohjelman nimen alapuolella.
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Tietojen näyttäminen tai piilottami‐
nen:
Aseta kohdan Radioteksti valinnaksi
joko Päällä tai Pois.
TA-äänenvoim.
Liikennetiedotusten (TA) äänenvoi‐
makkuus voidaan määrittää ennalta
3 126.
Radion liikennetiedotukset
(TP = liikenneohjelma)
Radion liikennetiedotusasemat ovat
liikennetiedotuksia lähettäviä RDSasemia.
Radion liikennetiedotusten kytkemi‐
nen päälle ja pois
Infotainment-järjestelmän liikennetie‐
dotusten valmiustilan kytkeminen
päälle ja pois:
Paina TP-painiketta.
■ Jos radion liikennetiedotukset ovat
käytössä, näytössä näkyy mustana
merkintä [ ] (harmaana, jos liiken‐
netiedotukset on kytketty pois käy‐
töstä).
■ Vain liikennetiedotusasemia vas‐
taanotetaan.

■ Jos kuunneltava asema ei ole ra‐
dion liikennetiedotusasema, seu‐
raavan liikennetiedotusaseman
haku käynnistyy automaattisesti.
■ Jos liikennetiedotusasema on löy‐
detty, näytössä on mustalla mer‐
kintä [TP]. Jos liikennetiedotusase‐
mia ei löydy, näytössä on har‐
maalla merkintä TP.
■ Liikennetiedotukset toistetaan esi‐
määritellyllä TA-äänenvoimakkuu‐
della 3 126.
■ Jos radion liikennetiedotukset ovat
käytössä, CD/MP3-toisto keskey‐
tyy liikennetiedotuksen ajaksi.
Pelkkien liikennetiedotusten kuuntelu
Kytke radion liikennetiedotukset toi‐
mintaan ja hiljennä Infotainment-jär‐
jestelmän äänenvoimakkuus täysin.
Liikennetiedotusten estäminen
Liikennetiedotusten estäminen esim.
CD/MP3-toiston aikana:
Vahvista peruutus näytössä paina‐
malla TP -näppäintä tai MENU -nup‐
pia.

Liikennetiedotus keskeytetään, mutta
radion liikennetiedotukset pysyvät
käytössä.
EON (Enhanced Other Networks palvelu)
EON-palvelun avulla voit kuunnella
radion liikennetiedotuksia, vaikka va‐
litsemasi asema ei lähettäisi omia lii‐
kennetiedotuksia. Jos tällainen
asema valitaan, se näytetään mus‐
tana radion liikennetiedotusasemien
TP tapaan.

CD 300 / CD 400

Infotainment-järjestelmä
RDS:n konfigurointi
RDS:n konfigurointivalikon avaami‐
nen:
Paina CONFIG-painiketta.
Valitse Radioasetukset ja sitten RDSvaihtoehdot.
CD 300: valitse Ääniasetukset ja sit‐
ten RDS-vaihtoehdot.

TA-äänenvoimakkuus
Liikennetiedotusten (TA) äänenvoi‐
makkuus voidaan määrittää ennalta
3 126.
RDS:n kytkeminen päälle ja pois

Aseta kohdan RDS valinnaksi joko
Päällä tai Päältä.
Huomautus
Jos RDS on poiskytkettynä, se kyt‐
keytyy automaattisesti päälle takai‐
sin, kun radioasemaa vaihdetaan
(hakutoiminnolla tai esivalintapainik‐
keella).
Liikennetiedote (TA)
TA-toiminnon kytkeminen pysyvästi
päälle tai pois:
Aseta kohdan Liikennetiedote (TA)
valinnaksi joko Päällä tai Päältä.
Alueellisten asemien kuuntelun kyt‐
keminen 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 kohdan Aluelähetys (REG) va‐
linnaksi joko Päällä tai Päältä.
Järjestelmä valitsee vain vaihtoehtoi‐
sia taajuuksia (AF) samoilla alueelli‐
silla ohjelmilla.
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Jos alueellisten asemien kuuntelu on
pois käytöstä, asemien vaihtoehtoiset
taajuudet valitaan huomioimatta alu‐
eellisia ohjelmia.
RDS-asemien rullaava teksti
Jotkut RDS-asemat piilottavat ohjel‐
man nimen näyttörivillä voidakseen
näyttää lisätietoja.
Lisätietojen näyttämisen estäminen:
Aseta kohdan RDS-Pysäytä tekstin
vieritys valinnaksi Päällä.
Radiotekstit:
Jos RDS ja RDS-aseman vastaanotto
ovat käytössä, tietoa kulloinkin kuun‐
neltavasta ohjelmasta ja toistetta‐
vasta musiikkikappaleesta näytetään
ohjelman nimen alapuolella.
Tietojen näyttäminen tai piilottami‐
nen:
Aseta kohdan Radiotekstit: valinnaksi
joko Päällä tai Päältä.
Radion liikennetiedotukset
(TP = liikenneohjelma)
Radion liikennetiedotusasemat ovat
liikennetiedotuksia lähettäviä RDSasemia.
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Radion liikennetiedotusten kytkemi‐
nen päälle ja pois
Infotainment-järjestelmän liikennetie‐
dotusten valmiustilan kytkeminen
päälle ja pois:
Paina TP-painiketta.
■ Jos radion liikennetiedotukset ovat
käytössä, radion päävalikossa näy‐
tetään [ ].
■ Vain liikennetiedotusasemia vas‐
taanotetaan.
■ Jos kuunneltava asema ei ole ra‐
dion liikennetiedotusasema, seu‐
raavan liikennetiedotusaseman
haku käynnistyy automaattisesti.
■ Jos liikennetiedotusasema on löy‐
detty, [TP] näytetään radion pääva‐
likossa.
■ Liikennetiedotukset toistetaan esi‐
määritellyllä TA-äänenvoimakkuu‐
della 3 126.
■ Jos radion liikennetiedotukset ovat
käytössä, CD/MP3-toisto keskey‐
tyy liikennetiedotuksen ajaksi.

Pelkkien liikennetiedotusten kuuntelu
Kytke radion liikennetiedotukset toi‐
mintaan ja hiljennä Infotainment-jär‐
jestelmän äänenvoimakkuus täysin.
Liikennetiedotusten estäminen
Liikennetiedotusten estäminen esim.
CD/MP3-toiston aikana:
Vahvista peruutus näytössä paina‐
malla TP -näppäintä tai MENU -nup‐
pia.
Liikennetiedotus keskeytetään, mutta
radion liikennetiedotukset pysyvät
käytössä.
EON (Enhanced Other Networks palvelu)
EON-palvelun avulla voit kuunnella
radion liikennetiedotuksia, vaikka va‐
litsemasi asema ei lähettäisi omia lii‐
kennetiedotuksia. Jos tällainen
asema valitaan, se näytetään mus‐
tana radion liikennetiedotusasemien
TP tapaan.

CD-soitin
Yleistä tietoa
Navi 600

Infotainment-järjestelmän CD-soitti‐
mella voidaan toistaa CD-audiolevyjä
ja MP3/WMA-CD-levyjä.
Tärkeää tietoa CD-audiolevyistä ja
MP3/WMA-CD-levyistä

Huomio
Audiosoittimeen ei saa missään
olosuhteissa laittaa DVD-levyjä,
8 cm CD-levyjä tai muotoiltuja CDlevyjä.
CD-levyihin ei saa laittaa tarroja.
Levyt voisivat juuttua CDsoittimeen ja pilata sen. Laite olisi
tällöin vaihdettava uuteen, mistä
aiheutuisi suuret kustannukset.
■ Kopiosuojattuja CD-audiolevyjä,
jotka eivät ole audio-CD-standardin
mukaisia, ei voida ehkä toistaa oi‐
kein tai ei ollenkaan.

Infotainment-järjestelmä
■ Vääränlainen käsittely vaurioittaa
itseäänitettyjä CD-R- ja CD-RW-le‐
vyjä helpommin kuin valmiiksi ääni‐
tettyjä CD-levyjä. Oikea käsittely on
varmistettava etenkin itseäänitet‐
tyjä CD-R- ja CD-RW-levyjä käsi‐
teltäessä, ks. alla.
■ Itseäänitettyjä CD-R- ja CD-RW-le‐
vyjä ei voida ehkä toistaa oikein tai
ei ollenkaan.
■ Erityyppistä dataa sisältävien CDlevyjen (audion ja datan yhdistel‐
mät, esim. MP3) tapauksessa vain
audioraitoja voidaan havaita ja tois‐
taa.
■ Vältä sormenjälkien jättämistä
vaihtaessasi CD-levyä.
■ Palauta CD-levyt koteloihinsa heti
soittimesta poistamisen jälkeen
suojataksesi niitä vaurioilta ja li‐
kaantumiselta.
■ CD-levyillä oleva lika ja nesteet voi‐
vat tahria soittimen sisällä olevan
linssin ja aiheuttaa vikoja.
■ Suojaa CD-levyt kuumuudelta ja
suoralta auringonvalolta.

■ MP3/WMA-CD-levylle tallennettua
dataa koskevat seuraavat rajoituk‐
set:
Kansiorakenteen enimmäissyvyys:
11 tasoa.
Tallennettavien MP3/WMA-tiedos‐
tojen enimmäismäärä: 1000.
Laite ei voi toistaa musiikkiverkko‐
kaupoista ostettuja WMA-tiedos‐
toja, jotka on suojattu digitaalisella
käyttöoikeuksien hallinnalla
(DRM).
WMA-tiedostoja voidaan toistaa
turvallisesti vain, jos ne on luotu
Windows Media Player -versiolla 8
tai uudemmalla.
Soveltuvat soittoluettelopäät‐
teet: .m3u, .pls
Soittoluettelon kohtien on oltava
suhteellisten polkujen muodossa.
■ Tässä luvussa käsitellään vain
MP3-tiedostojen toistaminen,
koska MP3- ja WMA-tiedostoja
käytetään samalla tavalla. Kun lait‐
teeseen syötetään WMA-tiedostoja
sisältävä CD-levy, näyttöön tulevat
MP3:een liittyviä valikkoja.
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Infotainment-järjestelmän CD-soitti‐
mella voidaan toistaa CD-audiolevyjä
ja MP3/WMA-CD-levyjä.
Tärkeää tietoa CD-audiolevyistä ja
MP3/WMA-CD-levyistä

Huomio
Audiosoittimeen ei saa missään
olosuhteissa laittaa DVD-levyjä,
8 cm CD-levyjä tai muotoiltuja CDlevyjä.
CD-levyihin ei saa laittaa tarroja.
Levyt voisivat juuttua CDsoittimeen ja pilata sen. Laite olisi
tällöin vaihdettava uuteen, mistä
aiheutuisi suuret kustannukset.
■ Seuraavia CD-formaatteja voidaan
käyttää:
CD-Rom Mode 1 ja Mode 2.
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 ja
Form 2.
■ Seuraavia tiedostomuotoja voi‐
daan käyttää:
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ISO9660 Level 1, Level 2 (Romeo,
Joliet).
Muussa kuin jossakin yllä luetel‐
luista muodoista tallennettuja MP3ja WMA-tiedostoja ei ehkä toisteta
oikein eikä niiden tiedosto- ja kan‐
sionimiä ehkä näytetä oikein.
Huomautus
ISO 13346 ei ole tuettu. ISO 9660
täytyy ehkä valita manuaalisesti, jos
ääni-CD poltetaan esimerkiksi Win‐
dows 7 -käyttöjärjestelmässä.
■ Kopiosuojattuja CD-audiolevyjä,
jotka eivät ole audio-CD-standardin
mukaisia, ei voida ehkä toistaa oi‐
kein tai ei ollenkaan.
■ Vääränlainen käsittely vaurioittaa
itseäänitettyjä CD-R- ja CD-RW-le‐
vyjä helpommin kuin valmiiksi ääni‐
tettyjä CD-levyjä. Oikea käsittely on
varmistettava etenkin itseäänitet‐
tyjä CD-R- ja CD-RW-levyjä käsi‐
teltäessä. Katso alla.
■ Itseäänitettyjä CD-R- ja CD-RW-le‐
vyjä ei voida ehkä toistaa oikein tai
ei ollenkaan. Tällaisissa tapauk‐
sissa vika ei ole laitteistossa.

■ Erityyppistä materiaalia (audiorai‐
toja ja pakattuja tiedostoja,
esim.MP3) sisältävien CD-levyjen
kohdalla audioraidat ja pakatut tie‐
dostot voidaan toistaa erikseen.
■ Vältä sormenjälkien jättämistä
vaihtaessasi CD-levyä.
■ Palauta CD-levyt koteloihinsa heti
CD-soittimesta poistamisen jäl‐
keen suojataksesi niitä vaurioilta ja
likaantumiselta.
■ CD-levyillä oleva lika ja nesteet voi‐
vat tahria CD-soittimen sisällä ole‐
van linssin ja aiheuttaa vikoja.
■ Suojaa CD-levyt kuumuudelta ja
suoralta auringonvalolta.
■ MP3/WMA-CD-levylle tallennettua
dataa koskevat seuraavat rajoituk‐
set:
Raitojen määrä: enint. 999.
Kansioiden määrä: enint. 255.
Kansiorakenteen syvyys: enint. 64
tasoa (suositus: enint. 8 tasoa).
Soittoluetteloiden määrä: enint. 15.
Kappaleiden määrä soittoluetteloa
kohti: enint. 255.

Soveltuvat soittoluettelopäät‐
teet: .m3u, .pls, .asx, .wpl.
■ Tässä luvussa käsitellään vain
MP3-tiedostojen toistaminen,
koska MP3- ja WMA-tiedostoja
käytetään samalla tavalla. Kun lait‐
teeseen syötetään WMA-tiedostoja
sisältävä CD-levy, näyttöön tulevat
MP3:een liittyviä valikkoja.

Käyttö
Navi 600

Infotainment-järjestelmä
CD:n toiston käynnistäminen
Työnnä CD-levyä etikettipuoli ylös‐
päin CD-aukkoon, kunnes se vede‐
tään sisään laitteeseen.
CD-levyn toisto alkaa automaattisesti
ja näyttöön tulee valikko Audio-CD tai
Audio-MP3.
Jos laitteessa on jo CD-levy, mutta
Audio-CD- tai Audio-MP3 -valikko ei
ole aktiivinen:
Paina painiketta CD/AUX.
Audio-CD- tai Audio-MP3 -valikko
avautuu ja CD-levyn toisto käynnis‐
tyy.
Audio-CD:lle tai MP3-CD:lle tallenne‐
tuista tiedoista riippuen näytössä näy‐
tetään eri tietoa CD:stä ja kulloisesta‐
kin kappaleesta.
Jos Audio-CD- tai Audio-MP3 -valikko
ei avaudu, kun CD/AUX -näppäintä
on painettu, CD-aukossa on edelleen
navigointi-CD. Poista CD painamalla
d -näppäintä.

Raidan valinta
Tuo kaikki CD-levyn kappaleet näyt‐
töön kääntämällä MENU -nuppia.
Toistettavana oleva raita on valittuna.
Valitse haluamasi raita.
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Kappaleiden valinta audio-CD- tai
MP3-valikkoa käyttäen
Audio-CD:n toiston aikana

Seuraavaan tai edelliseen raitaan
hyppääminen
Paina t- tai v -näppäintä lyhyesti
yhden tai useamman kerran.
Kappalehaku eteen- tai taaksepäin
Paina lyhyesti t- tai v -näppäintä.
Paina sitten uudelleen t- tai v
‑näppäintä ja pidä sitä painettuna,
kunnes haluamasi kappale on näy‐
tössä.
Pikakelaus eteen- tai taaksepäin
Paina t- tai v -näppäintä ja pidä
sitä painettuna pikakelataksesi kuun‐
neltavaa raitaa eteen- tai taaksepäin.

Avaa audio-CD:hen liittyvä valikko
painamalla MENU -nuppia.
Kappaleiden toistaminen satunnai‐
sessa järjestyksessä aseta kohdan
Satunnaissoitto (RDM) valinnaksi
Päällä.
Kappaleen valinta audio-CD:ltä: va‐
litse Kappaleluettelo ja valitse sitten
haluamasi kappale.
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CD 300 / CD 400

MP3-toiston aikana

Avaa MP3:een liittyvä valikko paina‐
malla MENU -nuppia.
Kappaleiden toistaminen satunnai‐
sessa järjestyksessä aseta kohdan
Satunnaissoitto (RDM) valinnaksi
Päällä.
Kappaleen valinta kansiosta tai soit‐
toluettelosta (jos saatavana): valitse
Hakemisto tai Soittolistat.
Valitse kansio tai soittoluettelo ja va‐
litse sitten haluamasi kappale.
Valitse Haku avataksesi valikon,
jossa on lisää vaihtoehtoja kappaleen
hakua ja valintaa varten.

Tallennettujen kappaleiden määrästä
riippuen haku voi kestää useita mi‐
nuutteja.
Valitse hakuvaihtoehto ja haluamasi
kappale.
CD-levyn poistaminen
Paina painiketta d.
CD-levy työnnetään ulos CD-au‐
kosta.
Jos ulos työnnettyä CD-levyä ei pois‐
teta, se vedetään muutaman sekun‐
nin kuluttua automaattisesti takaisin
laitteeseen.

CD:n toiston käynnistäminen
Avaa CD- tai MP3-valikko painamalla
CD/AUX -näppäintä.
Jos CD-soittimessa on CD, sen toisto
aloitetaan.
Audio-CD:lle tai MP3-CD:lle tallenne‐
tuista tiedoista riippuen näytössä näy‐
tetään eri tietoa CD:stä ja kulloisesta‐
kin kappaleesta.
CD-levyn asettaminen laitteeseen
Työnnä CD-levyä tekstipuoli ylöspäin
CD-aukkoon, kunnes se vedetään si‐
sään.

Infotainment-järjestelmä
Huomautus
Kun CD laitetaan sisään, CD-sym‐
boli näkyy näytössä ylärivillä.

Kappaleiden valinta audio-CD- tai
MP3-valikkoa käyttäen
Audio-CD:n toiston aikana

145

MP3-toiston aikana

Vakiosivunäkymän muuttaminen
(vain CD 300)
Audio-CD:n tai MP3:n toiston aikana:
paina MENU -nuppia ja valitse
Oletusasetus CD-sivun näyttö tai
Oletusasetus MP3-sivun näyttö.
Valitse haluamasi vaihtoehto.
Kansiotason vaihtaminen
(vain CD 300, MP3:n toisto)
Vaihda ylemmälle tai alemmalle kan‐
siotasolle painamalla g- tai e -näp‐
päintä.
Seuraavaan tai edelliseen raitaan
hyppääminen
Paina lyhyesti näppäintä t tai v.
Pikakelaus eteen- tai taaksepäin
Paina t- tai v -näppäintä ja pidä
sitä painettuna pikakelataksesi kuun‐
neltavaa raitaa eteen- tai taaksepäin.

Avaa audio-CD:hen liittyvä valikko
painamalla MENU -nuppia.
Kappaleiden toistaminen satunnai‐
sessa järjestyksessä aseta kohdan
Soita satunnaisesti valinnaksi Päällä.
Kappaleen valinta audio-CD:ltä: va‐
litse Raitalista ja valitse sitten halua‐
masi kappale.

Avaa MP3:een liittyvä valikko paina‐
malla MENU -nuppia.
Kappaleiden toistaminen satunnai‐
sessa järjestyksessä aseta kohdan
Soita satunnaisesti valinnaksi Päällä.
Kappaleen valinta kansiosta tai soit‐
toluettelosta (jos saatavana): valitse
Soittolistat/kansiot.
Valitse kansio tai soittoluettelo ja va‐
litse sitten haluamasi kappale.
Huomautus
Jos CD-levy sisältää sekä ääni- että
MP3-dataa, äänidata voidaan valita
kohdasta Soittolistat/kansiot.
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Jos haluat avata valikon, joka sisältää
lisävalintoja kappaleen hakua ja va‐
lintaa varten, valitse Hae. Käytettä‐
vissä olevat valinnat riippuvat MP3CD:lle tallennetuista tiedoista.
MP3-CD:n hakuprosessi voi kestää
useita minuutteja. Tänä aikana vas‐
taanotetaan viimeksi kuunneltua ase‐
maa.

AUX-liitäntä
Yleistä tietoa
Keskikonsolin saranoidun kannen
alla on AUX-liitäntä ulkoisten audio‐
lähteiden liitäntää varten.

CD-levyn poistaminen
Paina d-painiketta.
CD-levy työnnetään ulos CD-au‐
kosta.
Jos ulos työnnettyä CD-levyä ei pois‐
teta, se vedetään muutaman sekun‐
nin kuluttua automaattisesti takaisin
laitteeseen.

CD 300 / CD 400:

Paina painike ylös ja käännä sitten
saranoitu kansi ylös.
Navi 600:

Huomautus
Pistorasia täytyy aina pitää puh‐
taana ja kuivana.

Infotainment-järjestelmä
AUX-liitäntään voidaan 3,5 mm:n jak‐
kiliittimellä kytkeä esim. kannettava
CD-soitin.

CD 300 / CD 400

USB-liitäntä
Yleistä tietoa
Keskikonsolin saranoidun kannen
alla on USB-liitäntä ulkoisten audio‐
lähteiden liitäntää varten.

Käyttö
Navi 600

Aktivoi AUX-tila painamalla CD/AUX
-näppäintä yhden tai useamman ker‐
ran.
AUX-liitäntään yhdistettyä audioläh‐
dettä voidaan käyttää vain audioläh‐
teen säätimillä.
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Aktivoi AUX-tila painamalla CD/AUX
-näppäintä yhden tai useamman ker‐
ran.
AUX-liitäntään yhdistettyä audioläh‐
dettä voidaan käyttää vain audioläh‐
teen säätimillä.

Paina painike ylös ja käännä sitten
saranoitu kansi ylös.
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Navi 600

Näitä laitteita käytetään Infotainmentjärjestelmän säätimillä ja valikoilla.
Huomautus
Infotainment-järjestelmä ei tue kaik‐
kia MP3-soitin-, USB-asema- ja
iPod-malleja.

USB-liitäntään liitettyjä laitteista käy‐
tetään Infotainment-järjestelmän sää‐
timillä ja valikoilla.
Huomautus
Älä käytä yli 50 mm pituista
USB-laitetta. Pidempi laite voi vauri‐
oitua, kun kansi käännetään alas.
Huomautus
Pistorasia täytyy aina pitää puh‐
taana ja kuivana.
USB-liitäntään voidaan yhdistää
MP3-soitin, USB-asema tai iPod.

Tärkeää tietoa
MP3-soitin ja USB-asemat
■ Järjestelmään liitettyjen MP3-soitti‐
mien ja USB-asemien on täytettävä
USB Mass Storage Class -vaati‐
mukset (USB MSC).
■ Vain MP3-soittimia ja USB-asemia,
joiden klusterin koko on enintään
64 kt FAT16/FAT32-tiedostojärjes‐
telmässä, voidaan käyttää.
■ Kovalevyasemia (HDD) ei tueta.
■ USB-keskittimiä ei tueta.
■ MP3-soittimeen tai USB-laittee‐
seen tallennettua dataa koskevat
seuraavat rajoitukset:
Kansiorakenteen enimmäissyvyys:
11 tasoa.
Tallennettavien MP3/WMA-tiedos‐
tojen enimmäismäärä: 1000.

Laite ei voi toistaa musiikkiverkko‐
kaupoista ostettuja WMA-tiedos‐
toja, jotka on suojattu digitaalisella
käyttöoikeuksien hallinnalla
(DRM).
WMA-tiedostoja voidaan toistaa
turvallisesti vain, jos ne on luotu
Windows Media Player -versiolla 8
tai uudemmalla.
Soveltuvat soittoluettelopäät‐
teet: .m3u, .pls
Soittoluettelon kohtien on oltava
suhteellisten polkujen muodossa.
Audiodataa sisältäville kansioille/
tiedostoille ei saa määrittää järjes‐
telmämäärettä.

Infotainment-järjestelmä
CD 400

Näitä laitteita käytetään Infotainmentjärjestelmän säätimillä ja valikoilla.
Huomautus
Infotainment-järjestelmä ei tue kaik‐
kia iPod-, Zune-, PFD- tai USBlaitemalleja.

Tallennettujen
äänitiedostojen
soittaminen
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Aktivoi USB-audiotila painamalla
CD/AUX -näppäintä yhden tai useam‐
man kerran.
USB-laitteeseen tallennetun äänida‐
tan toisto aloitetaan.
USB-liitännän kautta liitettyjä dataläh‐
teitä käytetään samalla tavalla kuin
MP3/WMA-audio-CD-levyjä 3 142.
iPod

Navi 600
Huomautus
Älä käytä yli 50 mm pituista
USB-laitetta. Pidempi laite voi vauri‐
oitua, kun kansi käännetään alas.

MP3-soitin/USB-asemat

Huomautus
Pistorasia täytyy aina pitää puh‐
taana ja kuivana.
Seuraavat laitteet voidaan yhdistää
USB-liitäntään:
■ iPod
■ Zune
■ PlaysForSure-laite (PFD)
■ USB-asema

Aktivoi iPod-audiotila painamalla
CD/AUX -näppäintä yhden tai useam‐
man kerran.
iPodiin tallennetun äänidatan toisto
aloitetaan.
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USB-liitännän kautta liitettyä iPodia
käytetään pääasiassa samalla tavalla
kuin MP3/WMA-audio-CD-levyjä
3 142.
Alla on kuvattu vain käyttöä koskevat
erilaiset/lisäaspektit.
iPodin toiminnot

Tallennetusta datasta riippuen kap‐
paleita voidaan valita ja toistaa
usealla eri tavalla.
Paina MENU -nuppia ja valitse Haku
näyttääksesi käytettävissä olevat
vaihtoehdot.
Laitteen hakuprosessi voi kestää
useita sekunteja.

CD 400

Käyttö ja näytöt on kuvattu vain USBasemien osalta. Muita laitteita, esim.
iPodia tai Zunea, käytetään pitkälti
samalla tavalla.
Kappaleiden valinta USB-valikkoa
käyttäen

Aktivoi USB-tila painamalla CD/AUX näppäintä yhden tai useamman ker‐
ran.
USB-laitteeseen tallennetun äänida‐
tan toisto aloitetaan.
USB-liitännän kautta liitettyjä dataläh‐
teitä käytetään pääasiassa samalla
tavalla kuin MP3-audio-CD-levyjä
3 142.
Alla on kuvattu vain käyttöä koskevat
erilaiset/lisäaspektit.

Avaa USB:hen liittyvä valikko paina‐
malla MENU -nuppia.
Kaikkien kappaleiden toistaminen pe‐
räkkäin: valitse Soita kaikki.
Jos haluat avata valikon, joka sisältää
useita lisävalintoja kappaleen hakua
ja valintaa varten, valitse Hae.

Infotainment-järjestelmä
USB-laitteen hakuprosessi voi kestää
useita minuutteja. Tänä aikana vas‐
taanotetaan viimeksi kuunneltua ase‐
maa.
Kappaleiden toistaminen satunnai‐
sessa järjestyksessä aseta kohdan
Soita kappaleet satunnais. järjestyk.
valinnaksi Päällä.
Kulloinkin kuunneltavan kappaleen
uusinta: aseta kohdan Toista valin‐
naksi Päällä.

Bluetooth musiikki
Yleisiä tietoja
(vain CD 400 Bluetooth PDIM:llä)
Bluetoothilla varustettuja audioläh‐
teitä (esim. musiikkipuhelimet, Blue‐
toothilla varustetut MP3-soittimet
jne.), jotka tukevat Bluetooth-musiik‐
kiprotokollaa A2DP, voidaan kytkeä
langattomasti Infotainment-järjestel‐
mään.

Tärkeää tietoa

■ Ennen kuin Bluetooth-laite voidaan
yhdistää Infotainment-järjestel‐
mään, se on ensin parikytkettävä
järjestelmään 3 151.
■ Infotainment-järjestelmään voi‐
daan kytkeä vain Bluetooth-lait‐
teita, jotka tukevat A2DP (Advan‐
ced Audio Distribution Profile) ver‐
siota 1.2 tai korkeampaa.
■ Bluetooth-laitteen tulee tukea
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) versiota 1.0 tai kor‐
keampaa. Jos laite ei tue
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AVRCP:tä, Infotainment-järjestel‐
män kautta voidaan säätää vain ää‐
nenvoimakkuutta.
■ Tutustu Bluetooth-laitteen käyt‐
töohjeeseen ennen sen kytkemistä
Infotainment-järjestelmään.

Bluetoothmusiikkiasetukset
Valikossa Bluetooth musiikkiasetuk‐
set tehdään Bluetooth-laitteiden pari‐
kytkentä ja yhdistäminen Infotain‐
ment-järjestelmään.
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Bluetooth musiikkiasetukset valikon aktivointi

Paina CD/AUX -painiketta kerran tai
useasti aktivoidaksesi AUX-, USB- tai
Bluetooth-tilan.
Paina MENU -nuppia ja valitse sitten
Bluetooth asetukset.

Bluetooth-laitteen yhdistäminen
Tärkeää tietoa
■ Pariksi kytkeminen on poistettu
käytöstä auton ollessa liikkeellä.
■ Järjestelmään voidaan parikytkeä
enintään viisi laitetta.
■ Infotainment-järjestelmä yhdistää
automaattisesti parikytkettyinä ole‐
vien laitteiden luettelon ensimmäi‐
seen laitteeseen.
■ Vain yksi yhdistetty laite voidaan
kerrallaan kytkeä Infotainment-jär‐
jestelmään.
■ Parikytkentä on normaalisti tehtävä
vain kerran, jos parikytkennän tie‐
toihin ei ole tehty muutoksia eikä
laitetta ole poistettu.
Yhdistäminen
Valitse Kytke uuteen laitteeseen.

Infotainment-järjestelmä kysyy sarjan
kysymyksiä määritelläkseen, minkä‐
tyyppistä Bluetooth-laitetta ollaan kyt‐
kemässä pariksi.
Kun määrittely on tehty, Bluetoothlaite on siirrettävä etsintätilaan (katso
Bluetooth-laitteen käyttöopas).
Jotkut Bluetooth-laitteet voivat vaatia
PIN-koodin parikytkennän tekemi‐
seksi loppuun. Etsi laite nimeltään
GMusicConnect Bluetooth-laitteiden
luettelosta ja syötä Infotainment-jär‐
jestelmän antama PIN-koodi noudat‐
tamalla laitteen ohjeita.
Parikytketyn laitteen yhdistäminen
Valitse Valitse laite.
Näytössä näkyy lista Infotainmentjärjestelmään yhdistetyistä Blue‐
tooth-laitteista.
Valitse haluttu laite. Laite yhdistetään
Infotainment-järjestelmään.
Jos toinen Bluetooth-laite on yhdis‐
tettynä Infotainment-järjestelmään,
kyseinen laite kytketään irti järjestel‐
mästä.

Yhdistetyn laitteen poistaminen
Valitse Poista laite.
Näytössä näkyy lista Infotainmentjärjestelmään yhdistetyistä Blue‐
tooth-laitteista.
Valitse haluttu laite. Laite on nyt pois‐
tettu yhdistettyjen laitteiden listasta.
PIN-oletuskoodin vaihtaminen

Valitse Muuta oletuskoodi.
Valitse jokin ennalta määritetyistä
PIN-koodeista tai luo uusi PIN valit‐
semalla Muu.

Infotainment-järjestelmä
Uuden PIN-koodin luominen:
Valitse Muu ja valitse PIN-koodille sit‐
ten haluamasi pituus.
Valitse haluamasi PIN-koodin nume‐
rot yksi kerrallaan.

Toiminta

Toisen parikytketyn Bluetooth-lait‐
teen yhdistäminen 3 151.

Kappaleiden toiston aloitus

Yhdistetystä Bluetooth-laitteesta riip‐
puen:
■ musiikin toisto alkaa automaatti‐
sesti tai
■ musiikin toisto on aloitettava Blue‐
tooth-laitteen käyttölaitteilla.
Bluetooth-laitteeseen tallennetun
musiikkidatan toistoa voidaan nyt oh‐
jata Infotainment-järjestelmän kautta
painikkeilla t, v ja r.

Hyppääminen seuraavaan tai
edelliseen kappaleeseen

Paina lyhyesti näppäintä t tai v.

Paina CD/AUX -painiketta kerran tai
useasti aktivoidaksesi Bluetooth-ti‐
lan.
Parikytkettyjen Bluetooth-laitteiden
luettelon ensimmäinen laite 3 151 yh‐
distetään automaattisesti (jos se on
saatavana) Infotainment-järjestel‐
mään.

Pikakelaus eteen- tai
taaksepäin

Paina t- tai v -näppäintä ja pidä
sitä painettuna pikakelataksesi kuun‐
neltavaa raitaa eteen- tai taaksepäin.

Keskeytä toisto

Paina r-painiketta.
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Jatka toistoa painamalla painiketta
r uudelleen.
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Digitaalinen kuvakehys
Yleistä tietoa
Digitaalisen kuvakehystoiminnon
(vain Navi 600 / Navi 900) avulla voit
katsoa suosikkikuviasi (tai valoku‐
viasi) yksi kerrallaan Infotainment-jär‐
jestelmän näytössä.
Voit ladata suosikkikuvasi Infotain‐
ment-järjestelmän USB-liitäntään
3 147 kytketystä USB-asemasta.
Enintään 10 kuvaa voidaan tallentaa
Infotainment-järjestelmän muistiin.
Kuvat näkyvät näytössä alkuperäi‐
sessä suhteessa (rajat ovat tarvit‐
taessa mustat) ja suunnassa.

Tärkeää tietoa

■ Kuvien, jotka haluat ladata, tulee
olla tallennettuina USB-aseman
juurihakemistoon (esim."F:\").
■ Vain ensimmäiset 100 kuvaa (laji‐
teltu sen mukaan miten ne on tal‐
lennettu USB-aseman juurihake‐
mistoon) ovat tarjolla ladattavaksi.

■ Vain JPEG-standardiformaatissa
(tiedostopäätteet esim. .jpg
tai .jpeg) olevia kuvia tuetaan.
Esimerkiksi: "F:\myPicture.jpg",
jossa "F:\" on USB-aseman juuri‐
hakemisto.
■ Suurin tuettu kuvien resoluutio on
12 megapikseliä.
Suuremman resoluution kuvat pie‐
nennetään (kokoa muunnetaan) la‐
tauksen aikana.
Pienemmän resoluution kuvia ei
suurenneta (kokoa ei muunneta) la‐
tauksen aikana ja ne keskitetään
näytön keskelle.

Käyttö
Kuvien lataaminen ja/tai
poistaminen

Yhdistä haluttuja kuvia (tai valokuvia)
sisältävä USB-asema Infotainmentjärjestelmän 3 147 USB-liitäntään.
Paina painiketta CONFIG, valitse
Näytön asetukset ja valitse sitten
Valokuvakehys. Näyttöön avautuu
alla näkyvä valikko.

Valitse Lisää / poista kuvia avataksesi
alla näytetyn valikon.

Infotainment-järjestelmä
Valikossa näkyy lista kaikkien yhdis‐
tetyn USB-aseman juurihakemistoon
tallennettujen kuvien tiedostonimistä
(huomaa rajoitukset kohdassa "Tär‐
keää tietoa" yllä).
Jos kuvia oli jo tallennettu Infotain‐
ment-järjestelmän muistiin, "vanhat"
kuvat on listattu valikossa ensin ja
merkitty kirjaimilla MEM, katso kuva
alla.
Jos haluat poistaa "vanhat" kuvat, si‐
nun täytyy poistaa niiden valinta en‐
nen uusien kuvien lataamista.

155

Valitse enintään 10 kuvaa jotka ha‐
luat ladata (lisätä) Infotainment-jär‐
jestelmän muistiin tai pitää muistissa.
Valitse Hyväksy aloittaaksesi kuvien
lataamisen ja/tai poistamisen.
Näytössä näkyy viesti, joka ilmaisee
kuinka monta kuvaa ladataan ja/tai
poistetaan.
Valitse Jatka, jos haluat aloittaa la‐
tauksen ja/tai poistamisen.

Kuvien näyttäminen

Infotainment-järjestelmän muistiin
tallennettuja kuvia voi näyttää näy‐
tössä yksi kerrallaan.
Paina painiketta CONFIG, valitse
Näytön asetukset, Valokuvakehys ja
sitten Kuvien valinta. Näyttöön avau‐
tuu alla näkyvä valikko.

Valitse kuva, jonka haluat nähdä näy‐
tössä.
Paina INFO-painiketta toistuvasti
kunnes valittuna oleva kuva näkyy
näytössä.
Näytä Infotainment-lähtövalikko uu‐
delleen painamalla jotakin Infotain‐
ment-järjestelmän painiketta.
Niin kauan kuin kuva on valittuna
Kuvien valinta-valikossa, se voidaan
näyttää milloin tahansa INFO-painik‐
keella.
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Navigointi
Yleistä tietoa
Navigointijärjestelmä ohjaa sinut luo‐
tettavasti määränpäähäsi ilman kart‐
tojen lukemista, vaikka et tuntisi seu‐
tua ollenkaan.
Kulloinenkin liikennetilanne huomioi‐
daan reitin laskennassa, jos käytössä
on dynaaminen reittiopastus. Tätä
tarkoitus varten Infotainment-järjes‐
telmä vastaanottaa liikennetiedotuk‐
sia kulloisellakin vastaanottoalueella
RDS-TMC:n kautta.
Navigointijärjestelmä ei voi kuiten‐
kaan huomioida liikenneongelmia, ly‐
hyellä varoitusajalla muutettuja liiken‐
nejärjestelyjä tai äkillisiä vaaratilan‐
teita ja ongelmia (esim. tietöitä).

Huomio
Navigointijärjestelmän käyttö ei
vapauta kuljettajaa vastuusta ajaa
liikenteessä oikealla ja tarkkaavai‐
sella tavalla. Soveltuvia liikenne‐
sääntöjä tulee aina noudattaa. Mi‐

käli ohjaus kohteeseen on liiken‐
nesääntöjen vastainen, liikenne‐
säännöt ovat aina voimassa.

Reittiopastus annetaan ääniohjeina
ja nuolen muodossa sekä moniväri‐
sen karttanäytön avulla.

Navigointijärjestelmän toiminta

TMC-liikennetiedotusjärjestel‐
män ja dynaaminen
reittiopastus

Navigointijärjestelmä havaitsee au‐
ton sijainnin ja liikkeen anturien
avulla. Ajettu välimatka määritellään
auton nopeusmittarin signaalin pe‐
rusteella ja kääntöliikkeet kaarteissa
gyroanturin avulla. Sijainti määritel‐
lään GPS-satelliitteja käyttäen (Glo‐
bal Positioning System).
Vertaamalla anturien signaaleja
kartta-SD-kortin digitaalisiin karttoihin
sijainti voidaan määrittää n. 10 m:n
tarkkuudella.
Järjestelmä toimii myös GPS-vas‐
taanoton ollessa huono, mutta tällöin
sijaintia ei voida määritellä yhtä tar‐
kasti.
Määränpään osoitteen tai erikoiskoh‐
teen (lähin huoltoasema, hotelli jne.)
syöttämisen jälkeen lasketaan reitti
kulloisestakin sijainnista valittuun
määränpäähän.

TMC-liikennetiedotusjärjestelmä vas‐
taanottaa kaikki TMC-radioasemien
lähetettävät liikennetiedotteet. Jos
dynaaminen reittiopastus on akti‐
voitu, nämä tiedot huomioidaan koko‐
naisreittiä laskettaessa. Tämän pro‐
sessin aikana reitti suunnitellaan si‐
ten, että ennalta valittujen kriteerien
mukaiset liikenneongelmat voidaan
välttää.
Jos aktiivisen reittiopastuksen aikana
havaitaan liikenneongelma, esiase‐
tuksista riippuen näyttöön tulee viesti
siitä, onko reittiä muutettava.
TMC-liikennetiedotteet näytetään
reittiopastuksen näytössä symbo‐
leina tai selkotekstinä TMCtiedotukset -valikossa.
Voidakseen käyttää TMC-liikennetie‐
toja järjestelmän täytyy vastaanottaa
kyseisen alueen TMC-asemia.

Infotainment-järjestelmä
Dynaaminen reittiopastus toimii vain,
jos TMC-liikennetietojärjestelmän
kautta saadaan liikennetietoa.
Dynaaminen reittiopastustoiminto
voidaan kytkeä pois valikossa Navi‐
gointivaihtoehdot, katso luku "Opas‐
tus" 3 180.

Karttatiedot

Kaikki tarvittavat karttatiedot on tal‐
lennettu Infotainment-järjestelmän
mukana toimitetulle SD-kortille.
Yksityiskohtainen selostus kartta-SDkortin käsittelystä ja vaihdosta, katso
luku "Kartat" 3 187

Käyttö
Säätimet

Tärkeimmät navigoinnin käyttösääti‐
met ovat seuraavat:
NAV-painike: navigoinnin aktivointi;
nykyisen sijainnin näyttäminen (jos
reittiopastus ei ole käytössä); laske‐
tun reitin näyttäminen (jos reittiopas‐
tus on käytössä); kokonaisen kartta‐
näytön, nuolinäytön (jos reittiopastus

on käytössä) ja jaetun näytön välillä
vaihtaminen, katso alla olevaa kohtaa
"Näytössä annetut tiedot".
DEST-painike: avaa valikko, jossa on
eri vaihtoehtoja kohteen syöttämistä
varten.
Kahdeksantoiminen kytkin: liikuta
näyttöikkunaa navigoinnin karttanä‐
kymässä; valitse kohde, paina halut‐
tuun suuntaan kohdistaaksesi ristikon
kartalla olevaan kohteeseen.
RPT NAV: toista edellinen kohde‐
opastusviesti.

Navigointijärjestelmän aktivointi

Paina NAV-painiketta.
Nykyisen sijainnin kartta näkyy näy‐
tössä, katso kohta "Näytössä annetut
tiedot" alla.

Reittiopastusviestit

Näytössä näkyvien visuaalisten
opasteiden (katso kohta "Näytössä
annetut tiedot" alla) lisäksi järjestelmä
antaa reittiopastusviestejä, kun reitti‐
opastus on käytössä.
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Reittiopastusviestien äänenvoimak‐
kuuden esiasetus: katso kohta "Navi‐
gointijärjestelmän asetukset" alla.
Reittiopastusviestien äänenvoimak‐
kuuden säätäminen viestien aikana:
käännä nuppia X.
Edellisen reittiopastusviestin toista‐
minen uudelleen: paina painiketta
RPT NAV.

Näytössä annetut tiedot
Reittiopastus ei käytössä

158

Infotainment-järjestelmä

Jos reittiopastus ei ole käytössä, seu‐
raavat tiedot näytetään:
■ Ylärivillä: aika, nykyisen sijainnin
kadunnimi, ulkolämpötila.
■ Kulloisenkin sijainnin osoite ja
maantieteelliset koordinaatit.
■ Kulloistakin sijaintia ympäröivän
alueen karttanäyttö.
■ Kartalla: nykyinen sijainti on mer‐
kitty punaisella kolmiolla.
Pohjoiseen osoittava kompassi‐
symboli.
Jos sijaintipaikassa ei ole saata‐
vana GPS-signaalia, kompassi‐
symbolin alapuolella näytetään yli‐
vedetty "GPS"-symboli.
Valittu kartan mittakaava (mittakaa‐
van muuttaminen: käännä nuppia
MENU).
Reittiopastus käytössä
Jos reittiopastus on käytössä, seu‐
raavat tiedot näytetään (riippuen ny‐
kyisistä Navigointivaihtoehdot-ase‐
tuksista, ks. luku "Opastus" 3 180):

Ylärivillä annetut tiedot

■ Aika
■ Etäisyys lopulliseen määränpää‐
hän
■ Saapumisaika tai ajoaika
■ Ulkolämpötila
Nuolinäytössä annetut tiedot
■ Suurikokoinen nuoli osoittaa oi‐
kean suunnan.
■ Pieni nuoli osoittaa seuraavaksi
parhaan ajosuosituksen.
■ Etäisyys seuraavaan risteykseen.
■ Nykyiseltä kadulta erkanevat reitillä
olevat kadut.

■ Nuolisymbolin alla: nykyisen kadun
nimi.
■ Nuolisymbolin yläpuolella: seuraa‐
van risteyksen jälkeisen reitillä ole‐
van kadun nimi.
■ Ajettaessa moottoriteillä:

Ajosuunta ja etäisyys seuraavaan
moottoritieliittymään, johon sinun
on ajettava.
Etäisyydet seuraaviin palvelu- ja
pysäköintialueisiin, risteyksiin ja/tai
moottoritieliittymiin.
■ Saavuttaessa maantieristeykseen
näyttöön tulee kaistanvalintaa kos‐
kevia ohjeita:

Infotainment-järjestelmä
Karttanäytössä annetut tiedot

Jos vaihtoehto Ajokaistaopastus on
aktivoitu Navigointinäyttö -vali‐
kossa (ks. luku "Opastus" 3 180),
näytössä on seuraavanlainen kuva:

Kartalla näytetään seuraavat tiedot:
■ Reitti sinisenä viivana.
■ Nykyinen sijainti punaisena kol‐
miona.
■ Lopullinen kohde ruutulippuna.
■ Eri symboleita (ks. luku "Symbolien
selitykset" 3 190), jotka osoittavat
liikennetietoja ja yleistä tietoa tai
erikoiskohteita.

Navigointijärjestelmän
asetukset
Näytön oikealla puolella näytetään
seuraavat tiedot:
■ Pohjoiseen osoittava kompassi‐
symboli.
■ Jos nykyisessä sijaintipaikassa ei
ole saatavana GPS-signaalia (ks.
luku "Yleisiä tietoja" 3 156), kom‐
passisymbolin alapuolella näyte‐
tään ylivedetty "GPS"-symboli.
■ Valittu kartan mittakaava (mittakaa‐
van muuttaminen: käännä nuppia
MENU).
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Paina painiketta CONFIG ja valitse
Navigointiasetukset avataksesi vali‐
kon navigointikohtaisilla asetuksilla.
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Navi äänenvoim.
Navigointiviestien (Tiedotus) ja ääni‐
lähteen (Tausta) suhteelliset äänen‐
voimakkuudet voi asettaa etukäteen.

Kun Käyttäjäkohtainen on valittuna,
näytettävien tietojen tyypit voidaan
määrittää.
Lajittelukriteerit
Valitse, näytetäänkö liikennetiedotuk‐
set etäisyysjärjestyksessä vai tienni‐
men mukaan.
Varoitukset myös kun opastus ei
aktiivinen
Valitse, pitäisikö Infotainment-järjes‐
telmän antaa varoitusviestejä, vaikka
reittiopastus ei ole aktivoitu.
Poista listoja

Aseta halutut arvot valinnoille
Tiedotus ja Tausta.
Nykyisten asetusten testaaminen: va‐
litse Äänenvoim. testi.
TMC-asetukset
Valitse Infotyypit avataksesi alavali‐
kon, jossa on eri vaihtoehtoja liiken‐
netiedotusten näyttämiseen aktiivi‐
sella reittiopastuskartalla.

Valitse, poistetaanko kaikki syötetyt
tiedot kohdasta Osoitekirja tai
Viimeiset kohteet.
Tuo omia erikoiskohteita
Käytettävissä vain, jos Infotainmentjärjestelmän USB-liitäntään on kyt‐
ketty erikoiskohteita 3 147 sisältävä
USB-asema.
Erikoiskohdetietojen tuominen USBasemasta, katso "Erikoiskohdetieto‐
jen tuonti ja vienti" alla.
Poista kaikki tuodut erikoiskohteet
Käytettävissä vain, jos erikoiskohde‐
tiedot on tuotu Infotainment-järjestel‐
mään, katso "Erikoiskohdetietojen
tuonti ja vienti" alla.
Valitse tämä valikkokohde poistaak‐
sesi kaikki tuodut erikoiskohdetiedot
Infotainment-järjestelmän omien eri‐
koiskohteiden muistista.

Infotainment-järjestelmä
Huomautus
Yksittäisiä tuotuja erikoiskohteita ei
voida poistaa suoraan omien eri‐
koiskohteiden muistista.
Jos haluat poistaa yksittäisiä tuotuja
erikoiskohteita: tuo Infotainment-jär‐
jestelmään päivitetyt erikoiskohde‐
tiedot, jotka eivät sisällä kyseisen
erikoiskohteen osoitetietoja.
Poistaaksesi kaikki tietyn kategorian
tuodut erikoiskohteet: tuo kyseisen
kategorian tyhjä erikoiskohdetieto‐
tiedosto Infotainment-järjestelmään.
Vie erikoiskohteita
Vie kaikki Infotainment-järjestelmän
omien erikoiskohteiden muistiin tal‐
lennetut erikoiskohdetiedot USB-lii‐
täntään kytkettyyn USB-asemaan
3 147, katso kohta "Erikoiskohdetie‐
tojen tuonti ja vienti" alla.
Poista kotiosoite
Poistaa nykyisen asetetun kotiosoit‐
teen (näkyy valikossa Kohteen
syöttö, katso luku "Kohteen syöttämi‐
nen" 3 165).

Erikoiskohdetietojen tuonti ja
vienti
Selitykset
Erikoiskohdetietotyypit
Infotainment-järjestelmä tarjoaa seu‐
raavan tyyppisiä tietoja erikoiskoh‐
teista:
■ Esimääritetyt Erikoiskohteet on tal‐
lennettu kartta-SD-kortille ja ne
osoitetaan kuvakkeilla karttanäy‐
tössä.
Voit tallentaa esimääritettyjä eri‐
koiskohteita osoitekirjaan tai yksit‐
täisiksi erikoiskohteiksi Infotain‐
ment-järjestelmän omien erikois‐
kohteiden muistiin, katso tietoja
alla.
■ Suosikkikohteet, jotka on tallen‐
nettu kohtaan Osoitekirja.
Voit viedä nämä osoitekirjan tiedot
USB-asemalle myöhempää käyt‐
töä (esim. muissa autoissa) varten.
■ Omat erikoiskohteet: suosikkikoh‐
teet, jotka on tallennettu omien eri‐
koiskohteiden muistiin.

161

Voit viedä nämä yksittäisten eri‐
koiskohteiden tiedot USB-asemalle
myöhempää käyttöä (esim. muissa
autoissa) varten.
■ Käyttäjän määrittämät
erikoiskohteet: suosikkikohteet,
jotka olet määrittänyt GPS-koordi‐
naateista (esim. maastokartan pe‐
rusteella) ja syöttänyt tekstitiedos‐
toihin.
Voit tallentaa nämä käyttäjän mää‐
rittämien erikoiskohteiden tiedot
USB-asemalle ja myöhemmin
viedä tiedot Infotainment-järjestel‐
män omien erikoiskohteiden muis‐
tiin, katso alla.
■ Tuodut erikoiskohteet: suosikki‐
kohteet, jotka on aiemmin tallen‐
nettu USB-asemalle ja sitten tuotu
Infotainment-järjestelmän omien
erikoiskohteiden muistiin.
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Erikoiskohteiden viennin ja tuonnin
edut
Viemällä ja tuomalla erikoiskohteita
saavutat esim. seuraavat edut:
■ Voit määrittää ja tallentaa suosikki‐
kohteesi vain kerran ja käyttää ky‐
seisiä osoitteita myöhemmin
muissa autoissa.
Katso alla olevaa kohtaa "Yksittäis‐
ten erikoiskohteiden ja osoitekirja‐
tietojen tuonti ja vienti".
■ Määritä suosikkikohteesi osoitteet
mukavasti kotona ja käytä niitä
myöhemmin autossasi.
Katso alla olevaa kohtaa "Käyttäjän
määrittämien erikoiskohteiden
luonti ja vienti".
■ Järjestä suuri määrä osoitteita,
esim. muiden perheenjäsenten
suosikkiosoitteet tai seuraavan
matkasi tai työmatkasi suosikkio‐
soitteet, selkeästi erillisiin alavali‐
koihin.
Katso alla olevaa kohtaa "Erikois‐
kohdetietojen järjestely useisiin ali‐
kansioihin".

Yksittäisten erikoiskohteiden ja
osoitekirjatietojen tuonti ja vienti
Lyhyt kuvaus:
1. Kytke USB-asema autosi Infotain‐
ment-järjestelmän USB-liitän‐
tään.
2. Tallenna (vie) suosikkikohteesi
USB-asemalle.
3. Kytke USB-asema Navi 600- tai
Navi 900 -järjestelmällä varuste‐
tun auton USB-liitäntään.
4. Lataa (tuo) osoitetiedot auton In‐
fotainment-järjestelmään.
Tuonnin jälkeen osoitteet voidaan va‐
lita reittiopastuksen kohteiksi.
Katso tarkemmat kuvaukset alla.
Erikoiskohdetietojen vienti USB-ase‐
malle
Kytke USB-asema Infotainment-jär‐
jestelmän USB-liitäntään, katso luku
"USB-liitäntä" 3 147.
Paina painiketta CONFIG, valitse Na‐
vigointiasetukset ja valitse sitten Vie
erikoiskohteita.
Vie erikoiskohteita -valikko avautuu
näyttöön.

Oletuksena kaikki omien erikoiskoh‐
teiden muistiin tallennetut yksittäiset
erikoiskohteet ja kaikki osoitekirjan
merkinnät viedään.
Poista halutessasi osoitetyypit, joita
et halua viedä.
Valitse Käynnistä vienti tallentaaksesi
valitut osoitetyypit kytketylle USBasemalle.
Osoitetiedot tallennetaan kansioon
nimeltä myPOIs, joka sijaitsee USBaseman juurihakemistossa.

Infotainment-järjestelmä
Jokaista vietyä erikoiskohdekatego‐
riaa (esim. Ravintola tai Yksityinen)
kohden on vastaavasti nimetty tie‐
dosto tässä kansiossa.
Esimerkiksi:
F:\myPOIs\Ravintola_3.poi tai
F:\myPOIs\Yksityinen_1.poi, jossa F:
\ on USB-aseman juurihakemisto.
Huomautus
Jos saman kategorian erikoiskoh‐
teita sisältäviä tiedostoja on jo tal‐
lennettu USB-asemaan myPOIskansioon, saman nimiset uudet tie‐
dostoversiot kirjoitetaan näiden van‐
hojen tiedostoversioiden päälle.
Kansiota myPOIs ja erikoiskohteita
sisältäviä tiedostoja ei tule nimetä
uudelleen tai siirtää toiseen USBaseman kansioon. Muuten Infotain‐
ment-järjestelmä ei pysty tuomaan
osoitetietoja uudelleen.
Erikoiskohdetietojen tuonti USB-ase‐
malta
Kytke Infotainment-järjestelmän
USB-liitäntään USB-asema, johon on
tallennettu erikoiskohteiden tiedot
(ks. edellä olevat tiedot), katso luku
"USB-liitäntä" 3 147.

Tuonnin aloittaminen: paina paini‐
ketta CONFIG, valitse Navigointiase‐
tukset, valitse Tuo omia
erikoiskohteita ja valitse sitten Jatka.
Kaikki USB-asemalle tallennetut eri‐
koiskohdetiedot tuodaan Infotain‐
ment-järjestelmän omien erikoiskoh‐
teiden muistiin.
Kun tuonti on valmis, tuodut erikois‐
kohteet ovat valittavissa kohteina va‐
likossa Kohteen syöttö, katso luku
"Kohteen syöttäminen" 3 165.
Käyttäjän määrittämien
erikoiskohteiden luonti ja vienti
Käyttäjän määrittämät erikoiskohteet
on määritettävä GPS-koordinaateilla,
jotka voidaan ottaa esim. maastokar‐
tasta.
GPS-koordinaatit ja lisäosoitetiedot
on syötettävä tekstitiedostoihin, joista
kukin edustaa yhtä erikoiskohdekate‐
goriaa.
Lyhyt kuvaus:
1. Luo tekstitiedostot erikoiskohde‐
tiedoille.
2. Kirjoita halutut osoitetiedot teksti‐
tiedostoihin.
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3. Tallenna erikoiskohdetietojen
tekstitiedostot USB-asemalle.
4. Kytke USB-asema autosi Infotain‐
ment-järjestelmän USB-liitän‐
tään.
5. Lataa (tuo) erikoiskohdetietojen
tekstitiedostot Infotainment-jär‐
jestelmään.
Tuonnin jälkeen osoitteet voidaan va‐
lita reittiopastuksen kohteiksi.
Katso tarkemmat kuvaukset alla.
Tekstitiedostojen luominen erikois‐
kohdetiedoille
Voit määrittää suosikkikohteesi
20:een eri erikoiskohdekategoriaan,
joista jokaiselle määritetään numero,
katso kohta "Erikoiskohdekategoriat
ja määritetyt numerot" alla.
Jokaiselle erikoiskohdekategorialle
on luotava erillinen tekstitiedosto.
Tekstitiedostot voidaan luoda esim.
käyttämällä yksinkertaista tekstinkä‐
sittelyohjelmaa.
Huomautus
Tekstieditorin täytyy tukea Unicoden
UFT-8-merkistön koodausta.
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Jokaisen tekstitiedoston nimen tulee
koostua kategorian nimestä, yhdestä
alaviivasta, kategorian numerosta ja
tiedostopäätteestä .poi.
Esimerkkejä tiedostonimistä:
■ Työ_2.poi
■ Koti & asuminen_8.poi
■ Kulttuuri_15.poi

Erikoiskohdetietojen syöttäminen
tekstitiedostoihin
Alla oleva kuva viittaa joitakin erikois‐
kohdemalleja sisältävään malliteksti‐
tiedostoon, jonka nimi on Koti &
asuminen_8.poi:

Huomautus
Tekstitiedostojen nimien pituus on
rajoitettu 32 merkkiin.
Erikoiskohdekategoriat ja määritetyt
numerot:
(1) Yksityinen, (2) Työ, (3) Ravintola,
(4) Hotelli, (5) Auto, (6)
Matkustaminen, (7) Elokuvateatteri,
(8) Koti & asuminen, (9) Kaupat, (10)
Käsiteollisuus, (11) Urheilu, (12)
Nähtävyys, (13) Terveydenhuolto,
(14) Vapaa-aika, (15) Kulttuuri, (16)
Yöelämä, (17) Kommunikaatio, (18)
Uutiset & pörssi, (19) Virasto, (20)
Yleistä.

Erikoiskohdetiedot on syötettävä
tekstitiedostoihin seuraavassa muo‐
dossa:
Pituuskoordinaatti,
leveyskoordinaatti, "Erikoiskohteen
nimi", "Muut lisätiedot",
"Puhelinnumero (valinnainen)"

Esimerkki: 7.0350000, 50.6318040,
"Mikan koti", Bonn - Hellweg 6",
"02379234567", katso kuva yllä.
GPS-koordinaatit on annettava desi‐
maaliasteina.
Erikoiskohteen nimi voi olla enintään
60 merkin pituinen. Sama koskee li‐
sätietojen ja puhelinnumeron merkki‐
jonoa.
Kunkin kohteen erikoiskohdetiedot on
syötettävä yhdelle omalle rivilleen,
katso esimerkkiä yllä olevasta ku‐
vasta.
Tekstitiedostojen tallennus USB-ase‐
malle
Erikoiskohdetiedot sisältävät teksti‐
tiedostot täytyy tallentaa kansioon ni‐
meltä myPOIs, joka sijaitsee USBaseman juurihakemistossa.
Esimerkki: F:\myPOIs\Koti &
asuminen_8.poi, jossa F:\ on USBaseman juurihakemisto.
Kun erikoiskohdetiedot on tuotu Info‐
tainment-järjestelmään (katso tiedot
tuonnista alta), valikossa Tuodut

Infotainment-järjestelmä
erikoiskohteet näkyy luettelo valitta‐
vista erikoiskohdekategorioista esi‐
merkiksi seuraavasti:

likossa Tuodut erikoiskohteet näkyy
luettelo valittavista alivalikoista, esi‐
merkiksi seuraavasti:
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Tuonnin aloittaminen: paina paini‐
ketta CONFIG, valitse Navigointiase‐
tukset, valitse Tuo omia
erikoiskohteita ja valitse sitten Jatka.
Kaikki USB-asemalle tallennetut eri‐
koiskohdetiedot tuodaan Infotain‐
ment-järjestelmän omien erikoiskoh‐
teiden muistiin.
Kun tuonti on valmis, tuodut erikois‐
kohteet ovat valittavissa kohteina va‐
likossa Kohteen syöttö, katso luku
"Kohteen syöttäminen" alla.

Kohteen syöttäminen
Erikoiskohdetietojen järjestely usei‐
siin alikansioihin
Vaihtoehtoisesti voit järjestää teksti‐
tiedostot useisiin alakansioihin, jotka
voidaan nimetä halutuilla nimillä.
Esimerkiksi: F:\myPOIs\AnnsPOIs tai
F:\myPOIs\MyJourney, jossa F:\ on
USB-aseman juurihakemisto.
Kun erikoiskohdetiedot on tuotu näin
järjestettynä Infotainment-järjestel‐
mään (katso tiedot tuonnista alta), va‐

Kun alivalikko on valittu, näyttöön tu‐
lee luettelo tuoduista erikoiskohdeka‐
tegorioista.
Erikoiskohdetietojen tuonti Infotain‐
ment-järjestelmään
Kytke Infotainment-järjestelmän
USB-liitäntään USB-asema, jossa on
yksittäiset erikoiskohdetietosi, katso
luku "USB-liitäntä" 3 147.

Paina DEST-painiketta avataksesi
valikon, jossa on useita vaihtoehtoja
kohteen syöttämiseksi tai valitsemi‐
seksi.
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■ Koti: nykyisen asetetun kotiosoit‐
teen valinta (jos saatavana). Koti‐
osoitteen asetus/vaihto, katso "Ko‐
tiosoitteen asettaminen" alla.
Kotiosoitteen valinnan jälkeen Info‐
tainment-järjestelmä laskee välittö‐
mästi reitin nykyisestä sijainnista
kotiosoitteeseen, minkä jälkeen
reittiopastus alkaa.
■ Osoitteen syöttö: kohdeosoitteen
suora syöttäminen; maa, kaupunki,
katu ja talon numero. Katso "Osoit‐
teen syöttö suoraan" alla.
■ Osoitekirja: osoitekirjaan tallenne‐
tun kohdeosoitteen valitseminen.

Katso "Osoitteen valinta osoitekir‐
jasta" alla.
Katso myös "Osoitteen tallennus
osoitekirjaan tai omien erikoiskoh‐
teiden muistiin" ja "Tallennetun
osoitteen muokkaus tai poisto" alla.
■ Viimeiset kohteet: osoitteen valinta
viimeisimpien kohteiden luette‐
losta. Katso "Edellisen kohteen va‐
linta" alla.
■ myPOIs: osoitekirjaan tai omien eri‐
koiskohteiden muistiin tallennetun
kohdeosoitteen valitseminen.
Katso "Omien erikoiskohteiden
muistiin tallennetun osoitteen va‐
linta" alla.
Katso myös "Osoitteen tallennus
osoitekirjaan tai omien erikoiskoh‐
teiden muistiin" ja "Tallennetun
osoitteen muokkaus tai poisto" alla.
■ Erikoiskohteet: Infotainment-järjes‐
telmän kartta-SD-kortille tallennet‐
tujen erikoiskohteiden (esim. ravin‐
toloiden, huoltoasemien, sairaaloi‐
den jne. osoitteet) valinta. Katso
"Erikoiskohteen valinta" alla.

■ Valitse kartalta: kohteen valinta
karttanäytöstä kahdeksantoimi‐
sella kytkimellä 3 107. Katso "Koh‐
teen valinta kartalta" alla.
■ Leveysaste / Pituusaste: kohteen
valinta maantieteellisten koordi‐
naattien perusteella. Katso "Koh‐
teen valinta maantieteellisten koor‐
dinaattien avulla" alla.

Huoltoaseman valinta kohteeksi
Polttoneste vähissä -hälytyksen
jälkeen

Kun auton polttoainesäiliön polttoai‐
nemäärä on alhainen, hälytys näkyy
näytössä.

Infotainment-järjestelmä
Huoltoasemahaun käynnistäminen
auton nykyisen sijainnin läheltä: va‐
litse Huoltoasemat.
Kun haku on valmis, näyttöön tulee
luettelo kaikista löydetyistä huolto‐
asemista.

Polttoainetyypeistä käytetyt lyhen‐
teet: CNG (Paineistettu maakaasu),
LGP (Nestekaasu).
Reittiopastuksen aloitus
huoltoasemalle
Valitse haluamasi huoltoasema.
Navigointi -valikko avautuu näyttöön.
Valitse Käynnistä navigointi käynnis‐
tääksesi reittiopastuksen näytettyyn
osoitteeseen.
Reittiopastuksen kuvaus, katso luku
"Opastus" 3 180.

Osoitteen syöttäminen suoraan
Paina DEST-painiketta ja valitse sit‐
ten Osoitteen syöttö avataksesi alla
näytetyn valikon.

Näytössä näkyvät alla esitetyt yksi‐
tyiskohtaiset tiedot sillä hetkellä valit‐
tuna olevasta huoltoasemasta: ajo‐
suunta suunnilleen huolto-asemalle,
osoite, etäisyys ja saatavana olevat
polttoainetyypit (bensiinin ja dieselin
lisäksi).
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Maan vaihto/valinta: merkitse maan
syöttökenttä (katso kuvaa alla) ja
paina sitten MENU-nuppia avatak‐
sesi Maat-valikon.
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Valitse haluttu maa.
Osoitteen syöttäminen
tavaustoiminnolla
Merkitse Paikkakunta: -syöttökenttä
ja aktivoi sitten tavaustoiminto paina‐
malla MENU-nuppia.

Merkitse ja hyväksy kirjaimet haluttua
kaupunkia varten järjestyksessä
MENU-nupilla. Tämän prosessin ai‐
kana järjestelmä estää automaatti‐
sesti kirjaimet, jotka eivät voi olla seu‐
raavana kaupungin nimessä.
Seuraavat symbolit voidaan valita
alariviltä:

⇧ : Luettelot erikoiskirjaimista näyte‐
tään alarivillä.
◀▶ : Edellinen/seuraava kirjain merki‐
tään.
k : Poista viimeinen kirjain.
Aa : Isot, pienet kirjaimet.
j : Luettelotoiminto - kun kaksi kir‐
jainta on syötetty (joissakin tapauk‐
sissa vain yksi kirjain), kaikki näillä
kirjainyhdistelmillä saatavissa olevat
nimet näytetään. Mitä enemmän kir‐
jaimia syötetään, sitä lyhyempi lista
on.
OK : Vahvista syötetyt tiedot tai hy‐
väksy hakuehto.
BACK-painikkeen pitkä painallus
poistaa kaikki syötetyt kirjaimet syöt‐
töriviltä.
Toista menettely jäljellä olevien syöt‐
tökenttien kohdalla (talon numeron tai
risteyksen syöttö on valinnaista).

Kun osoite on valmis, valitse OK.
Navigointi -valikko avautuu näyttöön.
Reittiopastuksen aloitus
Valitse Käynnistä navigointi käynnis‐
tääksesi reittiopastuksen näytettyyn
osoitteeseen.
Reittiopastuksen kuvaus, katso luku
"Opastus" 3 180.
Osoitteen tallennus
Valitse Tallenna, jos haluat tallentaa
näytetyn osoitteen osoitekirjaan tai
omien erikoiskohteiden muistiin.

Infotainment-järjestelmä
Tallenna-valikko tulee näyttöön,
katso "Osoitteen tallennus osoitekir‐
jaan tai omien erikoiskohteiden muis‐
tiin" alla.

Osoitteen valinta osoitekirjasta

Paina DEST-painiketta ja valitse sit‐
ten Osoitekirja.
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Reittiopastuksen kuvaus, katso luku
"Opastus" 3 180.

Reittiopastuksen kuvaus, katso luku
"Opastus" 3 180.

Edellisen kohteen valinta

Osoitteen tallennus
Valitse Tallenna, jos haluat tallentaa
näytetyn osoitteen osoitekirjaan tai
omien erikoiskohteiden muistiin.
Tallenna-valikko tulee näyttöön,
katso "Osoitteen tallennus osoitekir‐
jaan tai omien erikoiskohteiden muis‐
tiin" alla.

Paina DEST-painiketta ja valitse sit‐
ten Viimeiset kohteet avataksesi alla
näytetyn valikon.

Omien erikoiskohteiden muistiin
tallennetun osoitteen valinta
Paina DEST-painiketta ja valitse sit‐
ten myPOIs avataksesi alla näytetyn
valikon.

Valitse yhteystieto osoitekirjasta.
Navigointi -valikko avautuu näyttöön.
Reittiopastuksen aloitus
Valitse Käynnistä navigointi käynnis‐
tääksesi reittiopastuksen näytettyyn
osoitteeseen.

Luettelo viimeksi käytettyjen kohtei‐
den osoitteista tulee näyttöön.
Valitse haluttu kohde.
Navigointi -valikko avautuu näyttöön.
Reittiopastuksen aloitus
Valitse Käynnistä navigointi käynnis‐
tääksesi reittiopastuksen näytettyyn
osoitteeseen.

170

Infotainment-järjestelmä

Huomautus
Vaihtoehto Tuodut erikoiskohteet on
valittavissa vain, jos erikoiskohdetie‐
dot (osoitteet) on ladattu USB-ase‐
malta, katso "Erikoiskohdetietojen
vienti ja tuonti" osiosta "Käyttö" yllä.
Valitse haluamasi vaihtoehto. Näy‐
tössä näkyy valikko, jossa on eri lajit‐
teluvalintoja:

Lajitteluvalinnat määrittävät, missä
järjestyksessä yksittäisten/tuotujen
erikoiskohteiden osoitteet näytetään
myöhemmin.
Valitse haluamasi lajitteluvalinta.
Näytössä näkyy valikko, jossa on sillä
hetkellä saatavana olevat erikoiskoh‐
dekategoriat.

Valitse haluamasi kategoria.
Näytössä näkyy valikko, jossa on
luettelo saatavilla olevista valitun ka‐
tegorian erikoiskohteista (esim.
Ravintola).
Huomautus
Erikoiskohteet, jotka ovat kaukana
auton nykyisestä sijainnista, eivät
ehkä näy luettelossa.

Infotainment-järjestelmä
Erikoiskohteen valinta

Paina DEST-painiketta ja valitse sit‐
ten Erikoiskohteet.
Näytössä näkyy valikko, jossa eri
vaihtoehtoja erikoiskohteen (esim. ra‐
vintolat, huoltoasemat, sairaalat jne.)
valintaa varten.
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Valitse Autot & tankkaus.
Näytössä näkyy valikko, jossa on
vaihtoehtoja huoltoasemahaun tar‐
kentamiseksi.

Näytössä näkyvät alla esitetyt tiedot
sillä hetkellä merkityistä erikoiskoh‐
teista: suunta suunnilleen erikoiskoh‐
teeseen, osoite ja etäisyys.
Reittiopastuksen aloitus
erikoiskohteeseen
Valitse haluamasi erikoiskohde.
Navigointi -valikko avautuu näyttöön.
Valitse Käynnistä navigointi käynnis‐
tääksesi reittiopastuksen näytettyyn
osoitteeseen.
Reittiopastuksen kuvaus, katso luku
"Opastus" 3 180.

Sijaintipaikan ympäristö
Erikoiskohteiden valinta auton nykyi‐
sen sijainnin läheltä.
Kun valinta on tehty, näytössä näkyy
luettelo kaikista saatavana olevista
erikoiskohdekategorioista.
Jos etsit esimerkiksi huoltoasemaa:

Valittuasi Aloita haku aloitetaan alu‐
een kaikkien huoltoasemien haku.
Haku huomioi kaikki huoltoasemat,
jotka täyttävät määritetyt suodatuskri‐
teerit Ketju ja Fueltype (suodatuskri‐
teerien vaihto, katso alla oleva kohta
"Suodattimien määrittäminen haun
tarkentamiseksi").
Kun haku on valmis, näyttöön tulee
luettelo kaikista löydetyistä huolto‐
asemista.
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Merkittyäsi haluamasi polttoainetyy‐
pit: valitse Käynnistä haku valituin
suodattimin tai tarkentaaksesi hakua
valitse Jatka seuraavalla
suodattimella (huoltoasemaketjut).
Haun käynnistämisen jälkeen näyt‐
töön tulee luettelo kaikista huoltoase‐
mista, jotka täyttävät aiemmin valitut
suodatuskriteerit.

Näytössä näkyvät alla esitetyt yksi‐
tyiskohtaiset tiedot sillä hetkellä valit‐
tuna olevasta huoltoasemasta: ajo‐
suunta suunnilleen huolto-asemalle,
osoite, etäisyys ja saatavana olevat
polttoainetyypit (bensiinin ja dieselin
lisäksi).
Polttoainetyypeistä käytetyt lyhen‐
teet: CNG (Paineistettu maakaasu),
LGP (Nestekaasu).
Suodattimien määrittäminen haun
tarkentamiseksi
Kun Ketju on valittu, näyttöön tulee
luettelo alueella olevista huoltoase‐
maketjuista.

Huoltoasemien määrää voidaan ra‐
jata merkitsemällä ainakin yksi huol‐
toasemaketju.
Merkittyäsi haluamasi ketjun: valitse
Käynnistä haku valituin suodattimin
tai tarkentaaksesi hakua valitse Jatka
seuraavalla suodattimella (polttoai‐
netyypit).
Kun Fueltype on valittu, näyttöön tu‐
lee luettelo alueen huoltoasemilla
saatavilla olevista polttoainetyypeistä
(bensiinin ja dieselin lisäksi).
Huoltoasemien määrää voidaan ra‐
jata merkitsemällä ainakin yksi poltto‐
ainetyyppi.

Valitse haluamasi huoltoasema.
Navigointi -valikko avautuu näyttöön.
Reittiopastuksen aloitus
Valitse Käynnistä navigointi käynnis‐
tääksesi reittiopastuksen näytettyyn
osoitteeseen.
Reittiopastuksen kuvaus, katso luku
"Opastus" 3 180.
Osoitteen tallennus
Valitse Tallenna, jos haluat tallentaa
näytetyn osoitteen osoitekirjaan tai
omien erikoiskohteiden muistiin.
Tallenna-valikko tulee näyttöön,
katso "Osoitteen tallennus osoitekir‐
jaan tai omien erikoiskohteiden muis‐
tiin" alla.
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Moottoritien varrella
Moottoritien varrella olevien erikois‐
kohteiden (esim. huoltoasemat tai
palvelut) reitin varrelta. Käytettävissä
vain ajettaessa moottoritiellä.
Erikoiskohteen valinta: katso esimer‐
kiksi "Sijaintipaikan ympäristö"
edellä.
Kohteen ympäristö
Erikoiskohteiden valinta syötetyn
kohteen läheltä.
Erikoiskohteen valinta: katso esimer‐
kiksi "Sijaintipaikan ympäristö"
edellä.
Muiden kaupunkien lähellä
Halutun kaupungin lähellä olevien eri‐
koiskohteiden valinta.
Tehtyäsi valinnan näytössä näkyy
maaluettelo.
Valitse haluttu maa. Näyttöön tulee
valikko kaupungin nimen syöttöä var‐
ten.
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Haku nimen mukaan
Erikoiskohteiden valinta syöttämällä
nimi.
Tehtyäsi valinnan näytössä näkyy
maaluettelo.
Valitse haluttu maa. Näyttöön tulee
valikko nimen syöttöä varten.

Syötä haluttu kaupunki käyttäen ta‐
vaustoimintoa, katso "Osoitteen syöt‐
täminen tavaustoiminnolla" yllä.
Kun syötetyt tiedot ovat riittävän tark‐
koja, näytössä näkyy luettelo mahdol‐
lisista kaupungeista. Joskus täytyy
valita j, jotta luettelo voidaan näyt‐
tää.
Valitse haluttu kaupunki. Näytössä
näkyy valikko, jossa valitun kaupun‐
gin lähellä olevat erikoiskohteet on
lueteltu kategoriakohtaisesti.
Erikoiskohteen valinta: katso esimer‐
kiksi "Sijaintipaikan ympäristö"
edellä.

Syötä halutun erikoiskohteen nimi
käyttäen tavaustoimintoa, katso
"Osoitteen syöttäminen tavaustoimin‐
nolla" yllä.
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Kun syötetyt tiedot ovat riittävän tark‐
koja, näytössä näkyy luettelo mahdol‐
lisista erikoiskohteista. Joskus täytyy
valita j, jotta luettelo voidaan
näyttää.
Valitse haluamasi erikoiskohde.
Navigointi -valikko avautuu näyttöön.
Reittiopastuksen aloitus
Valitse Käynnistä navigointi käynnis‐
tääksesi reittiopastuksen näytettyyn
osoitteeseen.
Reittiopastuksen kuvaus, katso luku
"Opastus" 3 180.
Osoitteen tallennus
Valitse Tallenna, jos haluat tallentaa
näytetyn osoitteen osoitekirjaan tai
omien erikoiskohteiden muistiin.
Tallenna-valikko tulee näyttöön,
katso "Osoitteen tallennus osoitekir‐
jaan tai omien erikoiskohteiden muis‐
tiin" alla.
Haku puhelinnumerolla
Erikoiskohteiden valinta syöttämällä
puhelinnumero.
Tehtyäsi valinnan näytössä näkyy
maaluettelo.

Valitse haluttu maa. Näyttöön tulee
valikko numeron syöttöä varten.

Syötä haluttu puhelinnumero käyt‐
täen tavaustoimintoa, katso "Osoit‐
teen syöttäminen tavaustoiminnolla"
yllä.
Kun syöte on riittävän tarkka, näy‐
tössä näkyy luettelo mahdollisista pu‐
helinnumeroista (kukin numero edus‐
taa yhtä erikoiskohdetta). Joskus täy‐
tyy valita j, jotta luettelo voidaan
näyttää.
Valitse haluamasi erikoiskohde.
Navigointi -valikko avautuu näyttöön.

Reittiopastuksen aloitus
Valitse Käynnistä navigointi käynnis‐
tääksesi reittiopastuksen näytettyyn
osoitteeseen.
Reittiopastuksen kuvaus, katso luku
"Opastus" 3 180.
Osoitteen tallennus
Valitse Tallenna, jos haluat tallentaa
näytetyn osoitteen osoitekirjaan tai
omien erikoiskohteiden muistiin.
Tallenna-valikko tulee näyttöön,
katso "Osoitteen tallennus osoitekir‐
jaan tai omien erikoiskohteiden muis‐
tiin" alla.

Kohteen valinta kartalta

Paina DEST-painiketta ja valitse sit‐
ten Valitse kartalta.
Näytössä näkyy valikko, jossa on ny‐
kyistä sijaintia ympäröivä kartta.
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Reittiopastuksen kuvaus, katso luku
"Opastus" 3 180.
Osoitteen tallennus
Valitse Tallenna, jos haluat tallentaa
näytetyn osoitteen osoitekirjaan tai
omien erikoiskohteiden muistiin.
Tallenna-valikko tulee näyttöön,
katso "Osoitteen tallennus osoitekir‐
jaan tai omien erikoiskohteiden muis‐
tiin" alla.
Huomautus
Kartan mittakaavaa voidaan muut‐
taa kääntämällä MENU -nuppia.
Kohdista ristikko MENU-nupin kah‐
deksantoimisella kytkimellä 3 107
kartalla olevaan kohteeseen.
Paina MENU -nuppia vahvistaaksesi
valinnan.
Navigointi -valikko avautuu näyttöön.
Reittiopastuksen aloitus
Valitse Käynnistä navigointi käynnis‐
tääksesi reittiopastuksen näytettyyn
osoitteeseen.

Kohteen valinta
maantieteellisten koordinaattien
avulla

Paina DEST-painiketta ja valitse sit‐
ten Leveysaste / Pituusaste.
Näytössä näkyy valikko, jossa voi‐
daan syöttää maantieteelliset koordi‐
naatit kohteen osoitteeksi.

Leveyskoordinaatin syöttö
1. Valitse Leveysaste.
2. Käännä MENU -nuppia valitak‐
sesi P tai E (pohjoiseen tai etelään
päiväntasaajalta).
3. Paina MENU -nuppia vahvistaak‐
sesi valinnan.
4. Käännä MENU -nuppia syöttääk‐
sesi halutun leveysasteen.
5. Paina MENU -nuppia vahvistaak‐
sesi tiedon.
6. Syötä halutun leveysasteen arvot
minuutteina ja sekunteina.
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Pituuskoordinaatin syöttö
1. Valitse Pituusaste.
2. Käännä MENU -nuppia valitak‐
sesi L tai I (länteen tai itään
Greenwichin nollameridiaanista).
3. Paina MENU -nuppia vahvistaak‐
sesi tiedon.
4. Syötä ja vahvista halutun pituu‐
sasteen arvot asteina, minuut‐
teina ja sekunteina.
Valitse Hyväksy vahvistaaksesi näy‐
tetyt koordinaatit.
Navigointi -valikko avautuu näyttöön.
Reittiopastuksen aloitus
Valitse Käynnistä navigointi käynnis‐
tääksesi reittiopastuksen näytettyyn
osoitteeseen.
Reittiopastuksen kuvaus, katso luku
"Opastus" 3 180.
Osoitteen tallennus
Valitse Tallenna, jos haluat tallentaa
näytetyn osoitteen osoitekirjaan tai
omien erikoiskohteiden muistiin.

Tallenna-valikko tulee näyttöön,
katso "Osoitteen tallennus osoitekir‐
jaan tai omien erikoiskohteiden muis‐
tiin" alla.

Osoitteen tallennus
osoitekirjaan tai omien
erikoiskohteiden muistiin

Infotainment-järjestelmässä on kaksi
erillistä muistialuetta, joihin voit tal‐
lentaa suosikkikohteesi: osoitekirja ja
omien erikoiskohteiden muisti.
Ennen kuin tallennat osoitteen toi‐
seen näistä alueista, sinun täytyy
määrittää osoitteelle kategoria:
■ Jos haluat tallentaa osoitteen osoi‐
tekirjaan, sinun täytyy määrittää
osoite kategoriaan Yksityinen tai
Työ.
■ Jos haluat tallentaa osoitteen
omien erikoiskohteiden muistiin,
voit valita 18 kategoriasta (esim.
Ravintola, Matkustaminen tai
Kulttuuri).

Osoitteen tallentaminen osoitekirjaan
Paina DEST-painiketta avataksesi
Kohteen syöttö-valikon ja valitse sit‐
ten vaihtoehto kohdeosoitteen syöt‐
töä tai valintaa varten (esim.
Osoitteen syöttö tai Viimeiset
kohteet), katso kuvauksia osoitteen
syötöstä tai valinnasta yllä.
Syötettyäsi tai valittuasi halutun koh‐
teen osoitteen Navigointi-valikko tu‐
lee näyttöön.
Valitse Tallenna.
Näytössä näkyy valikko Tallenna,
jossa aiemmin syötetty tai valittu koh‐
deosoite on oletusnimenä.
Oletusnimi voidaan vaihtaa (katso
esimerkkiä alla olevassa kuvassa)
käyttäen tavaustoimintoa, katso
"Osoitteen syöttäminen tavaustoimin‐
nolla" yllä.
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Osoitteen tallentaminen omien
erikoiskohteiden muistiin
Kohdeosoitteen tallentaminen omien
erikoiskohteiden muistiin tapahtuu
samalla tavalla kuin yllä on kuvattu
osoitekirjan kohdalla.
Siinä on vain yksi ero: valitse muu ka‐
tegoria kuin Yksityinen tai Työ, esim.
Ravintola, Auto tai Kaupat.

Puhelinnumeron syöttö on valinnai‐
nen.
Oletuskategoria Yksityinen voidaan
muuttaa kategoriaksi Työ:
Valitse näytetty kategoria avataksesi
valikon, jossa on luettelo kaikista saa‐
tavana olevista osoitekategorioista.

Huomautus
Jos valitset muun kategorian kuin
Yksityinen tai Työ, kohdeosoite tal‐
lennetaan omien erikoiskohteiden
muistiin eikä osoitekirjaan.
Valitse Työ.
Valikko Tallenna avautuu uudelleen
näyttöön.
Tallenna kohdeosoite osoitekirjaan
näytössä olevaa nimeä ja kategoriaa
käyttäen valitsemalla OK.
Osoitekirjaan voidaan tallentaa enin‐
tään 100 kohdeosoitetta.

Huomautus
Jos valitset toisen kategorioista
Yksityinen tai Työ, kohdeosoite tal‐
lennetaan osoitekirjaan eikä omien
erikoiskohteiden muistiin.

Tallennetun osoitteen
muokkaus tai poisto

Osoitekirjaan tai omien erikoiskohtei‐
den muistiin tallennettuja osoitetietoja
(mukaan lukien kategoria ja puhelin‐
numero) voidaan muokata tai ne voi‐
daan poistaa kokonaan milloin ta‐
hansa.
Osoitekirjan syötteen muokkaus tai
poisto
Paina DEST-painiketta, valitse
Osoitekirja, valitse haluamasi osoit‐
esyöte ja valitse sitten Muokkaa.
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Muokkaa -valikko avautuu näyttöön.

Seuraavat valinnat ovat valittavissa:
■ Osoite: avaa Osoitteen syöttö-vali‐
kon. Voit muokata näytettyä osoit‐
etta käyttäen tavaustoimintoa,
katso "Osoitteen syöttö tavaustoi‐
minnolla" yllä.
Kun olet vahvistanut muokatun
osoitteen, Navigointi-valikko tulee
uudelleen näyttöön.
Jos haluat muokata myös nimeä tai
muuttaa kategoriaa, sinun on valit‐
tava kyseinen osoite osoitekirjasta
uudelleen, katso yllä.

■ Nimi & numero: tehtyäsi tämän va‐
linnan voit muokata osoitekirjan
syötteen nimeä, muokata puhelin‐
numeroa tai valita uuden katego‐
rian, katso "Osoitteen tallentami‐
nen osoitekirjaan".
■ Poista: poistaa näytössä olevan
osoitteen osoitekirjasta.
■ Aseta osoite "Koti": asettaa näy‐
tössä olevan osoitteen kotiosoit‐
teeksi, katso "Kotiosoitteen asetta‐
minen" alla.
Omien erikoiskohteiden syötteen
muokkaus tai poisto
Paina DEST-painiketta ja valitse sit‐
ten myPOIs avataksesi alla näytetyn
valikon.

Kohdan Omat erikoiskohteet muok‐
kaus tai poisto
Valitse Omat erikoiskohteet, valitse
haluttu lajitteluvalinta (esim.
Sijaintipaikan ympäristö), valitse ha‐
luttu kategoria (esim. Ravintola), va‐
litse haluttu osoite ja valitse sitten
Muokkaa.
Muokkaa -valikko avautuu näyttöön.
Näytössä olevien omien erikoiskoh‐
desyötteiden muokkaus tai poisto ta‐
pahtuu samalla tavalla kuin on ku‐
vattu osoitekirjan syötteiden kohdalla,
katso yllä.
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Tuodut erikoiskohteet - huomautuk‐
sia
Tuotuja erikoiskohteita (USB-ase‐
malta ladattuja erikoiskohteita) ei voi
muokata suoraan.
Jos haluat muokata tuodun
erikoiskohteen osoitetietoja:
■ Sinun täytyy ensin tallentaa osoite
osoitekirjaan tai yksittäiseksi eri‐
koiskohteeksi. Sitten voit muokata
osoitekirjassa tai omien erikoiskoh‐
teiden muistissa olevan syötteen
osoitetietoja (valittavissa kohdan
Omat erikoiskohteet kautta).
■ Tai voit tuoda päivitetyt osoitetiedot
USB-asemalta, katso "Erikoiskoh‐
detietojen vienti ja tuonti" luvusta
"Käyttö" yllä.
Omien erikoiskohteiden muistista
tuotujen yksittäisten erikoiskohteiden
osoitetiedot voidaan poistaa myös
suoraan.
Jos haluat poistaa yksittäisiä tuotuja
erikoiskohteita:

Tuo Infotainment-järjestelmään päivi‐
tetyt erikoiskohdetiedot, jotka eivät si‐
sällä sen erikoiskohteen osoitetietoja,
jotka haluat poistaa.
Poistaaksesi kaikki tietyn kategorian
tuodut erikoiskohteet: tuo kyseisen
kategorian tyhjä erikoiskohdetietotie‐
dosto.
Selostus erikoiskohdetietojen tuon‐
nista, katso "Erikoiskohdetietojen
vienti ja tuonti" luvusta "Käyttö".
Kaikkien tuotujen erikoiskohteiden
poisto samanaikaisesti:
Paina painiketta CONFIG, valitse Na‐
vigointiasetukset ja valitse sitten
Poista kaikki tuodut erikoiskohteet.

Kotiosoitteen asettaminen

Ennen kuin voit asettaa osoitteen ko‐
tiosoitteeksi, sinun täytyy tallentaa
tämä osoite osoitekirjaan tai omien
erikoiskohteiden muistiin, katso vas‐
taavia selostuksia yllä.
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Osoitekirjan syötteen asettaminen
kotiosoitteeksi
Paina DEST-painiketta, valitse
Osoitekirja, valitse haluamasi osoit‐
esyöte, valitse Muokkaa ja valitse sit‐
ten Aseta osoite "Koti".
Näytössä näkyvä osoite asetetaan
uudeksi kotiosoitteeksi ja se näyte‐
tään ensimmäisenä vaihtoehtona
Kohteen syöttö-valikossa.
Omien erikoiskohteiden syötteen
asettaminen kotiosoitteeksi
Paina DEST-painiketta ja valitse sit‐
ten myPOIs avataksesi alla näytetyn
valikon.
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Yksittäisen erikoiskohteen asettami‐
nen kotiosoitteeksi
Valitse Omat erikoiskohteet, valitse
haluttu lajitteluvalinta (esim.
Sijaintipaikan ympäristö), valitse ha‐
luttu kategoria (esim. Ravintola), va‐
litse haluttu osoite, valitse Muokkaa ja
valitse sitten Aseta osoite "Koti".
Näytössä näkyvä osoite asetetaan
uudeksi kotiosoitteeksi ja se näyte‐
tään ensimmäisenä vaihtoehtona
Kohteen syöttö-valikossa.
Tuodut erikoiskohteet - huomautuk‐
sia
Tuotuja erikoiskohteita (USB-ase‐
malta ladattuja erikoiskohteita) ei voi
asettaa kotiosoitteeksi suoraan.
Jos haluat asettaa tuodun erikoiskoh‐
teen osoitteen kotiosoitteeksi:
Sinun täytyy ensin tallentaa osoite
osoitekirjaan tai yksittäiseksi erikois‐
kohteeksi.
Sitten voit asettaa osoitekirjassa tai
omien erikoiskohteiden muistissa ole‐
van syötteen osoitteen (valittavissa
kohdan Omat erikoiskohteet kautta)
kotiosoitteeksi.

Opastus
Paina NAV-painiketta ja sitten
MENU-nuppia näyttääksesi navigoin‐
nin päävalikon.
Eri valikkovaihtoehtoja on käytettä‐
vissä riippuen siitä, onko reittiopastus
poissa käytöstä vai käytössä.

Toiminnot reittiopastuksen
ollessa pois käytöstä

Käynnistä navigointi
Valittuasi Käynnistä navigointi näyt‐
töön avautuu alla näkyvä valikko.

Seuraavat valinnat ovat valittavissa:
■ Käynnistä navigointi: käynnistä reit‐
tiopastus näytettyyn osoitteeseen.
■ Näyttö kartalla: näytä näytössä ole‐
van osoitteen sijainti kartalla.
■ Soita puhelu: ei käytettävissä.
■ Tallenna: tallenna näytössä näkyvä
osoite osoitekirjaan tai omien eri‐
koiskohteiden muistiin, katso
"Osoitteen tallennus osoitekirjaan
tai omien erikoiskohteiden muistiin"
luvusta "Kohteen syöttäminen" yllä.
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■ Muokkaa: vaihda/muokkaa näytet‐
tyä osoitetta, katso "Tallennetun
osoitteen muokkaus tai poisto" lu‐
vusta "Kohteen syöttäminen" yllä.
■ Reittikriteerit: määritä/muuta reitin
laskentakriteerejä, katso "Navi‐
gointivalinnat" alla.
TMC-tiedotukset
TMC:tä koskevat tiedot, katso luku
"Dynaaminen opastus" 3 156.
Valitse TMC-tiedotukset näyttääksesi
luettelon kaikista kulloinkin vastaan‐
otettavista TMC-liikennetiedotuk‐
sista.

Valitse TMC-liikennetiedotus näyt‐
tääksesi tarkkaa tietoa siihen liitty‐
västä liikenneongelmasta.
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Reittikriteerit

Navigointivaihtoehdot
Valikossa on vaihtoehtoja ja monia
asiaan liittyviä alavalikkoja reittiopas‐
tuksen konfigurointia varten.

Reitin laskentaa voidaan ohjata eri
kriteereillä.
Valitse jokin seuraavista kriteereistä:
■ Nopein
■ Lyhin
■ Taloudellisin: taloudellisin reitti las‐
ketaan huomioiden sillä hetkellä
Ajoneuvoparametrit-valikossa ole‐
vat ajoneuvon nopeusparametrit,
katso alla.
Avaa valikko autokohtaisten para‐
metrien valintaa varten valitsemalla
Ajoneuvoparametrit.
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Aktivoi näytössä olevat asetukset ja
poistu valikosta valitsemalla Hyväksy
asetukset.

Valitut asetukset huomioidaan reitin‐
laskennassa, jos Taloudellisin on sillä
hetkellä valittuna, katso yllä.
Poistu valikosta asetettuasi halutut
auton parametrit painamalla BACKpainiketta.
Avaa dynaamisen reittiopastuksen
konfigurointivalikko valitsemalla
Dynaaminen navigointi.
Tiedot dynaamisesta reittiopastuk‐
sesta, katso luku "Dynaaminen opas‐
tus" 3 187.

Aktivoi dynaaminen reittiopastus/
poista se käytöstä valitsemalla
Dynaaminen navigointi.
Jos dynaaminen reittiopastus on ak‐
tivoitu:
Valitse Automaattinen uudelleenlas‐
kenta, jos haluat että reitti lasketaan
automaattisesti uudelleen, kun esiin‐
tyy liikenneongelmia.
Valitse Uudelleenlaskenta
vahvistuksen jälkeen, jos haluat että
reitti lasketaan uudelleen vasta vas‐
taavan viestin vahvistuksen jälkeen.

Halutessasi voit valita Reittikriteerit valikosta yhden tai useamman seu‐
raavista vaihtoehdoista:
■ Vältä moottoriteitä
■ Vältä tietulleja
■ Vältä tunneleita
■ Vältä lauttoja
■ Huomioi ajoittain suljetut tiet
Navigointinäyttö
Seuraavat valinnat ovat käytettävissä
reittiopastuksen näyttämistä varten:
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Ponnahdustiedot -valinnalla voit va‐
lita, näytetäänkö navigoinnin reitti‐
opastustiedot ponnahdusikkunoissa
muissa toimintatiloissa (esim. radio).
Tiedot piilotetaan määritetyn ajan ku‐
luttua tai painamalla BACK -näp‐
päintä.
Aktivoi näytössä olevat asetukset ja
palaa Navigointivaihtoehdot -valik‐
koon valitsemalla Hyväksy asetukset.
Ajokaistaopastus-valinnalla voit mää‐
rittää, minkä tyyppinen kuva näyttöön
tulee lähestyttäessä moottoritieliitty‐
mää.
Jos Ajokaistaopastus on poistettu
käytöstä, näytetään seuraavanlainen
kuva:

Jos Ajokaistaopastus on käytössä,
näytetään seuraavanlainen kuva:

Karttavaihtoehdot
Valitse Karttavaihtoehdot ja sitten
Kartan suuntaus avataksesi seuraa‐
van alavalikon:
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Valitse kartan suunnaksi joko pohjoi‐
nen ylhäällä tai ajosuunta ylöspäin.
Valitse Karttavaihtoehdot ja sitten Eri‐
koiskohteiden näyttö kartalla avatak‐
sesi alavalikon, jossa on useita valin‐
toja sen määrittämiseksi, näyte‐
täänkö erikoiskohteet kartassa ja jos,
niin mitkä niistä.
Kun Käyttäjäkohtainen on valittu,
näytettävät erikoiskohteet voidaan
määritellä, esim. ravintola, hotelli, jul‐
kiset paikat jne.
Saapumis- tai ajoajan näyttö
Tehtyäsi valinnan Odotett. ajoajan
näyttö tai Odotett. saapumisajan
näyttö valikossa Navigointivaihtoeh‐
dot kyseinen aika näytetään reitti‐
opastusnäytön ylimmällä rivillä.

Ajankohtaiset sijaintitiedot

Kulloisestakin sijainnista näytetään
seuraavat tiedot:
■ Kaupunki
■ Kadunnimi
■ Leveysasteet

■ Pituusasteet
■ Karttanäyttö

Aktiivisen reittiopastuksen
toiminnot

Nykyinen sijainti voidaan kopioida
osoitekirjaan tai omien erikoiskohtei‐
den muistiin käyttämällä Tallenna,
katso "Osoitteen tallennus osoitekir‐
jaan tai omien erikoiskohteiden muis‐
tiin" luvusta "Kohteen syöttäminen"
yllä.

Navi seis
Navi seis -valinnan jälkeen reittiopas‐
tus on pois käytöstä ja käytöstä pois‐
tetun reittiopastuksen valikkovalinnat
näkyvät, katso "Toiminnot reittiopas‐
tuksen ollessa pois käytöstä" yllä.

Kohteen tiedot

Näytetyt tiedot: samat kuin Nykyinen
sijainti -näytössä.

TMC-tiedotukset
TMC:tä koskevat tiedot, katso luku
"Dynaaminen opastus" 3 156.
Valittuasi TMC-tiedotukset näyttöön
avautuu Suodatus -valikko.

Infotainment-järjestelmä
Valitse, näytetäänkö Kaikki liikenne‐
tiedotukset tai vain Liikennetiedotuk‐
set reitin varrella TMC-tiedotukset
‑luettelossa, katso alla.

Navigointivaihtoehdot
Kuvaus, katso "Toiminnot reittiopas‐
tuksen ollessa pois käytöstä" yllä.
Reitin tiedot
Seuraaviin tietoihin päästään Reitin
tiedot -valikon kautta:
■ Reittiluettelo
■ Ajankohtaiset sijaintitiedot
■ Kohteen tiedot
■ Nyk. reitin yleistiedot

Reittiluettelo

Kaikki lasketulla reitillä olevat kadut
ovat luettelossa niihin liittyvien etäi‐
syyksien kera.
"+"-merkillä reittiluetteloon merkityt
kohdat voidaan laajentaa valitsemalla
kyseinen kohta. Valinnan jälkeen
näytetään lisätietoa kyseisestä luet‐
telokohdasta.
Ajankohtaiset sijaintitiedot
Kuvaus, katso "Toiminnot reittiopas‐
tuksen ollessa pois käytöstä" yllä.
Kohteen tiedot
Kuvaus, katso "Toiminnot reittiopas‐
tuksen ollessa pois käytöstä" yllä.
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Nyk. reitin yleistiedot
Kulloisestakin reitistä näytetään seu‐
raavat tiedot:

■
■
■
■
■

Asento
Määränpää
Saapumisaika
Osamatka
Karttanäyttö

Reitin esto
Seuraavat valinnat voidaan tehdä kä‐
sin tiettyjen alueiden/reitin osien jät‐
tämiseksi reittiopastuksen ulkopuo‐
lelle:
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Kadun jättäminen reittiopastuksen ul‐
kopuolelle:
Merkitse kadunnimi ja paina MENU
‑nuppia. Kadunnimi näkyy valikossa
ylivedettynä.
Jätä halutessasi lisää katuja pois reit‐
tiopastuksesta.
Valitse Hyväksy asetukset ja vahvista
näyttöön tullut viesti.
Reitti lasketaan uudelleen huomioi‐
den pois jätetyt kadut.

Reittiluettelo
Lasketun reitin kadunnimiluettelossa
voidaan jättää katuja reittiopastuksen
ulkopuolelle.

Etäisyys
Asettamalla etäisyys voidaan reitti‐
opastuksesta jättää pois kulloisesta‐
kin sijainnista tietylle etäisyydelle
ulottuva reitin osa.

Määritä haluamasi etäisyys, paina
MENU-nuppia ja vahvista sitten näyt‐
töön tullut viesti.
Reitti lasketaan uudelleen huomioi‐
den pois jätetyt reitin osat.
Huomautus
Syötetyt reitin estot pysyvät aktiivi‐
sina uuteen reittilaskentaan saakka.
Poista kaikki tieosuuksien estot
Kun tämä vaihtoehto on valittu, kaikki
reittiopastuksen piiristä aiemmin pois
jätetyt alueet/reitin osat otetaan jäl‐
leen huomioon reittiopastuksessa.

Infotainment-järjestelmä

Dynaaminen opastus
Jos dynaaminen reittiopastus on käy‐
tössä, kaikki liikennetilanteet, jotka In‐
fotainment-järjestelmä vastaanottaa
TMC:n kautta, otetaan mukaan reitin
laskentaan. Reittiä ehdotetaan huo‐
mioiden kaikki liikenneongelmat tai
‑rajoitukset ennalta määritettyjen kri‐
teerien mukaisesti (esim. "lyhyin
reitti", "vältä moottoriteitä" jne.).
Jos ajettavalla reitillä on liikenneon‐
gelma (esim. ruuhka, suljettu tie), jär‐
jestelmä näyttää näytössä asiaa kos‐
kevan viestin ja antaa ääni-ilmoituk‐
sen. Kuljettaja voi päättää, välttääkö
liikenneongelman valitsemalla ehdo‐
tetun uuden reitin vai jatkaako reitillä,
jolla liikenneongelma on.
Lähistöllä olevat liikenneongelmat ra‐
portoidaan myös silloin, jos reittiopas‐
tus ei ole aktiivinen.
Jos reittiopastus on käytössä, järjes‐
telmä tarkistaa jatkuvasti liikennetie‐
tojen perusteella, onko parempi las‐
kea reitti uudelleen vai siirtyä vaihto‐
ehtoiselle reitille liikenneongelman
välttämiseksi.

Dynaamisen reittiopastuksen käyt‐
töönotto ja käytöstä poisto sekä reitin
laskentaa koskevien kriteerien valinta
ja navigoinnin muut asetukset teh‐
dään Navigointivaihtoehdot -vali‐
kossa, katso luku "Opastus" 3 180.

Kartat
Kaikki navigointijärjestelmän tarvitse‐
mat karttatiedot on tallennettu Info‐
tainment-järjestelmän mukana toimi‐
tetulle SD-kortille.

Kartta-SD-kortti

Dynaaminen reittiopastus toimii vain,
jos RDS-TMC-liikennetietojärjestel‐
män kautta saadaan liikennetietoa.
Infotainment-järjestelmän laskema,
liikenneongelmasta johtuva mahdolli‐
nen viive perustuu tietoon, jota järjes‐
telmä saa valittuna olevan RDSTMC-aseman kautta. Todellinen viive
voi poiketa lasketusta viiveestä.
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Infotainment-järjestelmän SD-kortin‐
lukija voi lukea vain kyseisen auton
navigointijärjestelmää varten tarkoi‐
tettua SD-korttia. SD-kortinlukija ei
voi lukea muita SD-kortteja.
SD-kortin valmistusajankohdan jäl‐
keen tieverkkoon tai katujen nimiin
tehtyjä muutoksia ei ole voitu ottaa
huomioon.
Ota lisäkorttien tilaamista tai kartta‐
tietojen päivittämistä varten yhteys
Chevrolet Service Partneriin.
Kartta-SD-kortin vaihto, katso alla.
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Tärkeää tietoa SD-kortin käsittelystä

Huomio

Kartta-SD-kortin vaihto

SD-kortin poistaminen

SD-kortin aukko sijaitsee saranoidun
kannen alla keskikonsolissa.

Älä yritä koskaan käyttää SD-kort‐
tia, joka on haljennut, muuttanut
muotoaan tai korjattu teipillä. Laite
voi tällöin vaurioitua.
■ Käsittele SD-korttia varoen. Älä
koskaan koske metallikoskettimiin.
■ Älä käytä mitään puhdistusainetta,
bensiiniä, tinneriä tai antistaattista
sprayta.
■ Puhdista SD-kortti tarvittaessa
pehmeällä kankaalla.
■ Älä taivuta SD-korttia. Älä käytä tai‐
punutta tai murtunutta SD-korttia.
■ Älä laita korttiin mitään tarroja tai
kirjoita mitään kumpaankaan pin‐
taan.
■ Älä säilytä SD-korttia suorassa au‐
ringonvalossa, korkeissa lämpöti‐
loissa tai kosteissa tiloissa.
■ Laita SD-kortti aina säilytyslaatik‐
koon, kun se ei ole käytössä.

Paina painike ylös ja käännä sitten
saranoitu kansi ylös.

Paina aukossa olevaa SD-korttia sen
lukituksen avaamiseksi ja vedä se sit‐
ten varovasti ulos SD-kortin aukosta.

Infotainment-järjestelmä
SD-kortin syöttäminen sisään

Työnnä SD-korttia lovettu reuna ase‐
tettuna vasemmalle puolelle (katso
kuvaa yllä) varovasti SD-kortin auk‐
koon, kunnes kortti kiinnittyy paikal‐
leen.
Huomautus
SD-kortti ja SD-kortin aukko on pi‐
dettävä aina puhtaana ja kuivana.
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Symbolien selitykset

Infotainment-järjestelmä
Nro Selitys

Nro Selitys

1

Nykyinen sijainti (kartta)

20

Maksullinen tie

2

Määränpää

21

Turisti-info

3

Nykyinen sijainti (reittiluettelo)

22

Nähtävyys

4

ei käytettävissä

23

Urheilu & vapaa-aika

5

ei käytettävissä

24

Iltamenot

6

Sumu

25

Museo

7

Tietyö

26

Autonvuokraus

8

Liukas tie

27

Matkailutietoa

9

Savusumu

28

Vapaa-ajan toiminta

10

Lumi

29

Palvelupiste

11

Myrsky

30

Pankkiautomaatti

12

Huomautus/varoitus

31

Linja-autoasema

13

Suljettu tie

32

Leirintäalue

14

Vilkas liikenne

15

Liikenneruuhka

16

Kapeat kaistat

17

Avattu luettelo

18

Suljettu luettelo

19

Ostoskeskus
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Nro Selitys

Nro Selitys

33 Apteekki

52 Ravintola

34 Elokuvateatteri

53 WC

35 Lentokenttä

54 Historiallinen muistomerkki

36 Huvipuisto

55 Sairaala

37 Kaupunki

56 Ensiapu

38 Pankki

57 Poliisi

39 Liikennetiedotus

58 Satama

40 Lautta

59 Vuoristosola

41 Raja

60 Julkinen paikka

42 Tunneli

61 Autoon liittyen

43 Kioski

62 Korjaamo

44 Ruokatavarakauppa

63 Hautausmaa

45 Hotelli/motelli
46 Moottoritien poistumisliittymä
47 Pysäköintialue
48 Liittymäpysäköintialue
49 Monikerroksinen pysäköintitalo
50 Huoltoasema
51 Levähdyspaikka
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Puheentunnistus
Yleistä tietoa
Infotainment-järjestelmän puheen‐
tunnistuksen (jos asennettuna) avulla
voit käyttää puhelimen eri toimintoja
ääniohjauksella. Järjestelmä tunnis‐
taa komennot ja numerosarjat puhu‐
jakohtaisesti. Komennot ja numero‐
sarjat voidaan lausua pitämättä tau‐
koja sanojen välillä.
Voit tallentaa puhelinnumerot valitse‐
masi nimen (puhetunniste) alle. Näitä
nimiä käyttämällä voit myöhemmin
muodostaa puhelinyhteyden.
Virheellisen käytön tai virheellisten
komentojen tapauksessa puheentun‐
nistus antaa akustista palautetta ja
pyytää antamaan halutun käskyn uu‐
delleen. Sen lisäksi puheentunnistus‐
järjestelmä vahvistaa tärkeät komen‐
not ja kysyy tarvittaessa lisätietoja.
Jotta auton ohjaamossa käytävät
keskustelut eivät käynnistä järjestel‐
män toimintoja tahattomasti, puheen‐
tunnistus ei toimi ennen kuin se akti‐
voidaan.
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Puhelimen ohjaus
Puheentunnistuksen
päällekytkentä

(jos asennettu)
Ottaaksesi käyttöön puhelinjärjestel‐
män puheentunnistuksen paina oh‐
jauspyörän painiketta w. Kaikki aktii‐
viset audiolähteet mykistetään kes‐
kustelun ajaksi ja mahdolliset liiken‐
netiedotteet peruutetaan.

Puheen äänenvoimakkuuden
säätö

Käännä Infotainment-järjestelmän
äänenvoimakkuuden säätönuppia tai
paina ohjauspyörän painiketta + tai ―.

Keskustelun peruuttaminen

Puheentunnistus voidaan poistaa
käytöstä ja keskustelu peruuttaa
usealla tavalla:
■ Paina kojelaudassa olevaa x-pai‐
niketta.
■ Sano "Cancel (Lopeta)".

■ Älä anna (sano) mitään komentoja
vähään aikaan.
■ Kolmannen tunnistamattoman ko‐
mennon jälkeen.

Käyttö

Puheentunnistus mahdollistaa mat‐
kapuhelimen käyttämisen kätevästi
puheohjauksella. Käyttäjän tarvitsee
ainoastaan aktivoida puheentunnis‐
tus ja sanoa haluttu komento. Ko‐
mennon jälkeen Infotainment-järjes‐
telmä opastaa sinut keskustelun läpi
kysymällä asianmukaisia kysymyksiä
ja antamalla palautetta.

Pääkomennot

Puheentunnistuksen aktivoinnin jäl‐
keen kuuluu lyhyt merkkiääni, jolloin
järjestelmä odottaa komentoa.
Käytettävissä olevat pääkomennot:
■ "Dial (Valitse numero)"
■ "Call (Soita)"
■ "Redialing (Toistaa)"
■ "Save (Tallenna)"
■ "Delete (Poista)"
■ "Directory (Luettelo)"

■ "Pair (Kytke)"
■ "Select device (Valitse laite)"
■ "Voice feedback (Äänipalaute)"
Usein käytetyt komennot
■ Help (Apu): keskustelu päättyy ja
järjestelmä luettelee kaikki nykyi‐
sen toiminnon saatavilla olevat ko‐
mennot.
■ Cancel (Lopeta): puheentunnistus
poistuu käytöstä.
■ Yes (Kyllä): sopiva toimenpide
käynnistetään asiayhteyden mu‐
kaan.
■ No (Ei): sopiva toimenpide käynnis‐
tetään asiayhteyden mukaan.
Puhelinnumeron syöttäminen
Komennon Dial (Valitse numero) jäl‐
keen puheentunnistus pyytää sinua
antamaan numeron.
Sano puhelinnumero tavallisella pu‐
heäänellä pitämättä ylimääräisiä tau‐
koja yksittäisten numerojen välillä.

Infotainment-järjestelmä
Tunnistus toimii parhaiten, jos 3-5 nu‐
meron välein pidetään vähintään puo‐
len sekunnin tauko. Infotainment-jär‐
jestelmä toistaa sitten tunnistetut nu‐
merot.
Voit sitten antaa lisää numeroja tai
seuraavat komennot:
■ Dial (Valitse numero): syötetyt tie‐
dot on hyväksytty.
■ Delete (Poista): viimeksi annettu
numero tai numerosarja poiste‐
taan.
■ Plus (Plussa): etuliite "+" lisätään
ulkomaanpuhelua varten.
■ Verify (Varmista): ääni toistaa syö‐
tetyt tiedot.
■ Asterisk (Tähti): tähtimerkki "*" lisä‐
tään.
■ Hash (Neliö): risuaitamerkki "#" li‐
sätään.
■ "Help (Apu)"
■ "Cancel (Lopeta)"
Puhelinnumeron enimmäispituus on
25 merkkiä.

Jos soitat ulkomaille, voit sanoa
"plus" (+) ennen kuin aloita numeron
lausumisen. Plusmerkin ansiosta si‐
nun ei tarvitse käyttää erillistä ulko‐
maan suuntanumeroa. Sano sitten oi‐
kea maakoodi.
Esimerkki
Käyttäjä: "Dial (Valitse numero)"
Järjestelmä: "Please, say the number
to dial (Lausu soitettava numero)"
Käyttäjä: "Plus (Plussa) Four (Neljä)
Nine (Yhdeksän)"
Järjestelmä: "Plus (Plussa) Four
(Neljä) Nine (Yhdeksän)"
Käyttäjä: "Seven (Seitsemän) Three
(Kolme) One (Yksi)"
Järjestelmä: "Seven (Seitsemän)
Three (Kolme) One (Yksi)"
Käyttäjä: "One (Yksi) One (Yksi) Nine
(Yhdeksän) Nine (Yhdeksän)"
Järjestelmä: "One (Yksi) One (Yksi)
Nine (Yhdeksän) Nine (Yhdeksän)"
Käyttäjä: "Dial (Valitse numero)"
Järjestelmä: "The number is being
dialled (Numeroon soitetaan)"
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Nimen syöttäminen
Komennolla Call (Soita) syötetään
puhelinnumero, joka on tallennettu
puhelinmuistioon nimen kohdalle (pu‐
hetunniste).
Käytettävissä olevat komennot:
■ "Yes (Kyllä)"
■ "No (Ei)"
■ "Help (Apu)"
■ "Cancel (Lopeta)"
Esimerkki
Käyttäjä: "Call (Soita)"
Järjestelmä: "Please, say the
nametag to call (Lausu soitettava
äänimerkki)"
Käyttäjä: <Name (nimi)>
Järjestelmä: "Do you want to call
<Michael>? (Haluatko soittaa
<Mikaelille>?)"
Käyttäjä: "Yes (Kyllä)"
Järjestelmä: "The number is being
dialled (Numeroon soitetaan)"
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Toisen puhelun aloittaminen
Toinen puhelu voidaan aloittaa aktii‐
visen puhelun aikana. Se onnistuu
painamalla painiketta w.
Käytettävissä olevat komennot:
■ Send (Lähetä): aktivoi manuaali‐
nen DTMF (äänitaajuusvalinta)
esim. vastaaja- tai pankkipalveluja
varten.
■ Send nametag (Lähetä
äänimerkki): aktivoi DTMF (ääni‐
taajuusvalinta) antamalla nimi (pu‐
hetunniste).
■ "Dial (Valitse numero)"
■ "Call (Soita)"
■ "Redialing (Toistaa)"
■ "Help (Apu)"
■ "Cancel (Lopeta)"
Esimerkki
Käyttäjä: "Send (Lähetä)"
Järjestelmä: "Please, say the number
to send. (Lausu lähetettävä numero.)"
(katso numerojen syöttöohjeet kes‐
kusteluesimerkistä Puhelinnumeron
syöttäminen)
Käyttäjä: "Send (Lähetä)"

Redialing (Toistaa)
Viimeksi soitettu numero voidaan va‐
lita uudelleen komennolla "Redialing
(Toistaa)".
Tallennus
Puhelinnumero tallennetaan puhelin‐
muistioon antamalla nimi (puhetun‐
niste) puhekomennolla "Save
(Tallenna)".
Syötetty nimi on toistettava kerran.
Äänensävyn ja lausunnan on oltava
mahdollisimman samankaltaiset
kummallakin kerralla, sillä muuten pu‐
heentunnistus hylkää syötteet.
Puhelinmuistioon voidaan tallentaa
enintään 50 puhetunnistetta.
Puhetunnisteet ovat puhujakohtaisia,
ts. ainoastaan puhetunnisteen tallen‐
tanut henkilö voi avata sen.
Pidä lyhyt tauko syöttöpyynnön jäl‐
keen, jotta tallennettavan nimen alku
ei jää pois.
Voidaksesi käyttää puhetunnistetta
sijainnista riippumatta, ts. myös
muissa maissa, kaikkiin puhelinnu‐
meroihin on lisättävä eteen plus‐
merkki ja maakoodi.

Käytettävissä olevat komennot:
■ Save (Tallenna): syötetyt tiedot on
hyväksytty.
■ "Verify (Varmista)": edellinen syöte
toistetaan.
■ "Help (Apu)"
■ "Cancel (Lopeta)"
Esimerkki
Käyttäjä: "Save (Tallenna)"
Järjestelmä: "Please, say the number
to save (Lausu tallennettava
numero)"
(katso numerojen syöttöohjeet kes‐
kusteluesimerkistä Puhelinnumeron
syöttäminen)
Käyttäjä: "Save (Tallenna)"
Järjestelmä: "Please, say the
nametag to save (Lausu tallennettava
äänimerkki)"
Käyttäjä: <Name (nimi)>
Järjestelmä: "Please, repeat the
nametag to confirm (Toista
äänimerkki varmistuksena)"
Käyttäjä: <Name (nimi)>

Infotainment-järjestelmä
Järjestelmä: "Saving the nametag
(Tallentaa äänimerkin)"
Poistaminen
Aiemmin tallennettu puhetunniste
poistetaan komennolla "Delete
(Poista)".
Käytettävissä olevat komennot:
■ "Yes (Kyllä)"
■ "No (Ei)"
■ "Help (Apu)"
■ "Cancel (Lopeta)"
Tallennettujen nimien kuuntelu
Kaikkien tallennettujen nimien (puhe‐
tunnisteiden) puhe aloitetaan komen‐
nolla "Directory (Luettelo)".
Puhetunnisteiden aikana käytettä‐
vissä olevat komennot:
■ "Call (Soita)": viimeksi ääneen pu‐
hutun puhetunnisteen puhelinnu‐
mero valitaan.
■ "Delete (Poista)": viimeksi ääneen
puhutun puhetunnisteen merkintä
poistetaan.

Matkapuhelimen tallentaminen
laiteluetteloon tai sen poistaminen
laiteluettelosta
Komennolla "Pair (Kytke)" matkapu‐
helin voidaan tallentaa puhelinjärjes‐
telmän laiteluetteloon tai poistaa lai‐
teluettelosta 3 199.
Käytettävissä olevat komennot:
■ "Add (Lisää)"
■ "Delete (Poista)"
■ "Help (Apu)"
■ "Cancel (Lopeta)"
Esimerkki
Käyttäjä: "Pair (Kytke)"
Järjestelmä: "Do you want to add or
delete a device? (Haluatko lisätä tai
poistaa laitteen?)"
Käyttäjä: "Add (Lisää)"
Järjestelmä: "Using the pair function
in the external device, enter <1234>
to pair. (Käytä yhdistämistoimintoa
ulkoisessa laitteessa, syötä <1234>
yhdistääksesi pariksi)"
Järjestelmä: "Do you want to pair the
device? (Haluatko kytkeä laitteen?)"
Käyttäjä: "Yes (Kyllä)"
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Puhe: "The device is connected as
the number <device_number>" (Laite
on yhdistetty numerona, laitteen nu‐
mero)
Matkapuhelimen valitseminen
laiteluettelosta
Komennolla "Select device (Valitse
laite)" matkapuhelin voidaan valita
laiteluettelosta Bluetooth-yhteyden
muodostamiseksi.
Esimerkki
Käyttäjä: "Select device (Valitse
laite)"
Järjestelmä: "Please, say a device
number to select (Lausu valittava
laitenumero)"
Käyttäjä: <laitteen numero>
Järjestelmä: "Do you want to select
the device number
<device_number>? (Haluatko valita
laitenumeron <laitteen_numero>?)"
Käyttäjä: "Yes (Kyllä)"
Järjestelmä: "Do you want to pair the
device? (Haluatko kytkeä laitteen?)"
Käyttäjä: "Yes (Kyllä)"
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Järjestelmä: "One moment. The
system searches for the selected
device (Pieni hetki. Järjestelmä etsii
valittua laitetta)"
Järjestelmä: "Device number
<dev_num> is selected (Laitenumero
<laite_nro> on valittu)"
Voice feedback (Äänipalaute)
Infotainment-järjestelmä vastaa jo‐
kaiseen puhekomentoon tai kom‐
mentoi sitä tilanteen mukaisesti.
Äänipalautteen ottamiseksi käyttöön
tai sen poistamiseksi käytöstä syötä
"Voice feedback (Äänipalaute)".

Puhelin
Yleistä tietoa
Puhelinjärjestelmä (mikäli varus‐
teena) mahdollistaa puhelinkeskuste‐
lut auton mikrofonin ja kaiutinjärjes‐
telmän kautta sekä matkapuhelimen
tärkeimpien toimintojen ohjaamisen
Infotainment-järjestelmän kautta. Pu‐
helinjärjestelmän käyttämiseksi mat‐
kapuhelin on yhdistettävä siihen
Bluetooth-yhteydellä.
Puhelinjärjestelmää voidaan käyttää
myös puheentunnistusjärjestelmän
kautta.
Kaikki matkapuhelimet eivät ole yh‐
teensopivia puhelinjärjestelmän kaik‐
kien toimintojen kanssa. Käytettä‐
vissä olevat puhelimen toiminnot riip‐
puvat matkapuhelimesta ja verkkooperaattorista. Lisätietoja saat mat‐
kapuhelimesi käyttöoppaasta tai
verkko-operaattoriltasi.

Tärkeää tietoa käytöstä ja
liikenneturvallisuudesta
9 Varoitus
Matkapuhelimet vaikuttavat ym‐
päristöösi. Tästä syystä on valmis‐
teltu turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita. Sinun tulee tuntea sovel‐
tuvat ohjeet ennen puhelintoimin‐
non käyttämistä.

9 Varoitus
Hands-free-toiminnon käyttämi‐
nen ajon aikana saattaa olla vaa‐
rallista, koska keskittymisesi häi‐
riintyy puhelun aikana. Pysäköi
auto ennen kuin käytät handsfree-toimintoa. Noudata kussakin
maassa voimassa olevia säädök‐
siä.
Älä unohda noudattaa tietyillä alu‐
eilla voimassa olevia erityismää‐
räyksiä ja kytke matkapuhelin aina
pois päältä, jos matkapuhelimien

Infotainment-järjestelmä
käyttö on kielletty, matkapuhelin
aiheuttaa häiriöitä tai vaarallisia ti‐
lanteita voi syntyä.

Bluetooth

Puhelinjärjestelmä tukee Bluetooth
Handsfree -profiilia V. 1.5 Bluetooth
Special Interest Groupin (SIG) mää‐
ritysten mukaisesti.
Lue lisää määrityksistä osoitteesta
http://www.bluetooth.com.

Puheentunnistuksen käyttö

Älä käytä puheentunnistusta hätäti‐
lanteissa, sillä tällöin äänesi saattaa
poiketa normaalista eikä järjestelmä
pysty muodostamaan yhteyttä tar‐
peeksi nopeasti.

Säätimet

Tärkeimmät puhelimen käyttösääti‐
met ovat seuraavat:
y@ -painike: avaa puhelimen pääva‐
likon.
Ohjauspyörän säätimet:
q, w: puheluun vastaaminen, pu‐
heentunnistuksen aktivointi.

n, x: puhelun lopettaminen/hylkää‐
minen, puheentunnistuksen poista‐
minen käytöstä.
Puhelinjärjestelmää voidaan käyttää
myös puheentunnistuksen avulla
3 193.

Yhteys
Puhelinjärjestelmä kytkeytyy päälle ja
pois sytytysvirran mukaan. Kun syty‐
tysvirta on katkaistu, voit kytkeä pu‐
helinjärjestelmän päälle ja pois Info‐
tainment-järjestelmän kautta.
Matkapuhelimen ja puhelinjärjestel‐
män välille voidaan muodostaa Blue‐
tooth-yhteys. Se edellyttää, että pu‐
helimesi on varustettu Bluetooth-toi‐
minnolla.
Bluetooth-yhteyden muodostami‐
seksi puhelinjärjestelmän on oltava
käytössä ja Bluetooth-toiminnon akti‐
voituna.
Katso lisätietoja matkapuhelimesi
Bluetooth-toiminnosta puhelimen
omasta käyttöoppaasta.
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Bluetooth-yhteys
Bluetooth on radioyhteysstandardi
esimerkiksi puhelimen ja muiden lait‐
teiden langatonta tiedonsiirtoa var‐
ten. Yhteydellä voidaan siirtää tietoja,
kuten puhelinmuistio, puheluluettelot,
verkko-operaattorin nimi ja kentän
voimakkuus. Kaikki toiminnot eivät
välttämättä toimi kaikkien puhelin‐
tyyppien kanssa.
Bluetooth-yhteyden muodostami‐
seksi puhelinjärjestelmän kanssa
matkapuhelimen Bluetooth-toimin‐
non on oltava aktivoituna ja puheli‐
men on oltava "löydettävässä" ti‐
lassa. Katso lisätietoja matkapuheli‐
men käyttöoppaasta.
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Infotainment-järjestelmä

Bluetooth-valikko

Paina CONFIG-painiketta.
Valitse Puhelinasetukset ja sitten
Bluetooth.
Bluetoothin päällekytkentä
Jos puhelimen Bluetooth-toiminto ei
ole käytössä: aseta Aktivointi tilaan
Päällä ja vahvista esiin tuleva viesti.
Laiteluettelo
Kun matkapuhelin kytketään puhelin‐
järjestelmään Bluetoothilla ensim‐
mäisen kerran, matkapuhelin tallen‐
netaan järjestelmän laiteluetteloon.

nopeammin, kun Bluetooth-yhteyttä
käytetään puhelimen tavallisen käy‐
tön lisäksi.

Enintään 5 matkapuhelinta voidaan
tallentaa laiteluetteloon.

Matkapuhelimen kytkentä
ensimmäistä kertaa

Kun matkapuhelin lisätään hands‐
free-laitteeksi, käyttäjä voi soittaa ja
vastaanottaa puheluja sekä käyttää
muita puhelinjärjestelmän toimintoja.
Käytettävissä olevat toiminnot riippu‐
vat puhelinmallista. Matkapuhelinta
voidaan käyttää tavalliseen tapaan,
kun se on kytkettynä puhelinjärjestel‐
mään. Huomaa, että matkapuheli‐
men akku saattaa tyhjentyä tavallista

Valitse Lisää laite (handsfee). Esiin
tulee Bluetooth-koodi, joka on syötet‐
tävä matkapuhelimeen.
Huomautus
Järjestelmässä voi olla samanaikai‐
sesti yhdistettynä vain 5 laitetta. Jos
vielä yksi laite on yhdistetään, ensin
on poistettava laite luettelosta.
Nyt muut Bluetooth-laitteet voivat ha‐
vaita puhelinjärjestelmän.

Infotainment-järjestelmä
Kun matkapuhelin on havainnut pu‐
helinjärjestelmän, Bluetooth-koodi
voidaan syöttää matkapuhelimeen.

tahansa. Turvallisuussyistä laitepari
on muodostettava neljänumeroisella
satunnaisesti valitulla koodilla.

Kun puhelinjärjestelmä on tunnista‐
nut matkapuhelimen, yhteyden mää‐
ritys voidaan vahvistaa.
Matkapuhelin lisätään laiteluetteloon
ja sitä voidaan ohjata puhelinjärjes‐
telmän kautta.

Valitse Vaihda Bluetooth-koodi.
Muokkaa Bluetooth-koodia esiin tule‐
vassa valikossa ja hyväksy koodi va‐
litsemalla OK.

Bluetooth-koodin muuttaminen
Kun Bluetooth-yhteys muodostetaan
puhelinjärjestelmään ensimmäisen
kerran, esiin tulee oletuskoodi. Tämä
oletuskoodi voidaan muuttaa milloin
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Laiteluetteloon tallennetun
matkapuhelin kytkeminen

Valitse haluttu matkapuhelin ja valitse
sitten vaihtoehto Valitse esiin tule‐
vasta valikosta.
Kun puhelinjärjestelmä on tunnista‐
nut matkapuhelimen, yhteyden mää‐
ritys voidaan vahvistaa.
Matkapuhelinta voidaan käyttää pu‐
helinjärjestelmän kautta.
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Infotainment-järjestelmä

Huomautus
Jos laitteen kytkentä epäonnistuu,
tarkista että laiteluettelossa näkyy
auton puhelinjärjestelmä. Jos se ei
näy, poista laite laiteluettelosta ja
kytke se uudelleen uutena laitteena.
Matkapuhelimen poistaminen
laiteluettelosta
Valitse haluttu matkapuhelin laiteluet‐
telosta. Valitse esiin tulevasta vali‐
kosta Poista ja vahvista esiin tuleva
viesti.
Soittoäänen säätäminen
Soittoäänen ominaisuuksien muutta‐
minen:
Paina painiketta CONFIG.
Valitse Puhelinasetukset ja sitten
Soittoääni.
Valitse haluamasi vaihtoehto.
Soittoäänen voimakkuuden muutta‐
minen:
Puhelimen soidessa käännä Infotain‐
ment-järjestelmän m-nuppia tai paina
ohjauspyörän painikkeita + / -.

Matkapuhelimen palauttaminen
tehdasasetuksiin
Valitse Puhelinasetukset ja sitten
Palauta tehdasasetukset.

Käyttö
Johdanto

Kun Bluetooth-yhteys on muodos‐
tettu matkapuhelimesi ja Infotain‐
ment-järjestelmän välille, voit käyttää
matkapuhelimesi monia toimintoja In‐
fotainment-järjestelmän kautta.
Infotainment-järjestelmällä voit esim.
muodostaa yhteyden matkapuheli‐
meesi tallennettuihin puhelinnume‐
roihin tai muuttaa puhelinnumeroita.
Huomautus
Matkapuhelimen käyttö, esim. puhe‐
limeen vastaaminen tai äänenvoi‐
makkuuden säätäminen, on edel‐
leen mahdollista handsfreetoiminnossa.
Kun yhteys matkapuhelimen ja Info‐
tainment-järjestelmän välillä on muo‐
dostettu, matkapuhelimen tiedot lä‐
hetetään Infotainment-järjestelmään.

Tämä saattaa kestää jonkin aikaa pu‐
helinmallista riippuen. Tiedonsiirron
aikana matkapuhelinta voidaan käyt‐
tää Infotainment-järjestelmän kautta
vain rajallisesti.
Kaikki puhelimet eivät tue kaikkia pu‐
helinjärjestelmän toimintoja. Sen
vuoksi toiminnot saattavat olla erilai‐
sia kuin tässä kuvattujen puhelinmal‐
lien kohdalla. Katso lisätietoja puhe‐
linmallikohtaisen sovittimen ohjeista.

Handsfreeäänenvoimakkuuden
määrittäminen

Käännä Infotainment-järjestelmän mnuppia tai paina ohjauspyörän painik‐
keita + / -.

Infotainment-järjestelmä
Puhelinnumeron valitseminen

Numeron syöttäminen käsin

203

Jos kyseessä on eri SIM-kortti tai pu‐
helin, puhelinmuistio ladataan uudel‐
leen. Tämä prosessi voi kestää muu‐
tamia minuutteja puhelinmallista riip‐
puen.

Puhelinnumeron valitseminen
puhelinmuistiosta

Kun puhelimen päävalikko on aktiivi‐
nen, avaa puhelimen toimintavalikko
painamalla MENU-nuppia.
Puhelinnumeroiden valinta sekä pu‐
helinmuistion ja puheluluettelojen
käyttäminen voidaan toteuttaa useilla
eri tavoilla.

Valitse Lisää numero ja syötä haluttu
numerosarja.
Aloita puhelu valitsemalla y.
Voit siirtyä puhelinmuistion valikkoon
valitsemalla z.

Puhelinmuistio

Kun yhteys on muodostettu, puhelin‐
muistiota verrataan tilapäisessä
muistissa olevaan puhelinmuistioon
edellyttäen, että kyseessä on sama
SIM-kortti tai puhelin. Tänä aikana
kaikki äskettäin lisätyt merkinnät eivät
näy.

Valitse Puhelinmuistio. Valitse esiin
tulevasta valikosta haluttu alkukirjain,
niin näet kyseisellä kirjaimella alkavat
merkinnät puhelinmuistiossa.
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Infotainment-järjestelmä
Puheluluettelot

Huomautus
Puhelinmuistion tiedot säilyvät, kun
ne siirretään matkapuhelimesta. Pu‐
helinmuistion tietojen esitysmuoto ja
järjestys voivat olla erilaiset Infotain‐
ment-järjestelmän näytössä ja puhe‐
limen näytössä.
Kun esivalinta on suoritettu: valitse
haluttu merkintä puhelinmuistiosta
näyttääksesi siihen tallennetut nume‐
rot.
Soita puhelu valitsemalla haluttu nu‐
mero.

Valikosta Soittolistat käyttäjä näkee
vastatut, soitetut ja vastaamattomat
puhelut sekä voi soittaa kyseisiin nu‐
meroihin. Soita puhelu: valitse haluttu
puheluluettelo, merkintä ja sitten pu‐
helinnumero.

Saapuva puhelu

Puhelun saapuessa esiin tulee va‐
likko, josta puhelu voidaan hyväksyä
tai hylätä.
Valitse haluamasi vaihtoehto.

Toiminnot puhelun aikana

Jos puhelu on meneillään, avaa ala‐
valikko painamalla MENU.
Käytettävissä on useita vaihtoehtoja
tilanteesta ja matkapuhelimen toimin‐
noista riippuen:
■ Katk. puh.: katkaise puhelinyhteys.
■ Soita numeroon: syötä puhelinnu‐
mero toisen puhelun soittamiseksi
tai käytä numeronäppäimistöä
(esim. vastaaja- tai pankkipalveluja
varten).
■ Poista numero: katkaise yhteys
neuvottelupuhelun osallistujaan.
■ Yhdistä puhelut: yhdistä kaksi pu‐
helua, kun aktiivisia puheluja on
useita.
■ Vaihda puhelu: vaihda puhelujen
välillä, jos aktiivisia puheluja on
useita.
■ Mykistä puhelu: mykistä puhelu.

Infotainment-järjestelmä

Matkapuhelimet ja CBradiolaitteet
Asennus- ja käyttöohjeet

Matkapuhelimen asennuksessa ja
käytössä on noudatettava autokohtai‐
sia asennusohjeita sekä puhelimen ja
handsfree-laitteiston valmistajien
käyttöohjeita. Muutoin auton tyyppi‐
hyväksyntä voi mitätöityä (EU:n direk‐
tiivi 95/54/EY).
Häiriöttömän toiminnan suositellut
edellytykset:
■ Ammattitaitoisesti asennettu ulko‐
puolinen antenni varmistaa suurim‐
man mahdollisen kantaman,
■ suurin lähetysteho 10 wattia,
■ puhelimen asennus asianmukai‐
seen paikkaan, noudata ohjeita
3 46.
Alan liikkeet antavat neuvoja ulkoan‐
tennin ja puhelimen telineen asen‐
nuksesta sekä lähetysteholtaan yli
10 W:n laitteiden käytön mahdolli‐
suuksista.

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

9 Varoitus
Matkapuhelimien, jotka eivät täytä
yllä mainittuja matkapuhelinstan‐
dardeja, ja radiolaitteiden käyttö
on sallittua vain auton ulkopuoli‐
sella antennilla varustettuina.
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Huomio
Ulkoisella antennilla varustamat‐
tomat matkapuhelimet ja radiolait‐
teet voivat aiheuttaa auton elekt‐
roniikkaan häiriöitä, jos yllä mainit‐
tuja määräyksiä ei noudateta.
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Ilmastointi

Ilmastointi
Ilmastointijärjestelmät ................ 206
Tuuletussuulakkeet .................... 213
Ylläpito ....................................... 214

Ilmastointijärjestelmät
Lämmitys- ja
tuuletusjärjestelmä

Punainen
Sininen

= lämmintä
= kylmää

Lämmitysteho on täysin käytettävissä
vasta moottorin ollessa normaalissa
käyntilämpötilassaan.

Ilman suuntaus

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

Säätimet seuraaville:
■ Lämpötila
■ Ilman suuntaus
■ Puhaltimen nopeus
■ Kuivaus, sulatus
■ Takalasin lämmitin

Lämpötila

Säädä lämpötilaa kääntämällä nup‐
pia.

Puhaltimen nopeus

Säädä ilman virtausta kytkemällä pu‐
hallin haluamallesi nopeudelle.

Ilmastointi
Kuivaus ja sulatus V

Asetusten osoittaminen

Valitut toiminnot ovat käytössä, kun
painikkeen LED-valo palaa.

Ilmastointilaite
9 Vaara

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

Takalasin lämmitin

3 31

Älä nuku autossa, jos sen ilmas‐
tointi tai lämmitysjärjestelmä on
päällä. Seurauksena saattaa olla
vakava loukkaantuminen tai kuo‐
lema, koska happimäärä ja/tai ke‐
hon lämpötila laskee.
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Säätimet seuraaville:
■ Lämpötila
■ Ilman suuntaus
■ Puhaltimen nopeus
■ Kuivaus ja sulatus
■ Sisäkierto 4
■ Jäähdytys n
■ Takalasin lämmitin

Lämpötila

Säädä lämpötilaa kääntämällä nup‐
pia.
Punainen
= lämmintä
Sininen
= kylmää
Lämmitysteho on täysin käytettävissä
vasta moottorin ollessa normaalissa
käyntilämpötilassaan.

Ilman suuntaus

Valitse ilmasuutin painamalla painik‐
keita.
L = pään korkeudelle ja jalkatilaan
K = jalkatilaan
M = pään korkeudelle säädettävien
tuuletussuulakkeiden kautta
J = tuulilasille ja jalkatilaan

208

Ilmastointi

Valittu asetus osoitetaan painikkeen
LED-valolla.

Puhaltimen nopeus

Säädä ilman virtausta kytkemällä pu‐
hallin haluamallesi nopeudelle.

Ikkunoiden kuivaus ja
sulatus V

■ Kytke takalasin lämmitin Ü toimin‐
taan.
■ Avaa sivusuulakkeet ja suuntaa ne
sivuikkunoihin.
Huomautus
Jos kuivaus- ja sulatusasetukset on
valittu, Autostop-toiminto estetään.
Jos kuivaus- ja sulatusasetukset va‐
litaan moottorin ollessa Autostop-ti‐
lassa, moottori käynnistyy uudelleen
automaattisesti.
Takalasin lämmitin Ü 3 31.

Sisäkierto 4

Sisäkierto kytketään päälle painik‐
keella 4.

9 Varoitus
■ Paina painiketta V: puhallin kyt‐
keytyy automaattisesti suurem‐
malle nopeudelle, ilma suunnataan
automaattisesti tuulilasille.
■ Kytke jäähdytys n päälle.
■ Aseta lämpötila korkeimmilleen.

Ajaminen sisäkiertotoiminto käy‐
tössä pitkän aikaa voi alkaa unet‐
taa. Vaihda säännöllisin väliajoin
ulkoilmatoiminnolle saadaksesi
raitista ilmaa.
Sisäkiertojärjestelmä vähentää
päälle kytkettynä ilman pääsyä au‐
toon. Kun jäähdytystä ei käytetä,

ilman kosteus kasvaa ja ikkunat
voivat huurtua. Sisäilman laatu
heikkenee ajan myötä, mikä voi ai‐
heuttaa väsymystä matkustajille.

Jäähdytys n

Käytetään painikkeella n ja on toi‐
minnassa vain moottorin käydessä ja
puhaltimen ollessa toiminnassa.
Ilmastointilaite jäähdyttää ilmaa ja
poistaa siitä kosteutta edellyttäen,
että ulkolämpötila on hieman jääty‐
mispisteen yläpuolella. Siksi ilmasta
saattaa tiivistyä kondenssivettä, joka
vuotaa auton alle.
Kun jäähdytystä tai kuivausta ei ha‐
luta, jäähdytys on kytkettävä pois
polttoaineen säästämiseksi. Kun
jäähdytys on kytketty pois, lämmityk‐
sen ja ilmastoinnin ohjausjärjestelmä
ei pyydä käynnistämään moottoria
uudestaan Autostop-toiminnon ai‐
kana.

Ilmastointi
Tehokkain jäähdytys

Asetusten osoittaminen

Valitut toiminnot osoitetaan aktivoi‐
dun painikkeen LED-valolla.

Elektroninen ilmastointiau‐
tomatiikka
9 Vaara

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

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

209

Automaattisen käyttötavan käyttö‐
säätimet:
AUTO
= automaattinen
käyttötapa, järjes‐
telmä valitsee au‐
tomaattisesti
kaikki asetukset
paitsi lämpötilan
Lämpötila
= halutun lämpötilan
esivalinta
Seuraavat toiminnot voidaan asettaa
käsin, jolloin järjestelmä ei toimi enää
automaattisessa tilassa:
Puhaltimen
= valittavissa oleva
nopeus
ilmavirtaus
MODE
= valittavissa oleva
ilman suuntaus
= kuivaus ja sulatus
V
X
= järjestelmän kyt‐
keminen päälle/
pois
= jäähdytyksen kyt‐
n
keminen päälle tai
pois
= sisäkierto
4
AQS
= ilmanlaatuanturi
Takalasin lämmitin Ü 3 31.
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Ilmastointi

Esivalittu lämpötila pidetään vakiona.
Automaattitoiminnassa puhaltimen
nopeus ja ilman suuntaus säätelevät
automaattisesti ilman virtausta.
Järjestelmää voidaan mukauttaa kä‐
sin käyttämällä ilman suuntauksen ja
puhaltimen nopeuden käyttösääti‐
miä.

Jokainen asetuksiin tehty muutos
näytetään muutaman sekunnin ajan
infonäytössä.
Aktivoidut toiminnot osoitetaan pai‐
nikkeen LED-valolla.

Elektroninen ilmastointiautomatiikka
on toimintavalmiina vain moottorin
käydessä.
Stop-Start-järjestelmällä varuste‐
tuissa autoissa ilmastoinnin painik‐
keen n painamisella on seuraava
vaikutus:
■ Painaminen kerran (LED syttyy vih‐
reänä): ilmastointi toimii ECO-ti‐
lassa
■ Painaminen kahdesti (LED syttyy
keltaisena): ilmastointi toimii muka‐
vuustilassa (painopisteenä mat‐
kustajien mukavuus; Autostop-toi‐
minnon kesto saattaa lyhentyä)
■ Painaminen kolmesti: ilmastointi on
poissa päältä
Aina kun painiketta n painetaan, näy‐
tössä näkyy viesti asetuksen vahvis‐
tamiseksi.

Automaattitoiminta AUTO

Perussäätö parhaimman mukavuu‐
den saamiseksi:
■ Paina painiketta AUTO, ilmastointi‐
laite aktivoidaan automaattisesti.
■ Avaa kaikki tuuletussuulakkeet.
■ Aseta esivalittu lämpötila vasem‐
malla kiertosäätimellä.
Puhaltimen nopeuden säätöä auto‐
maattitilassa voidaan muuttaa vali‐
kossa Asetukset.
Auton räätälöinti 3 92.

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

Lämpötilan esivalinta

Jos enimmäislämpötila asetetaan, il‐
mastointilaite käy suurimmalla lämmi‐
tysteholla.
Huomautus
Jos lämpötila laskee 2 °C tai enem‐
män moottorin ollessa Autostop-ti‐
lassa, moottori käynnistyy uudelleen
automaattisesti.
Stop-start-järjestelmä 3 218.

Ikkunoiden kuivaus ja sulatus
V

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

■ Paina painiketta V.
■ Lämpötila ja ilman suuntaus sääty‐
vät automaattisesti ja puhallin toimii
suuremmalla nopeudella.
■ Paluu automaattitoimintaan: paina
painiketta V.
Kytke takalasin lämmitin Ü toimin‐
taan.
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Huomautus
Jos V-painiketta painetaan moot‐
torin käydessä, Autostop-toiminto
on estettynä kunnes V-painiketta
painetaan uudelleen.
Jos V-painiketta painetaan moot‐
torin ollessa Autostop-tilassa, moot‐
tori käynnistyy uudelleen automaat‐
tisesti.
Takalasin lämmitin Ü 3 31.

Manuaaliset asetukset

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

Puhaltimen nopeus x

Ilman suuntaus MODE

Paluu automaattiseen ilman suun‐
taukseen: Poista kyseinen asetus
käytöstä tai paina painiketta AUTO.

Jäähdytys n

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

Paina painiketta MODE kerran tai
useammin valitaksesi haluamasi sää‐
dön, ilman suuntauksen asetus näkyy
infonäytössä.
VL = tuulilasille, pään korkeudelle
ja jalkatilaan
VK = tuulilasille ja jalkatilaan
= jalkatilaan
K
= pään korkeudelle säädettä‐
M
vien tuuletussuulakkeiden
kautta
= pään korkeudelle säädettä‐
L
vien tuuletussuulakkeiden
kautta ja jalkatilaan

Ota käyttöön tai poista käytöstä npainikkeella.
Ilmastointilaite jäähdyttää ilmaa ja
poistaa siitä kosteutta tietystä ulko‐
lämpötilasta alkaen. Siksi ilmasta
saattaa tiivistyä kondenssivettä, joka
vuotaa auton alle.
Kun jäähdytystä tai kuivausta ei ha‐
luta, jäähdytys on kytkettävä pois
polttoaineen säästämiseksi. Kun
jäähdytys on kytketty pois, lämmityk‐
sen ja ilmastoinnin ohjausjärjestelmä
ei pyydä käynnistämään moottoria
uudestaan Autostop-toiminnon ai‐
kana.

Automaattinen ilman sisäkierto

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

Ilmastointi
Käsivalintainen ilman
sisäkierto 4

Perusasetukset

9 Varoitus

Lisälämmitin

Käsivalintainen sisäkierto kytketään
päälle painikkeella 4.

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.

Joitakin asetuksia voidaan muuttaa
infonäytön valikossa Asetukset. Au‐
ton räätälöinti 3 92.

Ilmanlämmitin (vain dieselautot)
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Tuuletussuulakkeet
Säädettävät
tuuletussuulakkeet
Jäähdytyksen toimiessa on vähintään
yhden tuuletussuulakkeen oltava auki
höyrystimen jäätymisen estämiseksi.

Quickheat on sähkötoiminen lisäil‐
manlämmitin, joka lämmittää auton
sisätilat nopeammin.

Ilmanlaatuanturi AQS

Ilmanlaatuanturi havaitsee huonon
ulkoilman laadun ja kytkee automaat‐
tisesti ilman sisäkierron päälle.

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

Säädä ilmanvirtauksen määrää avaa‐
malla tai sulkemalla suulaketta sen
säätöpyörällä.
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Ylläpito
Ilmanotto

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

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

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

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

Ilmastointi

Matkustamon
ilmansuodatin
Manuaalisesti tarkistettava
matkustamon ilmansuodatin

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

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
Jäähdytystehon optimoimiseksi il‐
mastointilaite suositellaan tarkistetta‐
vaksi vuosittain, alkaen kolme vuotta
auton ensirekisteröinnin jälkeen.
■ Toiminta- ja painekoe,
■ lämmityksen toiminta,

■ tiiviyskoe,
■ käyttöhihnan tarkastus,
■ lauhduttimen ja höyrystimen ve‐
denpoistoteiden puhdistus,
■ tehon tarkastus.
Huomautus
Käytä vain hyväksyttyä kylmäai‐
netta.

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

215

216

Ajaminen ja käyttö

Ajaminen ja käyttö

Ajo-ohjeita
Auton hallinta

Ajo-ohjeita .................................. 216
Käynnistys ja käyttö ................... 217
Moottorin pakokaasu ................. 221
Automaattivaihteisto .................. 223
Käsivaihteisto ............................. 225
Jarrut .......................................... 226
Alustanohjausjärjestelmät .......... 227
Vakionopeussäädin ................... 229
Esinetutkat ................................. 230
Polttoaine ................................... 240

Älä koskaan aja vaihde
vapaalla, jos moottori ei käy
(paitsi Autostop-toiminnon
aikana)

Monet järjestelmät eivät toimi tässä
tilanteessa (esim. jarrutehostin, oh‐
jaustehostin). Tällä tavalla ajaminen
vaarantaa itsesi ja muut. Kaikki jär‐
jestelmät ovat käytössä Autostop-toi‐
minnan aikana, mutta ohjaustehos‐
tuksen teho voi olla hallitusti alen‐
nettu ja auton nopeus laskettu.
Stop-start-järjestelmä 3 218.

Polkimet

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

Ohjaus
Jos ohjaustehostin lakkaa toimimasta
moottorin sammumisen tai järjestel‐
män häiriön takia, autoa voidaan
edelleen ohjata, mutta se saattaa tar‐
vita enemmän voimaa.
Merkkivalo c 3 80.

Huomio
Hydraulisella ohjaustehostimella
varustetut autot:
Jos ohjauspyörä käännetään ää‐
riasentoon ja sitä pidetään tässä
asennossa yli 15 sekuntia, ohjaus‐
tehostinjärjestelmä saattaa vauri‐
oitua ja tehostus saattaa heiken‐
tyä.

Ajaminen ja käyttö

Käynnistys ja käyttö

Virtalukon asennot

Uuden auton totutuskäyttö
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.
■ Autostop-toiminto voi olla estet‐
tynä, jotta akku voi latautua.

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

Huomio
Älä jätä avainta asentoon 1 tai 2
pitkiksi ajoiksi moottorin ollessa
sammutettuna. Muuten akku tyh‐
jenee.
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Älä käännä avainta asentoon 0
ajon aikana. Kuljettaja saattaa me‐
nettää auton hallinnan ja jarrute‐
hostin voi lakata toimimasta, seu‐
rauksena saattaa olla auton vauri‐
oituminen, henkilövahinkoja tai
jopa kuolema.
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Moottorin käynnistäminen
Moottorin käynnistäminen
virtalukolla

■ Dieselmoottori: käännä avain asen‐
toon 2 hehkutusta varten, kunnes
merkkivalo ! sammuu.
■ Käännä avain asentoon 3 ja va‐
pauta se, kun moottori käy.
Käännä avain asentoon 0 ennen
uutta käynnistyskertaa tai moottorin
sammuttamiseksi.
Autostop-toiminnon aikana moottori
voidaan käynnistää painamalla kyt‐
kinpoljinta.

Auton käynnistys alhaisissa
lämpötiloissa
■ Käännä avain asentoon 1. Vapauta
ohjauslukko liikuttamalla ohjaus‐
pyörää hieman.
■ Käsivaihteisto: käytä kytkintä
■ Automaattivaihteisto: siirrä valinta‐
vipu P- tai N-asentoon.
■ Älä paina kaasupoljinta

Moottorin käynnistys ilman lisäläm‐
mittimiä on mahdollista -27 °С:een
saakka. Tämä edellyttää viskositee‐
tiltaan oikeaa moottoriöljyä, oikeaa
polttoainetta, suoritettuja huoltoja ja
riittävästi ladattua akkua. Alle -27 °C
lämpötiloissa automaattivaihteisto
tarvitsee noin 5 minuutin lämmitysjak‐
son. Valintavivun täytyy olla asen‐
nossa P.

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

Stop-Start-järjestelmä
Stop-start-järjestelmä auttaa säästä‐
mään polttoainetta ja vähentämään
pakokaasupäästöjä. Tilanteen sal‐
liessa se sammuttaa moottorin heti,
kun nopeus laskee tai auto pysähtyy,
esim. liikennevalojen tai ruuhkan ta‐
kia. Se käynnistää moottorin auto‐
maattisesti heti kun kytkintä paine‐
taan. Akun anturi varmistaa, että Au‐
tostop toimii vain, jos akun varaus on
riittävä uudelleen käynnistystä var‐
ten.

Aktivointi

Stop-start-järjestelmä on käytettä‐
vissä heti kun moottori on käynnis‐
tetty, auto lähtee liikkeelle ja tässä
osiossa alla kuvatut ehdot täyttyvät.

Ajaminen ja käyttö
Poiskytkentä

Kytke Stop-start-järjestelmä pois kä‐
sin painamalla ECO-painiketta. Pois‐
kytkennän osoituksena painikkeessa
oleva LED-valo sammuu.

Autostop

Kun nopeus on alhainen tai auto on
paikallaan, ota Autostop käyttöön
seuraavasti:
■ Paina kytkinpoljinta
■ aseta vaihdevipu vapaa-asentoon
■ vapauta kytkinpoljin
Moottori sammuu mutta sytytysvirta
pysyy kytkettynä.

Kierroslukumittarin osoittimessa nä‐
kyy Autostop, kun AUTOSTOP on toi‐
minnassa.
Autostop-toiminnon ollessa aktivoi‐
tuna lämmitys- ja jarrujärjestelmän
suorituskyky säilyy ennallaan.

Huomio
Ohjaustehostus voi olla heikom‐
paa Autostop-toiminnon aikana.
Autostop-toiminnon ehdot
Stop-start-järjestelmä tarkistaa, täyt‐
tyykö jokainen seuraavista ehdoista.
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■ Stop-start-järjestelmää ei ole kyt‐
ketty käsin pois toiminnasta
■ konepelti on täysin suljettu
■ kuljettajan ovi on suljettu tai kuljet‐
tajan turvavyö on kiinnitetty
■ akun varaus on riittävä ja sen kunto
on hyvä
■ moottori on käyttölämmin
■ moottorin jäähdytysnesteen lämpö‐
tila ei ole liian korkea
■ moottorin pakokaasujen lämpötila
ei ole liian korkea, esim. moottorin
voimakkaan ajokuormituksen jäl‐
keen
■ ulkolämpötila ei ole liian alhainen
■ ilmastointijärjestelmä sallii Autos‐
top-toiminnon
■ jarrujen alipaine on riittävä
■ dieselhiukkassuodattimen itsepuh‐
distustoiminto ei ole aktiivinen
■ auto on liikkunut viimeisen Autos‐
top-tapahtuman jälkeen
Muussa tapauksessa Autostop-toi‐
minto estetään.
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Lähellä nollaa oleva ulkolämpötila voi
estää Autostop-toiminnon käytön.
Tietyt ilmastointijärjestelmän asetuk‐
set voivat estää Autostop-toiminnon.
Katso lisätietoja ilmastointia koske‐
vasta luvusta.
Välittömästi moottoritiellä ajon jäl‐
keen Autostop-toiminto voi olla estet‐
tynä.
Uuden auton totutuskäyttö 3 217.
Akun tyhjentymisen esto
Moottorin luotettavan uudelleen
käynnistymisen varmistamiseksi
Stop-start-järjestelmään on kehitetty
useita akun purkautumista estäviä
ominaisuuksia.
Virtaa säästävät toimenpiteet
Autostop-toiminnon aikana monet
sähkölaitteet kuten sähkötoiminen li‐
sälämmitin tai takalasin lämmitin
poistetaan käytöstä tai kytketään vir‐
ransäästötilaan. Ilmastointijärjestel‐
män puhaltimen nopeutta vähenne‐
tään virran säästämiseksi.

Moottorin käynnistys uudelleen
kuljettajan toimesta

Paina kytkinpoljinta käynnistääksesi
moottorin uudelleen.
Kierroslukumittarin osoittimen siirty‐
minen joutokäyntiasentoon osoittaa
moottorin käynnistymisen.
Jos valintavipu siirretään pois vapaaasennosta ennen kuin kytkintä paine‐
taan, merkkivalo 0 syttyy tai näkyy
symbolina kuljettajan tietokeskuk‐
sessa.
Merkkivalo 0 3 79.

Moottorin käynnistys uudelleen
Stop-start-järjestelmän
toimesta

Valintavivun on oltava vapaalla, jotta
automaattinen uudelleen käynnistys
voi tapahtua.
Jos jokin seuraavista tilanteista esiin‐
tyy Autostop-toiminnon aikana, Stopstart-järjestelmä käynnistää mootto‐
rin automaattisesti uudelleen.
■ Stop-start-järjestelmä kytketään
käsin pois toiminnasta
■ konepelti avataan

■ kuljettajan istuimen turvavyö irrote‐
taan ja kuljettajan ovi avataan
■ moottorin lämpötila on liian alhai‐
nen
■ akku on purkautunut
■ jarrujen alipaine ei ole riittävä
■ auto alkaa liikkua
■ ilmastointiautomatiikka vaatii moot‐
torin käynnistämistä
■ ilmastointilaite on kytketty manuaa‐
lisesti toimintaan
Jos konepelti ei ole täysin suljettuna,
kuljettajan tietokeskuksessa näyte‐
tään varoitusviesti ja merkkivalo /
syttyy.
Merkkivalo / 3 83.
Jos sähkötoiminen lisävaruste, esim.
kannettava CD-soitin, on kytkettynä
virtapistokkeeseen, saattaa uudel‐
leenkäynnistyksen yhteydessä olla
havaittavissa pieni virran lasku.

Ajaminen ja käyttö

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 seisoo tasaisella maalla
tai ylämäessä, kytke ykkösvaihde
tai aseta valintavipu asentoon P en‐
nen sytytysvirran katkaisua. Ylä‐
mäessä käännä lisäksi etupyörät
reunakiveyksestä poispäin.
Jos auto seisoo alamäessä, kytke
peruutusvaihde tai aseta valinta‐
vipu asentoon P ennen sytytysvir‐
ran katkaisua. Käännä lisäksi etu‐
pyörät reunakiveystä kohti.
■ Lukitse auto ja aktivoi murtohälytin‐
järjestelmä.

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

Dieselmoottorin
hiukkassuodatin
Dieselmoottorin hiukkassuodatin
suodattaa moottorin pakokaasusta
haitalliset nokihiukkaset pois. Järjes‐
telmässä on itsepuhdistustoiminto,
joka toimii ajon aikana automaatti‐
sesti. Suodatin puhdistetaan poltta‐
malla kiinni jääneet nokihiukkaset
korkeassa lämpötilassa. Tämä tapah‐
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tuu automaattisesti tietyissä ajo-olo‐
suhteissa ja voi kestää 10 25 minuuttia. Autostop ei ole käytet‐
tävissä ja polttoainetta voi kulua
enemmän tänä aikana. Hajun ja sa‐
vun muodostuminen prosessin ai‐
kana on normaalia.

Tietyissä ajo-olosuhteissa, esim. ly‐
hyitä matkoja ajettaessa, järjestelmä
ei voi puhdistaa itseään automaatti‐
sesti.
Kun suodatin on puhdistettava ei‐
vätkä viimeisimmät ajo-olosuhteet
salli sitä automaattisesti, merkkivalo
% palaa tai vilkkuu. Jatka ajamista,
ylläpidä vähintään 50 km/h:n
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ajonopeutta n. 15 minuuttia tai kun‐
nes merkkivalo sammuu. Vaihda tar‐
vittaessa pienemmälle vaihteelle.
Dieselmoottorin hiukkassuodattimen
puhdistus käynnistyy.

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

Huomio
Jos puhdistusmenettely keskeyte‐
tään useammin kuin kerran, moot‐
tori saattaa vaurioitua vakavasti.

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

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

Katalysaattori
Katalysaattori vähentää pakokaasun
haitallisia aineita.

Huomio
Muut kuin sivuilla 3 240, 3 300
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.
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Automaattivaihteisto

Valintavipu

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

Vaihteistonäyttö
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Kytke P tai R painamalla vapautus‐
painiketta.
Käynnistä moottori painamalla jarru‐
poljinta joko P- tai N-asennossa.
Älä paina kaasua valintavipua siir‐
täessäsi. Jarrua ja kaasua ei milloin‐
kaan saa painaa samanaikaisesti.
Kun ajoalue on valittu ja jarrupoljin
vapautetaan, auto lähtee hitaasti liik‐
keelle.

Moottorijarrutus

Toiminto tai valittu ajoalue näytetään
vaihteistonäytössä.

P = Pysäköintiasento, pyörät on lu‐
kittu, kytke vain auton ollessa
paikallaan ja seisontajarrun kyt‐
kettynä
R = Peruutusvaihde, kytke vain au‐
ton ollessa paikallaan
N = Vapaa-asento
D = Automaattitoiminto kaikilla vaih‐
teilla.
Valintavipu on lukittu asentoon P.
Siirrä sitä kytkemällä sytytysvirta, pai‐
namalla jarrupoljinta ja painamalla
vapautuspainiketta.

Käyttääksesi moottorijarrutusta ala‐
mäessä vaihda pienemmälle vaih‐
teelle.

Kiinnijuuttuneen auton irti
heiluttaminen

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

Kytke seisontajarru, kytke P ja poista
virta-avain.

Manuaalinen tila

Jos moottorin käyntinopeus on liian
alhainen, vaihteisto kytkee tietyn no‐
peuden yläpuolella automaattisesti
pienemmän vaihteen.
Suurilla moottorin kierrosluvuilla au‐
tomaattista vaihtoa suuremmalle ajo‐
alueelle ei tapahdu.
Jos vaihtaminen tapahtuu karkeasti,
vaihda ylös/alas useita kertoja TCM:n
vaihtokaavion opetuksen kytkemi‐
seksi, jolloin vaihdot sujuvat pehme‐
ämmin.

Elektroniset ajo-ohjelmat

Siirrä valintavipu D-asennosta va‐
semmalle ja sitten eteen- tai taakse‐
päin.
< = Vaihto suuremmalle vaihteelle.
] = Vaihto pienemmälle vaihteelle.
Jos valitaan ajonopeuteen nähden
liian suuri tai liian pieni vaihde, vaih‐
toa ei tapahdu.

■ Kylmäkäynnistyksen jälkeen läm‐
mitysohjelman käyttö lisää mootto‐
rin käyntinopeutta nopeuttaen ka‐
talysaattorin lämpenemistä nor‐
maaliin käyttölämpötilaan.
■ Automaattinen vapaan kytkentä
kytkee joutokäynnin, kun eteenpäin
liikuttaessa pysähdytään.

Pakkovaihto

Painettaessa kaasupoljin pohjaan au‐
tomaattitilassa vaihteisto vaihtaa pie‐
nemmälle vaihteelle moottorin käyn‐
tinopeudesta riippuen.

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

Virransyötön
keskeyttäminen
Virtakatkos estää valintavivun siirtä‐
misen pois P-asennosta. Virtaavainta ei voida poistaa virtalukosta.
Jos akku on tyhjä, käynnistä käynnis‐
tyskaapeleita käyttäen 3 281.
Jos vika ei johdu akusta, vapauta va‐
lintavipu ja poista virta-avain virtalu‐
kosta.

Vapauta valintavipu
1. Kytke seisontajarru.

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

2. Avaa kansi valintavivun oikealla
puolella.
Kytke peruutusvaihde auton seis‐
tessä paikallaan vetämällä valintavi‐
vun renkaasta ylöspäin ja kytkemällä
vaihde.
Dieselmoottorilla varustetussa au‐
tossa ei ole painiketta valintavivussa.
Jos vaihde ei mene päälle, nosta kyt‐
kinpoljin joutokäyntiasennossa, paina
poljinta uudelleen ja yritä kytkeä
vaihde toistamiseen.
Älä luistata kytkintä tarpeettomasti.
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Kytkintä käyttäessäsi paina poljin ai‐
van pohjaan. Älä lepuuta jalkaasi pol‐
kimella.

Huomio
On suositeltavaa pitää molemmat
kädet ohjauspyörällä aina kun
mahdollista. Vältä pitämästä kät‐
täsi valintavivulla.

Jarrut
Jarrujärjestelmä on jaettu kahteen toi‐
sistaan riippumattomaan jarrupiiriin.
Jos toinen jarrupiiri menee epäkun‐
toon, autoa voidaan edelleen jarrut‐
taa toisella jarrupiirillä. Jarrutusteho
saavutetaan kuitenkin vain painet‐
taessa jarrupoljinta lujasti. Tähän tar‐
vitaan huomattavasti enemmän voi‐
maa. Jarrutusmatka pitenee. Käänny
korjaamon puoleen, ennen kuin jatkat
matkaa.
Moottorin ollessa sammutettuna jar‐
rutehostimen vaikutus riittää yhteen
tai kahteen jarrupolkimen painalluk‐
seen. Jarrutusteho ei kuitenkaan vä‐
hene, mutta jarruttamiseen tarvitaan
huomattavasti enemmän voimaa.
Huomioi tämä erityisesti hinauksessa
ollessasi.
Liikkeellelähdön jälkeen järjestelmä
suorittaa itsetestin, jonka yhteydessä
voi kuulua ääntä.
Merkkivalo & 3 79.

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.
Liikkeellelähdön jälkeen järjestelmä
suorittaa itsetestin, jonka yhteydessä
voi kuulua ääntä.
Merkkivalo u 3 79.

Ajaminen ja käyttö
Ohjeita häiriötilanteen varalta

Korjauta häiriön syy korjaamolla.

Kytke seisontajarru aina tiukasti pai‐
namatta vapautuspainiketta, ylä- tai
alamäessä niin tiukasti kuin mahdol‐
lista.
Vapauta seisontajarru seuraavasti:
vedä vipua hieman ylöspäin, paina
vapautusnuppia ja laske vipu täysin
alas.
Paina samaan aikaan jarrupoljinta
seisontajarrun käyttöön tarvittavien
voimien pienentämiseksi.
Merkkivalo & 3 79.

Seisontajarru

Jarrutusapu

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.

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

227

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

Älä omaksu riskejä ottavaa ajota‐
paa tästä turvallisuusjärjestel‐
mästä huolimatta.
Sovita nopeus tieolosuhteiden
mukaan.
Merkkivalo b 3 80.

Poiskytkentä

TC voidaan kytkeä pois toiminnasta,
kun vetopyörien on voitava luistaa:
paina painiketta a n. 2 sekuntia.
Merkkivalo k palaa.

TC aktivoidaan uudelleen painamalla
uudelleen painiketta a lyhyesti.
TC aktivoituu uudelleen myös seu‐
raavan sytytysvirran kytkennän yh‐
teydessä.

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 80.

Poiskytkentä

Erittäin suorituskykyistä ajoa varten
ESC voidaan poistaa käytöstä: paina
painiketta a n. 7 sekuntia.
Merkkivalo n palaa.

Ajaminen ja käyttö
ESC aktivoidaan uudelleen paina‐
malla uudelleen painiketta a lyhyesti.
Jos TC-järjestelmä poistettiin aiem‐
min käytöstä, sekä TC että ESC akti‐
voidaan uudelleen.
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.

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

Merkkivalo m 3 83.

Päällekytkentä

Paina keinukytkintä m yläosasta,
merkkivalo m syttyy valkoisena.

Aktivointi

Kiihdytä haluamaasi nopeuteen ja
käännä säätöpyörä asentoon SET/-,
senhetkinen nopeus tallennetaan ja
sitä ylläpidetään. Merkkivalo m syttyy
vihreänä. Kaasupoljin voidaan va‐
pauttaa.
Ajonopeutta voidaan nostaa paina‐
malla kaasua. Päästettäessä kaasu‐
poljin vapaaksi vakionopeudensää‐
din palauttaa aiemmin asetetun no‐
peuden.
Vaihdetta voidaan vaihtaa vakiono‐
peussäätimen ollessa aktivoituna.

Nopeuden lisääminen

Älä käytä vakionopeudensäädintä,
jos tasaisen nopeuden ylläpito ei ole
suositeltavaa.
Automaattivaihteistolla varustetuissa
autoissa vakionopeudensäätimen voi
aktivoida vain automaattitilassa.
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Kun vakionopeussäädin on aktiivi‐
nen, pidä säätöpyörää asennossa
RES/+ tai käännä sitä toistuvasti
asentoon RES/+: nopeus kasvaa jat‐
kuvasti tai askeleittain.
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Voit myös kiihdyttää haluamaasi no‐
peuteen ja tallentaa sen kääntämällä
asentoon RES/+.

Nopeuden vähentäminen

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

Poiskytkentä

Paina painiketta y, merkkivalo m
syttyy valkoisena. Vakionopeussää‐
din on poissa käytöstä.Tallennettu
nopeus muistetaan.
Automaattinen pois kytkeytyminen:
■ Auton nopeus on alle noin
40 km/h,
■ jarrupoljinta painettaessa,
■ kytkinpoljinta painettaessa pitem‐
pään kuin muutaman sekunnin,
■ valintavipu on asennossa N,
■ luistonestojärjestelmä tai elektroni‐
nen ajovakauden hallintajärjes‐
telmä toimii.

Palaaminen tallennettuun
nopeuteen

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

Poiskytkentä

Paina keinukytkintä m alaosasta,
merkkivalo m sammuu. Tallennettu
nopeus poistetaan. Sytytysvirran kyt‐
keminen pois päältä poistaa myös tal‐
lennetun nopeuden.

Esinetutkat
Pysäköintitutka
9 Varoitus
Kuljettaja on vastuussa pysäköin‐
titapahtumasta.
Tarkista aina alue auton ympärillä
ajaessasi eteen- tai taaksepäin
pysäköintitutkan käytön yhtey‐
dessä.
Huomautus
Havaitsemisalueelle asennetut osat
voivat aiheuttaa järjestelmän toimin‐
tahäiriöitä.

Takapysäköintitutka

Pysäköintitutka helpottaa pysäköintiä
mittaamalla auton ja takana olevien
esteiden välisen etäisyyden ja anta‐
malla äänimerkkejä.

Ajaminen ja käyttö
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Poiskytkentä
Järjestelmä poistuu toiminnasta auto‐
maattisesti, kun
■ autolla ajetaan yli 10 km/h:n nopeu‐
della
■ auto pysäköidään
■ järjestelmään tulee vika.

Järjestelmään kuuluu neljä takapus‐
kurin ultraäänipysäköintitunnistinta.
Aktivointi
Kun peruutusvaihde kytketään, jär‐
jestelmä aktivoituu automaattisesti.
Äänimerkki
Järjestelmä varoittaa kuljettajaa ääni‐
merkeillä auton takana olevista mah‐
dollisesti vaarallisista esteistä. Ääni‐
merkkien väli lyhenee etäisyyden ly‐
hentyessä. Kun etäisyys on alle
40 cm, varoitusääni kuuluu jatkuvasti.
Lisäksi etäisyys esteisiin voidaan
näyttää kuljettajan tietokeskuksessa
3 83.

Ohjeita häiriötilanteen varalta
Jos järjestelmässä on vika, r palaa
tai kuljettajan tietokeskuksessa (DIC)
näytetään viesti.
Lisäksi, jos järjestelmä ei toimi tila‐
päisten ongelmien, kuten lumen peit‐
tämien tunnistimien takia, r palaa
tai kuljettajan tietokeskuksessa (DIC)
näytetään viesti.

Etu- ja takapysäköintitutka

Etu- ja takapysäköintitutka on osa ke‐
hittynyttä pysäköintiavustinta, katso
tarkempi kuvaus alla. Se mittaa auton
ja esteiden välisen etäisyyden auton
edessä ja takana. Järjestelmä antaa
äänimerkkejä ja näyttää näyttöilmoi‐
tuksia.

Järjestelmä koostuu kuudesta ult‐
raäänianturista, jotka sijaitsevat etuja takapuskurissa.
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Painike r

Äänimerkki
Järjestelmä varoittaa kuljettajaa ääni‐
merkeillä auton edessä ja takana ole‐
vista esteistä. Riippuen siitä mikä an‐
turi on lähempänä estettä, kuulet ky‐
seisen anturin äänimerkin. Äänimerk‐
kien väli lyhenee etäisyyden lyhen‐
tyessä.
Kun etäisyys on alle 40 cm, varoitus‐
ääni kuuluu jatkuvasti.
Lisäksi etäisyys esteisiin voidaan
näyttää kuljettajan tietokeskuksessa
3 83.

Pysäköintitutka kytketään päälle ja
pois painamalla pysäköintitutkan pai‐
niketta r.
Aktivointi
Kun peruutusvaihde kytketään, jär‐
jestelmä aktivoituu automaattisesti.
Pysäköintitutkan r- tai -painik‐
keessa palava LED ilmoittaa järjes‐
telmän olevan toimintavalmiudessa.
Alhaisella nopeudella etupysäköinti‐
tutka voidaan kytkeä päälle myös pai‐
namalla pysäköintitutkan painiketta
r.

Etäisyys edessä olevaan esteeseen
ilmaistaan muuttuvilla segmenteillä.

Näytössä näkyvä etäisyys voi poistua
näkyvistä, jos esiin tulee tärkeämpi
viesti. Jos auton viesti korvaa etäi‐
syysnäytön, etäisyyttä ei näytetä en‐
nen kuin pysäköintitutka aktivoidaan
uudelleen.
Poiskytkentä
Kytke järjestelmä pois päältä paina‐
malla pysäköintitutkan painiketta
r.
Painikkeen LED sammuu ja kuljetta‐
jan tietokeskuksessa (DIC) näkyy
Pysäköintitutka pois päältä.
Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta määrätyn nopeuden
ylittyessä.
Jos painiketta r painetaan kerran
sytytysjakson aikana, etupysäköinti‐
tutka kytkeytyy aina uudelleen päälle,
kun auton nopeus alittaa tietyn luke‐
man.
Ohjeita häiriötilanteen varalta
Jos järjestelmässä on vika, r palaa
tai kuljettajan tietokeskuksessa (DIC)
näytetään viesti.

Ajaminen ja käyttö
Jos järjestelmä ei toimi tilapäisten on‐
gelmien, kuten lumen peittämien tun‐
nistimien takia, r palaa tai kuljetta‐
jan tietokeskuksessa (DIC) näytetään
viesti.

Kehittynyt pysäköintiavustin

Järjestelmä käyttää kahta eri taa‐
juutta etu- ja taka-antureille, kullakin
on eri ääni.
Merkkivalo r 3 80.
Painike (
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Järjestelmä voidaan aktivoida enin‐
tään 30 km/h nopeudella ja järjes‐
telmä etsii pysäköintipaikkaa enin‐
tään 30 km/h nopeudella.
Suurin sallittu etäisyys auton kyljen ja
pysäköityjen autojen rivin välillä on
1,8 m.
Huomautus
Ennen kuin kehittynyttä pysäköintia‐
vustinta käytetään ensimmäistä ker‐
taa, autolla tulee ajaa ainakin 40 km
järjestelmän kalibroimiseksi.
Toiminta

Kehittynyt pysäköintiavustin ohjaa
kuljettajan pysäköintipaikkaan anta‐
malla ohjeita kuljettajan tietokeskuk‐
sessa sekä äänimerkkejä.
Järjestelmä koostuu kuudesta ult‐
raäänianturista, jotka sijaitsevat etuja takapuskurissa.

Paina painiketta ( kehittyneen pysä‐
köintiavustimen kytkemiseksi päälle
tai pois päältä.
Aktivointi
Etsittäessä pysäköintipaikkaa järjes‐
telmä on aktivoitava painamalla pai‐
niketta ( noin sekunnin ajan.
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Kun autolla ajetaan pysäköityjen au‐
tojen rivin ohi ja järjestelmä on toimin‐
nassa, kehittynyt pysäköintiavustin
alkaa etsiä sopivaa pysäköintipaik‐
kaa. Kun soveltuva pysäköintipaikka
löytyy, kuljettajan tietokeskuksessa
näkyy visuaalinen palaute ja kuuluu
äänisignaali.

Järjestelmän ehdotus pysäköintipai‐
kaksi hyväksytään, kun kuljettaja py‐
säyttää auton 10 metrin päähän koh‐
dasta, jossa ilmoitus annettiin. Järjes‐
telmä laskee parhaan reitin pysäköin‐
tipaikkaan. Sitten se ohjaa kuljettajan
paikkaan antamalla tarkkoja ohjeita.

Ohjeissa näytetään:
■ huomautus ajettaessa yli
30 km/h mph nopeudella,
■ käsky pysäyttää auto, kun pysä‐
köintipaikka havaitaan,
■ ajosuunta pysäköinnin aikana,
■ ohjauspyörän asento pysäköinnin
aikana,
■ joidenkin ohjeiden yhteydessä näy‐
tetään edistymisestä kertova
palkki.
Onnistunut pysäköinti ilmoitetaan val‐
mis-symbolilla.

Jos kuljettaja ei pysäytä autoa
10 metrin sisällä ehdotetusta pysä‐
köintipaikasta, järjestelmä alkaa etsiä
toista sopivaa pysäköintipaikkaa.
Pysäköinnin puolen vaihto
Järjestelmä on ohjelmoitu havaitse‐
maan pysäköintipaikat matkustajan
puolella. Etsiäksesi pysäköintipaik‐
kaa kuljettajan puolelta, kytke kuljet‐
tajan puoleinen suuntavilkku.
Näytön esitysjärjestys
Kehittyneen pysäköintiavustimen ak‐
tivoinnin jälkeen kuljettajan tietokes‐
kukseen tulee viesti. Tärkeysjärjes‐
tyksen kärjessä olevat viestit, kuten

Ajaminen ja käyttö
auton viestit 3 88, näytetään. Kun
viesti on hyväksytty painamalla paini‐
ketta SET/CLR, pysäköintiavun vies‐
tit palaavat näyttöön ja pysäköintiä
voidaan jatkaa.
Poiskytkentä
Järjestelmä kytketään pois toimin‐
nasta:
■ painamalla painiketta ( noin
sekunnin ajan
■ pysäköinnin päättyessä onnistu‐
neesti
■ ajettaessa yli 30 km/h nopeudella
■ katkaistaessa sytytysvirta
Jos kuljettaja tai järjestelmä katkaisee
käytön pysäköinnin aikana, asiasta il‐
moitetaan kuljettajan tietokeskuk‐
sessa viestillä Pysäköinti lopetettu.
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Ohjeita häiriötilanteen varalta
Kuljettajan tietokeskukseen tulee
viesti, kun:

■ järjestelmässä on vika
■ kuljettaja ei tehnyt pysäköintiä on‐
nistuneesti loppuun
■ järjestelmä ei ole toiminnassa

Jos pysäköintiohjeita annettaessa
havaitaan este, kuljettajan tietokes‐
kukseen tulee viesti Pysähdy. Esteen
poistaminen palauttaa pysäköintitoi‐
minnon. Jos estettä ei poisteta, jär‐
jestelmä poistuu toiminnasta. Aktivoi
järjestelmä uuden pysäköintipaikan
etsimistä varten painamalla paini‐
ketta ( noin sekunnin ajan.
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Pysäköintitutkajärjestelmiä
koskevia perusohjeita
9 Varoitus
Tietyissä olosuhteissa, heijasta‐
vien pintojen tai vaatteiden sekä
ulkopuolisten äänilähteiden lä‐
hellä, järjestelmä ei ehkä tunnista
estettä.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää
mataliin esteisiin, jotka voivat vau‐
rioittaa puskurin alaosaa.

Huomio
Anturin herkkyyttä saattavat vä‐
hentää ulkoiset tekijät, kuten esim.
kertymät anturin pinnassa (jää,
lumi, muta, lika, lakka, maali jne.).
Anturi saattaa tunnistaa olematto‐
man kohteen ("heijastushäiriö")
johtuen esimerkiksi toisen pysä‐
köintitutkajärjestelmän aiheutta‐
masta akustisesta häiriöstä.

Anturi saattaa tunnistaa olematto‐
man kohteen ("heijastushäiriö")
johtuen esimerkiksi autonpesun,
sateen, voimakkaan tuulen jne. ai‐
heuttamasta ulkoisesta mekaani‐
sesta häiriöstä.
Pysäköintitutkajärjestelmän suori‐
tuskyky saattaa heikentyä auton
ulkoisten muutosten aiheuttami‐
sen anturimuutosten vuoksi, esim.
iskunvaimentimien korkeuden
muuttuessa auton ikääntyessä.
Syynä voivat olla lämpötilamuu‐
tokset, renkaiden vaihto, auton
kuormaus, auton madallus jne.
Korkeita autoja (esim. maastoau‐
tot, tila-autot, pakettiautot) koske‐
vat erityisehdot. Esteiden havait‐
semista autojen yläosassa ei
voida taata.
Pysäköintitutkan suorituskyky
saattaa heikentyä jäänmuodos‐
tuksen takia. Pysäköintitutka ei
välttämättä havaitse erittäin ka‐
peita kohteita.

Huomautus
Pysäköintitutkajärjestelmä havait‐
see automaattisesti tehdasasenne‐
tut vetolaitteet. Se on pois käytöstä,
kun liitin on kytkettynä.
Anturi saattaa ulkoisen akustisen tai
mekaanisen häiriön johdosta ha‐
vaita olemattoman kohteen (kaiku‐
häiriö).
Pysäköintiapujärjestelmä ei ehkä
reagoi pysäköintipaikassa tapahtu‐
viin muutoksiin aloitettuaan ensim‐
mäisen pysäköintiliikkeen.

Kuolleen kulman varoitus
Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä
havaitsee ja ilmaisee kohteet auton
kummallakin puolella "kuolleen kul‐
man" alueella. Järjestelmä näyttää vi‐
suaalisen varoituksen molemmissa
sivutaustapeileissä havaitessaan
kohteen, joka ei ehkä näy auton sisäja ulkopeileissä.
Järjestelmän tunnistimet sijaitsevat
puskurissa auton vasemmalla ja oi‐
kealla puolella.

Ajaminen ja käyttö

Järjestelmä voidaan kytkeä päälle tai
pois infonäytön valikossa Asetukset,
auton räätälöinti 3 92.
Käytöstä poistaminen ilmoitetaan
viestillä kuljettajan tietokeskuksessa.

9 Varoitus
Kuolleen kulman varoitus ei kor‐
vaa kuljettajan tarkkaavaisuutta.
Järjestelmä ei havaitse:
■ Nopeasti lähestyviä autoja kuol‐
leen kulman ulkopuolisella alu‐
eella.
■ Jalankulkijoita, pyöräilijöitä tai
eläimiä.
Tarkista tilanne aina ennen kais‐
tan vaihtamista kaikista peileistä ja
katsomalla olan yli ja käytä suun‐
tavilkkua.
Kun järjestelmä havaitsee auton kuol‐
leen kulman alueella ajettaessa
eteenpäin joko autoa ohitettaessa tai
oltaessa itse ohitettavana, oranssi va‐
roitussymboli B syttyy vastaavassa
ulkopeilissä. Jos kuljettaja sitten akti‐
voi suuntavilkun, varoitussymboli B
alkaa vilkkua oranssina varoituksena
siitä, ettei kaistaa pidä vaihtaa.
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Havaintovyöhykkeet

Kuolleen kulman varoitus on toimin‐
nassa nopeuksilla 40 km/h‒
140 km/h. Ajaminen yli 140 km/h no‐
peudella poistaa järjestelmän käy‐
töstä, himmeät varoitussymbolit B il‐
maisevat tämän molemmissa ulko‐
peileissä. Nopeuden alentaminen ta‐
kaisin tämän rajan alapuolelle sam‐
muttaa varoitussymbolit. Jos sen jäl‐
keen havaitaan auto kuolleen kulman
alueella, varoitussymbolit B syttyvät
normaalisti vastaavalla puolella.
Kun auto käynnistetään, molempien
ulkopeilien näytöt syttyvät hetkeksi
osoituksena siitä, että järjestelmä on
toiminnassa.

Järjestelmän tunnistimet kattavat
noin 3 metrin alueen auton molem‐
milla puolilla. Tämä vyöhyke alkaa
molemmista sivupeileistä ja ulottuu
taaksepäin noin 3 metriä. Vyöhyk‐
keen korkeus on noin 0,5 metrin ja
2 metrin välillä maasta mitattuna.
Havaintovyöhykkeet eivät muutu, jos
autolla vedetään perävaunua.
Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä
on suunniteltu jättämään huomiotta
paikallaan olevat kohteet, kuten kai‐
teet, tolpat, reunakivet, seinät ja pal‐
kit. Pysäköityjä tai vastaantulevia au‐
toja ei tunnisteta.

Ohjeita häiriötilanteen varalta

Ajoittaisia vääriä hälytyksiä voi aiheu‐
tua normaaleissa olosuhteissa ja ne
lisääntyvät kosteissa olosuhteissa.
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Ajaminen ja käyttö

Kuolleen kulman varoitus ei toimi, jos
takapuskurin vasen tai oikea kulma
on mudan, lian, lumen, jään tai loskan
peitossa eikä voimakkaassa sa‐
teessa. Puhdistusohjeet 3 286.
Jos järjestelmässä ilmenee häiriö tai
järjestelmä ei toimi tilapäisistä olo‐
suhteista johtuen, kuljettajan tieto‐
keskuksessa näkyy viesti. Käänny
korjaamon puoleen.

Älä peruuta autoa ainoastaan in‐
fonäytön varassa, vaan tarkista ti‐
lanne auton takana ja ympärillä
aina ennen peruuttamista.

Aktivointi

Takakamera aktivoituu automaatti‐
sesti, kun peruutusvaihde kytketään.

Toiminta

Takakamera

Kameran korkeasta sijainnista joh‐
tuen näytössä näkyy takapuskuri, jota
voidaan käyttää ohjausapuna.
Kameran näyttämä alue on rajoitettu.
Kuvassa näkyvä etäisyys poikkeaa
todellisesta etäisyydestä.

Takakamera auttaa kuljettajaa peruu‐
tettaessa näyttämällä kuvan auton ta‐
kana olevasta alueesta.
Kameran kuva näkyy värillisessä in‐
fonäytössä.

9 Varoitus
Takakamera ei korvaa kuljettajan
tarkkaavaisuutta. Huomaa, että
kameran ja kehittyneen pysäköin‐
tiavustimen tunnistimien havainto‐
alueen ulkopuolella olevia esi‐
neitä, esim. puskurin alapuolella
tai auton alla, ei näytetä.

Kamera on asennettu takaluukun lis‐
tan alle ja sen katselukulma on 130°.

Opasviivat
Dynaamiset opasviivat ovat vaaka‐
suuntaisia 1 metrin välein näkyviä vii‐
voja, jotka näkyvät näytössä ja joiden
avulla voidaan määrittää etäisyys
näytettyihin kohteisiin.

Ajaminen ja käyttö
Näyttöasetukset

Auton liikerata näkyy ohjauskulman
mukaisesti.
Tämä toiminto voidaan passivoida
infonäytön valikossa Asetukset. Au‐
ton personalisointi 3 92.
Varoitussymbolit
Varoitussymbolit ilmaistaan kol‐
mioina 9 kuvassa, ne osoittavat ke‐
hittyneen pysäköintiavustimen taka‐
tunnistimien havaitsemat esteet.

Kirkkaus voidaan säätää monitoimi‐
säätimen ylös/alas-painikkeilla.
Kontrasti voidaan säätää monitoimi‐
säätimen vasen/oikea-painikkeilla.

Poiskytkentä

Kamera kytkeytyy pois päältä määrä‐
tyn nopeuden ylittyessä eteenpäin
ajossa tai jos peruutusvaihde ei ole
kytkettynä noin 10 sekuntiin.
Takakameran päälle- tai poiskytken‐
tää voidaan muuttaa infonäytön vali‐
kossa Asetukset. Auton räätälöinti
3 92.
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Ohjeita häiriötilanteen varalta

Vikaviestit näkyvät symbolin 9
kanssa infonäytössä ylärivillä.
Takakamera ei ehkä toimi oikein, kun:
■ ympärillä on pimeää,
■ aurinko tai ajovalot osuvat suoraan
kameran linssiin,
■ jää, lumi, muta tai jokin muu peittää
kameran linssin. Puhdista linssi,
huuhtele se vedellä ja pyyhi se peh‐
meällä kankaalla,
■ takaluukkua ei ole suljettu oikein,
■ auton takaosaan on kohdistunut
törmäys,
■ tapahtuu äärimmäisiä lämpötilan
vaihteluita.
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Ajaminen ja käyttö

Polttoaine
Bensiinimoottorien
polttoaine
Käytä vain lyijytöntä polttoainetta,
joka täyttää eurooppalaisen standar‐
din EN 228 tai E DIN 51626-1 vaati‐
mukset tai vastaavaa.
Moottorissasi voidaan käyttää E10polttoainetta, joka täyttää näiden
standardien vaatimukset. E10-poltto‐
aine sisältää enintään 10 % bioeta‐
nolia.
Käytä suositellun oktaaniluvun poltto‐
ainetta 3 300. Alhaisemman oktaa‐
niluvun polttoaineen käyttö voi hei‐
kentää moottorin tehoa ja vääntömo‐
menttia ja nostaa hieman polttoai‐
neenkulutusta.

Huomio
Älä käytä polttoaineita tai polttoai‐
neen lisäaineita, jotka sisältävät
metalliyhdisteitä, esimerkiksi

mangaanipohjaisia lisäaineita. Se
saattaisi aiheuttaa moottorivauri‐
oita.

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.

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

Dieselmoottorien
polttoaine
Käytä vain normin EN 590 mukaisia
dieselpolttoaineita.

Euroopan Union ulkopuolisissa
maissa tulee käyttää Euro-Dieseliä,
jonka rikkipitoisuus on alle 50 ppm.

Huomio
Jos käytetään muuta kuin EN 590
-standardin mukaista tai vastaa‐
vaa polttoainetta, seurauksena voi
olla moottorin tehon heikkenemi‐
nen, lisääntynyt kuluminen tai
moottorivaurio ja se voi vaikuttaa
takuuseen.
Älä käytä meridieselöljyjä, lämmitys‐
öljyjä, Aquazolea tai muita vastaavia
dieselöljy-vesiemulsioita. Bensiini‐
moottorien polttoaineita ja dieselpolt‐
toaineita ei saa sekoittaa keskenään.
Dieselöljyn juoksevuus ja suodatetta‐
vuus riippuvat lämpötilasta. Käytä al‐
haisissa lämpötiloissa talvikäyttöön
tarkoitettua dieselpolttoainetta.

Ajaminen ja käyttö

Tankkaaminen

9 Vaara

Huomio
Jos käytät sopimatonta polttoaine‐
laatua tai vääriä polttoaineen lisä‐
aineita, moottori ja katalysaattori
voivat vaurioitua vakavasti.
Katso aina tarkkaan, että tankkaat
autosi mukaan oikeaa polttoai‐
netta (bensiiniä tai dieseliä). Jos
tankkaat dieselmoottoriseen au‐
toon bensiiniä, autosi saattaa vau‐
rioitua vakavasti. Voit tarkistaa
polttoaineen täyttöluukun sisäpin‐
nan tarrasta, onko autossasi die‐
selmoottori.
Turvallisuussyistä polttoainesäili‐
öiden, pumppujen ja letkujen täy‐
tyy olla aina kunnollisesti maadoi‐
tettuina. Staattinen sähkövaraus
voi sytyttää bensiinihöyryn. Tällöin
voit saada palovammoja tai autosi
voi vaurioitua.

241

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

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

Jos olet tankannut väärää poltto‐
ainetta, älä kytke sytytysvirtaa.
Polttoainesäiliön täyttöaukko sijait‐
see takana oikealla.
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Ajaminen ja käyttö
Suljetaan kiertämällä polttoaineen
täyttöaukon korkkia myötäpäivään,
kunnes se naksahtaa.
Sulje luukku ja varmista sen lukkiutu‐
minen.

Polttoainesäiliön täyttöaukon
korkki

Polttoainesäiliön täyttöaukon luukun
saa auki vain auton lukituksen ollessa
avattu. Vapauta polttoaineen täyttö‐
aukon luukku painamalla sitä.
Avataan kiertämällä korkkia hitaasti
vastapäivään.

Täyttöaukon korkki voidaan kiinnittää
täyttöaukon luukussa olevaan pidik‐
keeseen.
Laita pumpun suutin kokonaan täyt‐
töaukkoon ja kytke se päälle tank‐
kausta varten.
Automaattisen katkaisun jälkeen voi‐
daan lisätä enintään kaksi annosta
polttoainetta.

Huomio
Huuhdo yli valunut polttoaine heti
pois korin pinnalta.

Vain automallin alkuperäinen täyttö‐
aukon korkki takaa moitteettoman toi‐
minnan. Dieselmoottorilla varuste‐
tuissa autoissa on erityismallinen
täyttöaukon korkki.

Huomio
Jos auto viedään automaattipe‐
suun sen ollessa avattuna lukituk‐
sesta, polttoaineen täyttöaukon
luukku saattaa avautua ja vaurioi‐
tua.
Lukitse polttoaineen täyttöaukon
luukku keskuslukituspainikkeella.
Älä sulje polttoaineen täyttöaukon
luukkua, kun auto on lukittu.

Ajaminen ja käyttö

Polttoaineenkulutus –
CO2-päästöt
Bensiini- ja dieselmoottorit

Chevrolet Orlando-mallin polttoai‐
neenkulutus (yhdistetty) on välillä 5,3
- 8,0 l/100 km.
CO2 -päästöt (yhdistetty) ovat välillä
139 - 184 g/km.
Katso oman autosi tietoja mukana toi‐
mitetusta ETY-vaatimustenmukai‐
suustodistuksesta tai muista kansalli‐
sista rekisteröintiasiakirjoista.

Yleisiä tietoja

Ilmoitetut viralliset polttoaineenkulu‐
tus- ja CO2-päästöarvot koskevat va‐
kiovarusteltua EU-perusmallia.
Polttoaineen kulutustiedot ja CO2päästötiedot määritetään asetuksen
R (EY) nro 715/2007 mukaisesti (so‐
veltuvan version mukaan), ottaen
huomioon auton paino käyttökun‐
nossa asetuksessa määritetyn mu‐
kaisesti.

Luvut on tarkoitettu vain eri automal‐
lien väliseen vertailuun eivätkä ne ole
takuu määrätyn auton todellisesta
polttoaineenkulutuksesta. Lisävarus‐
teet voivat nostaa polttoaineenkulu‐
tus- ja CO2-lukemia jonkin verran il‐
moitettuja suuremmiksi. Lisäksi polt‐
toaineenkulutus riippuu henkilökoh‐
taisesta ajotyylistä ja tie- ja liikenneo‐
losuhteista.
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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 – vaikka
niillä olisi viranomaisen antama tai
muu hyväksyntä – arvioida emmekä
vastata niiden sopivuudesta.
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 poistetaan käytöstä useaksi
kuukaudeksi:
■ Auton pesu ja vahaus.
■ Moottoritilan ja alustan vahauksen
tarkastus.
■ Tiivistekumien puhdistus ja voitelu.
■ Moottoriöljyn vaihto.
■ Lasinpesunestesäiliön tyhjennys.
■ Jäähdytysnesteen jäätymis- ja kor‐
roosiosuojan tarkastus.
■ Säädä rengaspaineet täyden kuor‐
man arvoon.
■ Pysäköi auto kuivaan ja hyvin tuu‐
letettuun tilaan. Kytke 1. tai peruu‐
tusvaihde tai aseta valintavipu
asentoon P. Estä auton vieriminen.
■ Älä kytke seisontajarrua.

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.

Auton tarkistukset
Töiden tekeminen

9 Vaara
Sytytysjärjestelmässä käytetään
erittäin korkeaa jännitettä. Älä
koske.

Konepelti

Auton palauttaminen käyttöön

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.
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Avaaminen

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

Vedä vapautuskahvasta ja palauta se
alkuasentoonsa.
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Auton hoito

Työnnä salpaa vasemmalle ja avaa
konepelti.

9 Varoitus
Kun moottori on kuuma, varmista
että kosketat vain konepellin tuki‐
tangon pehmustetta palovammo‐
jen välttämiseksi.
Ilmanottoritilät 3 214.

Tue konepelti.
Jos konepelti avataan Autostop-toi‐
minnon aikana, moottori käynnistyy
automaattisesti uudelleen turvalli‐
suussyistä.
Merkkivalo / 3 83.

Sulkeminen

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

Auton hoito

Kuva moottoritilasta
Bensiinimoottori, LUJ
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Bensiinimoottori, 2H0

Auton hoito
Dieselmoottori, LNP
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1. Ohjaustehostimen nestesäiliö
3 252
2. Moottoriöljyn korkki 3 250
3. Jarrunestesäiliö 3 253
4. Moottorin jäähdytysnestesäiliö
3 251
5. Sulakerasia 3 263
6. Pesulaitteen nestesäiliö 3 252
7. Akku 3 253
8. Moottorin öljytason mittatikku
3 250
9. Moottorin ilmansuodatin 3 251

Vedä öljynmittatikku ulos, pyyhi se,
aseta se sisään varressa olevaan
vastekohtaansa asti, vedä se uudel‐
leen ulos ja lue moottoriöljyn määrä.
Työnnä mittatikku varressa olevaan
vastekohtaan asti ja käännä puoli
kierrosta.

Lisää öljyä, jos öljymäärä on MINmerkin alapuolella.

Moottoriöljy
Tarkista moottoriöljymäärä säännölli‐
sin väliajoin moottorin vaurioitumisen
estämiseksi. Käytä oikeantyyppistä
öljyä. Neste- ja voiteluainesuosituk‐
set 3 295.
Tarkastus pitää tehdä auton ollessa
vaakasuoralla alustalla. Moottorin on
oltava käyttölämpötilassa ja vähin‐
tään 10 minuuttia pysäytettynä.

Öljynmittatikut ovat erilaisia mootto‐
rista riippuen.

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

Ole erittäin varovainen valuttaes‐
sasi öljyä, koska se voi olla poltta‐
van kuumaa!

Moottorin ilmansuodatin

Huomio

Huomio
Käytä vain hyväksyttyjä pakkas‐
nesteitä.

Jäähdytysnesteen määrä
Huomio

Liika moottoriöljy on valutettava tai
imettävä pois.

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

Täyttötilavuudet 3 304.
Aseta moottoriöljyn täyttöaukon
korkki paikalleen suoraan ja kierrä se
kiinni.

9 Varoitus
Moottoriöljy on ärsyttävä aine joka
voi nieltäessä aiheuttaa sairas‐
kohtauksen tai kuoleman.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Vältä toistuvaa tai jatkuvaa iho‐
kosketusta.
Pese altistuneet alueet vedellä ja
saippualla tai käsienpesuaineella.
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Vaihda moottorin ilmansuodatin irrot‐
tamalla 6 ruuvia ja irrottamalla suo‐
datinkotelo.

Moottorin jäähdytysneste
Huolehdi riittävästä pakkasnestepi‐
toisuudesta.
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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 paine pääsee vapautu‐
maan hitaasti.

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

Jos nestettä on lisättävä, käytä demi‐
neralisoidun veden ja autoon hyväk‐
sytyn pakkasnesteen sekoitusta.
Asenna korkki tiukasti. Tarkastuta
jäähdytysnesteen pakkaskestävyys
ja korjauta jäähdytysnesteen häviä‐
misen syy korjaamolla.

Jos nestetaso on liian alhainen,
käänny korjaamon puoleen.

Pesulaitteen neste

Täytä puhtaalla vedellä ja jäätymisen‐
estoainetta sisältävällä pesunes‐
teellä.
Avaa korkki ja poista se. Pyyhi mitta‐
tikku kuivaksi ja kierrä korkki säiliöön.
Avaa korkki uudelleen ja lue ohjaus‐
tehostimen nesteen määrä.
Ohjaustehostimen nesteen pinnan on
oltava merkkien MIN ja MAX välissä.

Auton hoito
Tuulilasin pesunestesäiliön täyttämi‐
nen:
■ Käytä vain yleisesti saatavana ole‐
via käyttövalmiita pesunesteitä.
■ Älä käytä vesijohtovettä. Vesijohto‐
veden mineraalit voivat tukkia tuu‐
lilasinpesimen letkut.
■ Jos on todennäköistä, että lämpö‐
tila laskee jäätymispisteen alapuo‐
lelle, on käytettävä riittävän pak‐
kaskestävyyden omaavaa pesu‐
nestettä.

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

jarrulaitteiston toimintahäiriöitä. Kor‐
jauta jarrunestehukan syy korjaa‐
molla.
Käytä vain autoon hyväksyttyä suur‐
tehojarrunestettä, jarru- ja kytkin‐
neste 3 295.

Auton akku
Ilman Stop-Start-järjestelmää ole‐
vissa autoissa on lyijyakku. StopStart-järjestelmällä varustetuissa au‐
toissa on AGM-akku, joka ei ole lyi‐
jyakku.
Auton akku on huoltovapaa edellyt‐
täen, että ajoprofiili mahdollistaa sen
riittävän latautumisen. Lyhyet ajomat‐
kat ja toistuvat käynnistykset voivat
tyhjentää akun. Vältä tarpeetonta
sähkölaitteiden käyttöä.

Jarrut
Jos jarrujen kitkapinnat ovat kuluneet
ohuimmilleen, g palaa.
Ajamista voidaan jatkaa, mutta jarru‐
palat on vaihdatettava mahdollisim‐
man pian.
Kun uudet jarrupalat on asennettu,
vältä tarpeettomia täysjarrutuksia en‐
simmäisten ajomatkojen aikana.
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Jarrunesteen pinnan on oltava merk‐
kien MIN ja MAX välissä.
Nestettä lisättäessä on noudatettava
mitä suurinta siisteyttä, koska jarru‐
nesteen epäpuhtauksista voi seurata
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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.

9 Varoitus
Pidä palavat kohteet kaukana
akusta räjähdysten välttämiseksi.
Akun räjähtäminen voi vaurioittaa
autoa ja aiheuttaa vakavan louk‐
kaantumisen tai kuoleman.
Vältä kosketusta silmiin, ihoon,
kankaaseen tai maalipintoihin.
Neste sisältää rikkihappoa, joka
voi suorassa kosketuksessa ai‐
heuttaa vammoja ja vaurioita. Jos
sitä pääsee iholle, puhdista alue
vedellä ja hakeudu välittömästi
lääkäriin.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Älä kallista avointa akkua.

Akun purkautumisen esto 3 104.

Akun vaihtaminen
Huomautus
Jos jotakin tässä luvussa annettuja
ohjeita ei noudateta, Stop-start-jär‐
jestelmä voi kytkeytyä tilapäisesti
pois toiminnasta.
Auton akkua vaihdettaessa on var‐
mistettava, että plusnavan läheisyy‐
dessä ei ole avattuja tuuletusreikiä.
Jos avattuja tuuletusreikiä on, ne on
suljettava umpikannella ja miinusna‐
van läheisyydessä oleva tuuletus‐
reikä on avattava.
Käytä ainoastaan akkuja, joiden
kanssa sulakerasia sopii asennetta‐
vaksi akun yläpuolelle.
Stop-Start-järjestelmällä varuste‐
tuissa autoissa on varmistettava, että
AGM (Absorptive Glass mat, imey‐
tetty lasikuitumatto) auton akkua
vaihdettaessa käytetään uudelleen
AGM auton akkua.
AGM-akku voidaan tunnistaa akun
tarrassa olevasta merkinnästä AGM.
Suosittelemme alkuperäisen Chevro‐
letin valmistaman auton akun käyttöä.

Huomautus
Jos käytetään alkuperäisestä Chev‐
rolet-auton akusta poikkeavaa AGM
auton akkua, Stop-Start-järjestel‐
män suorituskyky voi huonontua.
Suosittelemme, että vaihdatat auton
akun korjaamolla.
Stop-start-järjestelmä 3 218.

Akun lataaminen
9 Varoitus
Stop-Start-järjestelmällä varuste‐
tuissa autoissa on varmistettava,
että latauspotentiaali ei ole yli
14,6 volttia käytettäessä akkulatu‐
ria. Muuten auton akku voi vauri‐
oitua.
Käynnistys apukaapeleilla 3 281.
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Varoitustarra

■ Katso lisätietoa ohjekirjasta.
■ Akun lähellä saattaa olla räjähdys‐
herkkiä kaasuja.

Dieselpolttoainejärjestel‐
män ilmaus

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

Jos polttoainesäiliö on ajettu tyhjäksi,
dieselpolttoainejärjestelmästä on
poistettava ilma, kun säiliöön on li‐
sätty vähintään 2 litraa polttoainetta.
Kytke sytytysvirta kolme kertaa pe‐
räkkäin 15 sekunniksi kerrallaan.
Käynnistä moottoria enintään
40 sekuntia. Toista toimenpide aikai‐
sintaan 5 sekunnin kuluttua. Jos
moottori ei tällöin käynnisty, käänny
korjaamon puoleen.
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Pyyhkimen sulan vaihto
Tuulilasinpyyhkimien sulkien
vaihto

Nosta pyyhkimen vartta, paina va‐
pautusvipua ja työnnä pyyhkimen sul‐
kaa alaspäin sen irrottamiseksi.
Kiinnitä pyyhkimen sulka sen ollessa
hieman käännettynä pyyhkimen
vartta kohti, ja paina se sitten paikal‐
leen niin, että se lukkiutuu.
Laske pyyhkimen varsi varovaisesti.
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Takalasinpyyhkimen sulka

Nosta pyyhkimen varsi. Työnnä pyyh‐
kimen sulkaa alaspäin sen ollessa
hieman käännettynä pyyhkimen
vartta kohti, kunnes se irtoaa.
Kiinnitä pyyhkimen sulka sen ollessa
hieman käännettynä pyyhkimen
vartta kohti, ja paina se sitten paikal‐
leen niin, että lukkiutuu.
Laske pyyhkimen varsi varovaisesti.
Tuulilasinpyyhkimien moitteeton toi‐
minta on esteettömän näkyvyyden ja
ajoturvallisuuden kannalta ensiarvoi‐
sen tärkeää. Tarkasta pyyhinsulkien
kunto säännöllisesti. Vaihda kovettu‐

neet, haurastuneet tai lohkeilleet su‐
lat ja sellaiset sulat, jotka levittävät
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 pesuai‐
neella. Huuhdo osat hyvin vedellä.
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.

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
Voimakkaan sateen tai pesun jäl‐
keen ajovalot ja takavalot saattavat
näyttää huurtuneilta.
Tämä johtuu lampun sisä- ja ulko‐
puolen välisestä lämpötilaerosta.
Tämä on vastaava ilmiö kuin auton
ikkunoiden kondensoituminen sisä‐
puolelta sateella, eikä se ole osoitus
autossa olevasta häiriöstä.
Jos polttimon piiriin vuotaa vettä, tar‐
kastuta auto korjaamossa.
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Halogeeniajovalot
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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.

Sivuvalot
3. Paina jousipidikettä, vapauta ja
käännä ylöspäin.

2. Irrota suojakansi.

1. Kierrä lampun kantaa vastapäi‐
vään ja vapauta se.
4. Poista lamppu heijastimesta.
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Etusuuntavilkut

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

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

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

1. Avaa molemmat suojukset.
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2. Irrota molemmat ruuvit.

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

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

5. Kierrä asianmukaista lampunpidi‐
kettä vastapäivään.
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6. Irrota lampun pidin. Paina lamp‐
pua hieman sisään kantaan,
kierrä vastapäivään, vedä ulos ja
vaihda uuteen.
7. Työnnä polttimon pidin takava‐
loon ja ruuvaa paikalleen. Asenna
takavalokokonaisuus koriin ja ki‐
ristä ruuvit. Sulje ja lukitse suojuk‐
set.
8. Kytke sytytysvirta, käytä kaikkia
valoja ja tarkista ne.
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Takavalot takaluukussa

2. Kierrä lampun pidintä vastapäi‐
vään.

Kylkisuuntavilkut
Vaihdata lamput korjaamolla.

Rekisterikilven valo

1. Irrota suojus varovasti.

3. Irrota lampun pidin. Paina lamp‐
pua hieman sisään kantaan,
kierrä vastapäivään, vedä ulos ja
vaihda uuteen.
4. Aseta lampun kanta heijastimeen
ja lukitse kiertämällä myötäpäi‐
vään.
5. Asenna suojus.

Peruutusvalo

Vaihdata polttimo korjaamolla

1. Irrota molemmat ruuvit.
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Sisävalot
Sisävalo, lukuvalot

Vaihdata lamput korjaamolla.

Tavaratilan valo

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

Takasumuvalo
Vaihdata polttimo korjaamolla.

2. Paina lamppua kevyesti jousta
vasten ja poista.
3. Aseta uusi lamppu paikalleen.
4. Asenna lamppu.
1. Väännä valaisin syvennykses‐
tään ruuvitaltalla.

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

Sulakkeen irrotin

Moottoritilan sulakerasiassa voi olla
sulakkeen irrotin.
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Moottoritilan sulakerasia

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

Sulakerasia on moottoritilassa
edessä vasemmalla.
Vapauta kansi, nosta sitä ylöspäin ja
irrota se.
Kaikki tämän käyttöoppaan sisältä‐
mät sulakerasian kuvaukset eivät
ehkä koske kaikkia autoja. Tiedot oli‐
vat oikein julkaisun mennessä pai‐
noon. Kun tarkistat sulakerasiaa,
katso siinä olevaa tarraa.
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Nro Virtapiiri

Nro Virtapiiri

Nro Virtapiiri

1

Vaihteiston ohjausyksikkö

19 –

36 –

2

Moottorin ohjausyksikkö

20 Polttoainepumppu

37 Kaukovalo, oikea puoli

3

-

38 Kaukovalo, vasen puoli

4

Säiliön tuuletussolenoidi

21 Sähkötoimisten takasivuikku‐
noiden ikkunannostimet

5

Sytytystä

22 –

40 –

6

Tuulilasinpyyhkimet

7

–

8

Polttoaineen ruiskutus

9

Polttoaineenruiskutus, sytytys‐
järjestelmä

10 Moottorin ohjausyksikkö
11 Lambda-anturi
12 Käynnistimen solenoidi
13 Säiliön tuuletussolenoidi
14 –
15 Takalasinpyyhin
16 Sytytys, ilmanlaatuanturi
17 Sytytys, turvatyyny
18 Polttoainejärjestelmän ohjaus‐
yksikkö

23 –
24 Sähkötoimisten etusivuikku‐
noiden ikkunannostimet
25 Elektroninen alipainepumppu
26 ABS-pumppu
27 –
28 Takalasin lämmitin
29 –
30 ABS-venttiili
31 Korielektroniikan ohjausyksikkö
32 Korielektroniikan ohjausyksikkö
33 –
34 Kattoluukku
35 Infotainment-järjestelmä,
vahvistin

39 –
41 –
42 Jäähdytyspuhallin
43 –
44 –
45 Jäähdytyspuhallin
46 Jäähdytyspuhallin
47 Lambda-anturi
48 Sumuvalot
49 –
50 –
51 Äänitorvi
52 Polttoaine- ja päästöjenhallinta‐
järjestelmä
53 Sähkökromaattinen peili
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Nro Virtapiiri

Kojelaudan sulakerasia

54 Valokytkin, valojen ohjaus

Sulakerasia sijaitsee säilytystilan ta‐
kana kojelaudassa.

55 Peilien taitto
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56 Tuulilasin pesulaite
57 Ohjauslukko
58 –
59 Dieselpolttoaineen lämmitin
60 Peilien lämmitys
61 Peilien lämmitys
62 Ilmastointi
63 Takaikkunan anturi
64 Ilmanlaatuanturi
65 Takasumuvalo
66 Takalasin pesulaite
67 Polttoainejärjestelmän ohjaus‐
yksikkö
68 –
69 Akkujännitteen anturi
70 Sadetunnistin
71 –

1. Avaa säilytyslokero.
2. Paina säilytyslokeron sivuja yh‐
teen.

3. Nosta säilytyslokeroa, kunnes se
irtoaa naksahtaen, ja poista se sit‐
ten nuolten osoittamaan suun‐
taan.
Asenna säilytyslokero takaisin päin‐
vastaisessa järjestyksessä.
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11 Sisätilan puhallin
12 –
13 Sähkötoiminen etuistuin, vasen
14 Ajovalojen dynaaminen hallinta
15 Turvatyyny
16 Keskuslukitus, takaluukku
17 Ilmastointilaite
18 –

Oikealta ohjattavissa autoissa sula‐
kerasia sijaitsee käsinelokerossa.
Kaikki tämän käyttöoppaan sisältä‐
mät sulakerasian kuvaukset eivät
ehkä koske kaikkia autoja. Tiedot oli‐
vat oikein julkaisun mennessä pai‐
noon. Kun tarkistat sulakerasiaa,
katso siinä olevaa tarraa.

Nro Virtapiiri

19 Valintavipu

1

–

20 –

2

–

3

Korielektroniikan ohjausyksikkö

4

Infotainment-järjestelmä, audio

5

Infonäyttö, etulevy

6

Etupistorasia

7

Virtapistoke

8

Korielektroniikan ohjausyksikkö

9

Korielektroniikan ohjausyksikkö

10 Korielektroniikan ohjausyksikkö

21 Mittaristo
22 Sytytys, elektroninen avainjär‐
jestelmä
23 Korielektroniikan ohjausyksikkö
24 Korielektroniikan ohjausyksikkö
25 Ohjauslukko
26 Takapistorasia
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Auton työkalut
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Vanteet ja renkaat

Työkalut

Renkaiden ja vanteiden kunto

Renkaankorjaussarjalla
varustetut autot

Vedä lattian peitteen vivusta. Nosta
lattian peitettä ylöspäin.

Ylitä reunakivet hitaasti ja mahdolli‐
simman kohtisuorassa. Terävien reu‐
nojen yli ajaminen voi aiheuttaa vau‐
rioita 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
Työkalut sijaitsevat renkaankorjaus‐
sarjan yhteydessä tavaratilan oikealla
puolella suojuksen alla.

Varapyörällä varustetut autot

Nosturi, työkalut ja vaurioituneen pyö‐
rän kiinnityshihna sijaitsevat säilytys‐
lokerossa tavaratilan lattian peitteen
alla.

Talvirenkaat parantavat ajoturvalli‐
suutta alle 7 °C:n lämpötiloissa ja ne
on siksi asennettava kaikkiin pyöriin.
Vain rengaskoot 215/60 R16,
225/50 R17 ja 235/45 R18 ovat sallit‐
tuja talvirenkaiksi.
Rengaskoko 215/55 R17 ei ole sallittu
talvirenkaaksi.
Nopeustarra on kiinnitettävä maakoh‐
taisten määräysten mukaan kuljetta‐
jan näkökenttään.
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Rengasmerkinnät
esim. 215/60 R 16 95 H
215 = Renkaan leveys, mm
60 = Renkaan profiili(renkaan kor‐
keuden suhde renkaan levey‐
teen, %)
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 14 päivän välein ja
aina ennen pitkälle ajomatkalle läh‐
töä. Muista myös varapyörä.

Kierrä venttiilin suojus irti.

Rengaspaine 3 305 ja vasemman
oven kehyksessä olevassa kilvessä.
Rengaspainearvot koskevat kylmiä
renkaita. Ne ovat voimassa kesä- ja
talvirenkaille.
Pidä vararenkaassa aina täyden
kuorman rengaspaine.
ECO-rengaspaine auttaa pienentä‐
mään polttoaineenkulutusta.
Virheellinen rengaspaine vaikuttaa
turvallisuuteen, auton ajo-ominai‐
suuksiin, mukavuuteen ja polttoai‐
neenkulutukseen sekä lisää renkaan
kulumista.

Rengaspaineet vaihtelevat eri vaihto‐
ehtojen mukaan. Varmista oikea ren‐
gaspaine alla olevan menettelyn
avulla:
1. Määritä vetoakseli ja korin tyyppi.
2. Määritä moottorin tunnistekoodi.
Moottoritiedot 3 300.
3. Määritä kyseessä oleva rengas.
Rengaspainetaulukoissa alla näkyvät
kaikki mahdolliset rengasyhdistelmät
3 305.
Katso autosi mukana toimitetusta
ETY vaatimustenmukaisuustodistuk‐
sesta tai muista kansallisista rekiste‐
riasiakirjoista omaa autoasi varten
hyväksyttyjä renkaita koskevat arvot.
Kuljettaja vastaa rengaspaineiden oi‐
keasta säädöstä.

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.
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Rengaspaineiden
valvontajärjestelmä
Rengaspaineiden valvontajärjes‐
telmä (TPMS) käyttää radio- ja antu‐
ritekniikkaa rengaspaineiden tarkkai‐
lussa. Rengaspaineiden valvontajär‐
jestelmä tarkkailee renkaiden ilman‐
painetta ja lähettää rengaspaineluke‐
mat autossa sijaitsevaan vastaanotti‐
meen.
Jokainen rengas, mukaan lukien va‐
rarengas (jos se kuuluu varustuk‐
seen), tulee tarkistaa kuukausittain
kylmänä ja täyttää oikeaan, auton val‐
mistajan suosittelemaan rengaspai‐
neeseen, joka ilmenee autossa ole‐
vasta kilvestä tai rengaspainetar‐
rasta. (Jos autossa on eri kokoiset
renkaat kuin kilvessä tai rengaspai‐
netarrassa, sinun tulee määrittää oi‐
keat rengaspaineet näitä renkaita
varten).
Lisäturvaominaisuutena autosi on va‐
rustettu rengaspaineiden valvontajär‐
jestelmällä, joka sytyttää alhaisen
rengaspaineen varoitusvalon, kun
jonkin renkaan paine on huomatta‐
vasti liian alhainen.

Kun alhaisesta rengaspaineesta ker‐
tova varoitusvalo syttyy, on auto py‐
säytettävä mahdollisimman pian ja
tarkistettava rengaspaineet sekä täy‐
tettävä renkaat oikeaan paineeseen.
Selvästi alipaineisilla renkailla ajami‐
nen saa renkaat ylikuumenemaan ja
voi johtaa renkaan rikkoutumiseen.
Lisäksi alipaineinen rengas lisää polt‐
toaineenkulutusta ja renkaan kulu‐
mista. Myös auton ajettavuus ja jar‐
rutusmatka voivat muuttua.
On syytä huomioida, että TPMS ei
korvaa varsinaista rengashuoltoa.
Kuljettajan vastuulla on ylläpitää
asianmukaista rengaspainetta silloin‐
kin, kun alipaine ei ole vielä saavutta‐
nut sitä raja-arvoa, jossa TPMS-va‐
roitusvalo syttyy osoituksena alipai‐
neisesta renkaasta.
Autosi on varustettu myös TPMS-via‐
nosoitusvalolla, joka ilmaisee järjes‐
telmän häiriötilan. TPMS:n toiminta‐
häiriön merkkivalo on yhdistetty alhai‐
sen rengaspaineen merkkivaloon.
Kun järjestelmä havaitsee toiminta‐
häiriön, merkkivalo vilkkuu noin mi‐
nuutin ja sen jälkeen jää palamaan.
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Tämä toistuu auton käynnistyksen
yhteydessä niin kauan kuin toiminta‐
häiriö on olemassa.
Kun vianosoitusvalo syttyy, järjes‐
telmä ei ehkä havaitse tai ilmaise al‐
haista rengaspainetta tarkoitetulla ta‐
valla. TPMS-häiriöt voivat johtua eri
syistä, mukaan lukien sellaisten ren‐
kaiden tai vanteiden asentaminen au‐
toon, jotka voivat estää TPMS-järjes‐
telmän oikean toiminnan. Aina kun
vaihdetaan yksi tai useampi rengas
tai pyörä, on syytä tarkistaa, syttyykö
TPMS-vianosoitusvalo. Näin varmis‐
tetaan, että asennetut renkaat ja van‐
teet eivät häiritse TPMS-järjestelmän
toimintaa. Rengaspaineiden valvon‐
tajärjestelmän toiminta 3 269.

Rengaspaineiden valvon‐
tajärjestelmän toiminta
Tässä autossa voi olla rengaspainei‐
den valvontajärjestelmä (TPMS).
TPMS on suunniteltu varoittamaan
kuljettajaa matalasta rengaspai‐
neesta. TPMS-anturit on asennettu
kuhunkin pyörään, mukaan lukien va‐
rapyörä. TPMS-anturit valvovat
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rengaspaineita ja välittävät rengas‐
painetiedot autossa sijaitsevaan vas‐
taanottimeen.
Kun alhainen rengaspaine havaitaan,
TPMS sytyttää alhaisen rengaspai‐
neen varoitusvalon A mittaristossa.
Jos varoitusvalo syttyy, pysähdy ensi
tilassa ja korjaa rengaspaineet ren‐
gaspainetarrassa suositellulle tasolle
3 268.
Rengaspaineiden tarkistamiseen ke‐
hottava viesti näkyy kuljettajan tieto‐
keskuksen (DIC) näytössä. Alhaisen
rengaspaineen varoitusvalo syttyy ja
varoitusviesti näkyy kuljettajan tieto‐
keskuksessa kunkin käynnistyssyklin
yhteydessä, kunnes renkaat täyte‐
tään oikeaan rengaspaineeseen.
Rengaspaineita voidaan seurata kul‐
jettajan tietokeskuksen näytöstä. Li‐
sätietoja kuljettajan tietokeskuksen
käytöstä ja näytöistä 3 83.
Alhaisen rengaspaineen varoitusvalo
saattaa syttyä kylmänä vuodenai‐
kana, kun autoa käynnistetään en‐
simmäistä kertaa, ja sitten sammua,
kun autolla on ajettu jonkin matkaa.
Tämä saattaa olla aikainen osoitus

alenevasta rengaspaineesta, ja täl‐
löin renkaisiin tulee täyttää oikeat pai‐
neet. Tarrasta ilmenee alkuperäisten
renkaiden koko ja oikeat rengaspai‐
neet kylmille renkaille 3 268. Katso
myös rengaspainetiedot 3 305.
TPMS voi varoittaa alhaisesta ren‐
gaspaineesta, mutta se ei korvaa nor‐
maalia renkaiden ylläpitoa.
Huomautus
Renkaanpaikkausaineissa on eroja.
Muun kuin hyväksytyn renkaanpaik‐
kausaineen käyttö saattaa vaurioit‐
taa TPMS-antureita. Väärän tyyppi‐
sen renkaanpaikkausaineen käy‐
töstä johtuvat TPMS-anturien vau‐
riot eivät kuulu auton takuun piiriin.
Käytä aina GM:n hyväksymää ren‐
kaanpaikkausainetta, joka on toimi‐
tettu auton mukana tai jota saat jäl‐
leenmyyjältäsi.
Tehtaalla asennetuissa renkaankor‐
jaussarjoissa käytetään GM:n hyväk‐
symää nestemäistä renkaanpaikkau‐
sainetta. Muun kuin hyväksytyn paik‐
kausaineen käyttö saattaa vaurioittaa

TPMS-antureita. Katso lisätietoja ja
ohjeita renkaankorjaussarjasta
3 274.

TPMS-vianosoitusvalo ja viesti

TPMS ei toimi oikein, jos yksi tai
useampi TPMS-anturi puuttuu tai ei
toimi. Kun järjestelmä havaitsee häi‐
riön, alhaisen rengaspaineen varoi‐
tusvalo A vilkkuu noin yhden minuutin
ajan ja jää sitten palamaan käynnis‐
tyssyklin loppuun saakka. Kuljettajan
tietokeskuksessa näkyy myös varoi‐
tusviesti. Vianosoitusvalo syttyy ja va‐
roitusviesti näkyy kuljettajan tietokes‐
kuksessa kunkin käynnistyssyklin yh‐
teydessä, kunnes vika korjataan. Esi‐
merkkejä tilanteista, jotka aiheuttavat
näiden kytkeytymisen päälle:
■ Jokin pyöristä on korvattu varapyö‐
rällä. Varapyörässä ei ole TPMSanturia. Vianosoitusvalon ja kuljet‐
tajan tietokeskuksen viestin tulee
sammua, kun varsinainen pyörä on
vaihdettu takaisin ja anturien täs‐
mäytysprosessi on suoritettu oi‐
kein. Katso "TPMS-anturin täsmäy‐
tysprosessi" myöhemmin tässä lu‐
vussa.
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■ TPMS-anturin täsmäytysprosessia
ei ole suoritettu tai sitä ei ole suori‐
tettu loppuun renkaiden kiertovaih‐
don jälkeen. Vianosoitusvalon ja
kuljettajan tietokeskuksen viestin
tulee sammua, kun täsmäytyspro‐
sessi on suoritettu onnistuneesti.
Katso "TPMS-anturin täsmäytys‐
prosessi" myöhemmin tässä lu‐
vussa.
■ Yksi tai useampi TPMS-anturi puut‐
tuu tai on vaurioitunut. Vianosoitus‐
valon ja kuljettajan tietokeskuksen
viestin tulee sammua, kun TPMSanturit on asennettu ja anturien täs‐
mäytysprosessi on suoritettu oi‐
kein. Ota yhteys jälleenmyyjään
huoltoa varten.
■ Vaihdetut renkaat tai vanteet poik‐
keavat alkuperäisistä renkaista tai
vanteista. Muiden kuin suositeltu‐

jen renkaiden ja vanteiden käyttö
voi estää TPMS-järjestelmää toimi‐
masta oikein.
■ Elektronisten laitteiden käyttö tai
TPMS-signaaleja vastaavia radio‐
taajuuksia käyttävien laitosten lä‐
heisyys voi häiritä TPMS-anturien
toimintaa.
Jos TPMS ei toimi oikein, se ei voi
havaita alhaista rengaspainetta eikä
lähettää siitä tietoa. Ota yhteys jäl‐
leenmyyjään, jos vianosoitusvalo tai
kuljettajan tietokeskuksen viesti syt‐
tyy ja jää palamaan.

TPMS-anturien ohjelmointi

Kullakin TPMS-anturilla on yksilölli‐
nen tunnistekoodi. Tunnistekoodi tu‐
lee ohjelmoida uuteen renkaan/van‐
teen sijaintiin renkaiden kiertovaih‐
don tai yhden tai useamman TPMSanturin vaihdon jälkeen. TPMS-antu‐
rin täsmäytysprosessi tulee myös
suorittaa aina kun varapyörän tilalle
on vaihdettu varsinainen pyörä, jossa
on TPMS-anturi. Vianosoitusvalon ja
kuljettajan tietokeskuksen viestin tu‐
lee sammua seuraavan käynnistys‐
syklin yhteydessä. Anturit ohjelmoi‐
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daan kutakin rengasta/vannetta var‐
ten TPMS-ohjelmointityökalulla seu‐
raavassa järjestyksessä: kuljettajan
puoleinen eturengas, matkustajan
puoleinen eturengas, matkustajan
puoleinen takarengas ja kuljettajan
puoleinen takarengas. Ota yhteys jäl‐
leenmyyjään huoltoa varten.
Ensimmäisen renkaan/vanteen pai‐
kan täsmäyttämiseen on aikaa on 2
minuuttia ja yhteensä kaikkien neljän
renkaan/vanteen paikan täsmäyttä‐
miseen on aikaa 5 minuuttia. Jos se
kestää pidempään, ohjelmointi kes‐
keytyy ja se tulee aloittaa alusta.
TPMS-anturin täsmäytysprosessi:
1. Aseta seisontajarru päälle.
2. Käännä virtalukko asentoon ON/
RUN moottorin ollessa sammutet‐
tuna.
3. Käytä MENU-valikkoa valitaksesi
auton tietovalikon kuljettajan tie‐
tokeskuksessa (DIC).
4. Käytä säätöpyörää siirtyäksesi
rengaspainevalikkoon.
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5. Paina painiketta SET/CLR aloit‐
taaksesi anturin täsmäytyspro‐
sessin. Näytössä tulee näkyä pro‐
sessin hyväksyntää kysyvä viesti.
6. Paina painiketta SET/CLR uudel‐
leen vahvistaaksesi valinnan. Au‐
ton äänitorvi antaa kaksi merkki‐
ääntä osoituksena siitä, että vas‐
taanotin on ohjelmointitilassa ja
täsmäytysprosessi on aktiivinen
ja tästä kertova viesti ilmestyy
DIC-näytölle.
7. Aloita kuljettajan puoleisesta etu‐
renkaasta.
8. Aseta ohjelmointityökalu renkaan
sivua vasten venttiilin lähelle.
Paina sitten painiketta aktivoidak‐
sesi TPMS-anturin. Äänitorvi soi
merkiksi siitä, että anturin tunnis‐
tekoodi on ohjelmoitu tähän ren‐
kaan ja vanteen sijaintiin.
9. Siirry seuraavaksi matkustajan
puoleiseen eturenkaaseen ja
toista vaiheen 8 menettely.
10. Siirry seuraavaksi matkustajan
puoleiseen takarenkaaseen ja
toista vaiheen 8 menettely.

11. Siirry kuljettajan puoleiseen taka‐
renkaaseen ja toista vaiheen 8
menettely. Auton äänitorvi antaa
kaksi äänimerkkiä osoituksena
siitä, että anturin tunnuskoodi on
täsmäytetty kuljettajan puoleiselle
takarenkaalle ja että TPMS-antu‐
rien täsmäytys on päättynyt. Täs‐
mäytysprosessin aktiivisuuden il‐
maiseva viesti poistuu kuljettajan
tietokeskuksen näytöstä.
12. Käännä virtalukko asentoon
LOCK/OFF.
13. Säädä kaikkien neljän renkaan
paine rengaspainetarran suosi‐
tuksen mukaiseksi 3 268.

Kuviourien syvyys
Tarkasta kuviourien syvyys säännöl‐
lisesti.
Turvallisuussyistä renkaat on uusit‐
tava kuviourien syvyyden ollessa
2-3 mm (talvirenkaissa 4 mm).
Turvallisuussyistä suositellaan, että
saman akselin renkaiden kuviourien
syvyydessä ei olisi yli 2 mm eroja.

Kuviourien sallittu vähimmäissyvyys
(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 ajoittain. Tarkista, että pyörät
pyörivät samaan suuntaan kuin aikai‐
semmin.
Renkaat vanhenevat, vaikka niillä ei
ajettaisikaan. Suosittelemme renkai‐
den vaihtoa 6 vuoden välein.
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Rengas- ja vannekoon
muuttaminen
Jos käytetään muita kuin tehtaalla
asennettujen renkaiden kokoja, no‐
peusmittari ja renkaiden nimellis‐
paine on mahdollisesti ohjelmoitava
uudelleen ja autoon on ehkä tehtävä
muita muutoksia.
Kun jälkiasennetaan toisen rengas‐
koon renkaat, rengaspainetarra on
vaihdatettava.

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

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

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

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.

Lumiketjuja saa käyttää vain etupyö‐
rissä.
Lumiketjuja saa käyttää vain koon
215/60 R 16 ja 225/50 R17 renkaissa.
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Lumiketjuja ei saa käyttää kokojen
215/55 R 17 ja 235/45 R 18 ren‐
kaissa.
Käytä aina ketjuja, joissa on pienet
silmukat, jotka eivät lisää renkaan ku‐
lutuspinnan ja sisäsivun mittoja
enempää kuin 10 mm (mukaan lukien
ketjulukko).

9 Varoitus
Vaurio voi johtaa renkaan räjähtä‐
miseen.

Renkaankorjaussarja
Renkaan kulutuspinnan pienet vau‐
riot voidaan korjata renkaankorjaus‐
sarjan avulla.
Älä poista vierasta esinettä ren‐
kaasta.
Rengasvaurioita, jotka ovat yli
4 mm:n suuruisia tai sijaitsevat van‐
teen lähellä renkaan sivuseinässä, ei
voida korjata renkaankorjaussarjalla.

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

Renkaankorjaussarja on tavaratilan
lattian peitteen alla olevassa loke‐
rossa. Avaa säilytyslokero3 267
1. Ota renkaankorjaussarja loke‐
rosta.
2. Poista kompressori.

Rengasrikon sattuessa:
Kytke seisontajarru ja ykkös- tai pe‐
ruutusvaihde tai siirrä valintavipu
asentoon P.

3. Poista sähköjohto ja ilmaletku
kompressorin alapinnalla olevista
säilytyslokeroista.
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4. Ruuvaa kompressorin ilmaletku
tiivisteainepullon liitäntään.
5. Asenna tiivisteainepullo kompres‐
sorissa olevaan pitimeen.
Aseta kompressori renkaan lä‐
helle siten, että tiivisteainepullo
on pystyssä.

6. Avaa viallisen renkaan venttiili‐
hattu.
7. Ruuvaa täyttöletku rengasventtii‐
liin.
8. Kompressorin kytkin on asetet‐
tava asentoon J.
9. Liitä kompressorin liitin lisävarus‐
teliitäntään konsolin takaosassa.
Älä kytke kompressorin liitintä sa‐
vukkeensytyttimen liitäntään.
Suosittelemme antamaan moot‐
torin käydä, jotta akku ei purkau‐
tuisi.
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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. Säädetty rengaspaineen ohjearvo
on saavutettava 10 minuutin si‐
sällä. Rengaspaine 3 305. Kun
paine on oikea, kytke kompressori
pois päältä.
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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 rengaspaine painemit‐
tarin yläpuolella olevalla painik‐
keella.
Älä käytä kompressoria
10 minuuttia kauempaa.

14. Irrota renkaankorjaussarja. Paina
pitimessä olevaa lukitussakaraa
ja vedä tiivistysainepullo pois piti‐
mestä. Ruuvaa renkaantäyttö‐
letku tiivistysainepullon vapaa‐
seen liitäntään. Silloin tiivistysaine
ei vuoda ulos. Aseta renkaankor‐
jaussarja paikalleen tavaratilaan.
15. Pyyhi pois mahdollisesti ulos va‐
lunut tiivistysaine kankaalla.
16. Kiinnitä tiivistysainepullon mu‐
kana tuleva tarra, johon on mer‐
kitty suurin sallittu nopeus, kuljet‐
tajan näkökenttään.
17. 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. Toista toimen‐
pidettä, kunnes painehäviötä ei
enää ilmene.
Jos rengaspaine on laskenut
1,3 baarin alapuolelle, autoa ei
saa enää käyttää. Käänny korjaa‐
mon puoleen.
18. Aseta renkaankorjaussarja säily‐
tyspaikkaansa tavaratilaan.
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Huomautus
Korjatun renkaan ajo-ominaisuudet
ovat voimakkaasti huonontuneet.
Sen takia rengas on vaihdettava.
Jos kompressorista kuuluu epänor‐
maalia ääntä tai jos se kuumenee
voimakkaasti, se on kytkettävä pois
päältä vähintään 30 minuutiksi.
Sisäänrakennettu ylipaineventtiili
avautuu 7 baarin kohdalla.
Huomaa korjaussarjan parasta en‐
nen -päiväys. Tämän päivämäärän
jälkeen tiivistyskyky ei ole enää
taattu. Huomioi tiivistysainepullossa
olevat säilytystiedot.
Vaihda käytetty tiivisteainepullo uu‐
teen. Hävitä pullo voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Kompressoria ja tiivisteainetta voi‐
daan käyttää n. -30 °C lämpötilasta
lähtien.
Mukana olevia sovittimia voidaan
käyttää esim. rantapallojen, ilmapat‐
jojen, kumiveneiden ym. täyttöön.
Ne sijaitsevat kompressorin alapin‐

nalla. Poista ne ruuvaamalla komp‐
ressorin ilmaletku paikalleen ja pois‐
tamalla sovitin.

Pyörän vaihto
Varapyörän sijasta varusteena voi
olla renkaankorjaussarja 3 274.
Tee seuraavat valmistelut ja noudata
seuraavia ohjeita:
■ Pysäköi auto vaakasuoralle ja pitä‐
välle alustalle. Aseta etupyörät suo‐
raanajoasentoon.
■ Kytke seisontajarru ja ykkös- tai pe‐
ruutusvaihde tai siirrä valintavipu
asentoon P.
■ Ota varapyörä esiin 3 279.
■ Vaihda aina vain yksi pyörä kerral‐
laan.
■ Käytä tunkkia vain pyörän vaihta‐
miseen rengasrikkotapauksessa,
älä talvi- tai kesärenkaiden vaih‐
toon.
■ Jos alusta on pehmeä, aseta nos‐
turin alle tukeva lauta (enint. 1 cm
paksu).
■ Nosturin varassa olevassa autossa
ei saa olla ihmisiä tai eläimiä.
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■ Älä ryömi nosturin varassa olevan
auton alle.
■ Älä käynnistä moottoria auton ol‐
lessa nosturin varassa.
■ Puhdista pyöränmutterit ja kierteet
puhtaalla liinalla ennen pyörän
asennusta.

9 Varoitus
Älä rasvaa pyöränpultteja, pyörän‐
muttereita tai kartiomuttereita.

1. Vapauta pyöränmutterien suojuk‐
set ruuvitaltalla ja poista ne. Irrota
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pölykapseli koukulla. Auton
työkalut 3 267.
Kevytmetallivanteet: Vapauta
pyöränmutterien suojukset ruuvi‐
taltalla ja poista ne. Pane vanteen
ja ruuvitaltan väliin suojaksi peh‐
meä riepu.

tisuoraan nostokohdan alle siten,
että se ei pääse luiskahtamaan.

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

5.
6.
7.
8.
9.

2. Käännä pyöränavain ulos ja
asenna se varmistaen, että se
asettuu lujasti paikalleen, ja löy‐
sää jokaista pyöränmutteria puoli
kierrosta.
4. Säädä nosturi oikeaan korkeu‐
teen, ennen kuin asetat sen koh‐

Kiinnitä pyöränmutterin avain, tar‐
kista, että nosturi on kohtisuo‐
rassa, ja kierrä pyöränmutterin
avainta, kunnes pyörä on irti
maasta.
Kierrä pyöränmutterit irti.
Vaihda pyörä.
Kierrä pyöränmutterit paikoilleen.
Laske auto alas.
Aseta pyöränpulttiavain tiukasti
muttereille ja kiristä mutterit ristik‐
käin. Kiristysmomentti on
140 Nm.
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10. Pölykapselissa oleva venttiilin
reikä on kohdistettava renkaan
venttiilin kohdalle ennen asen‐
nusta.
Asenna pyöränmutterien suojuk‐
set.
11. Aseta vaihdettu pyörä 3 274 ja
työkalut 3 267 säilytyspaikkoi‐
hinsa.
12. Tarkista autoon asennetun pyö‐
rän rengaspaine ja pyöränmutte‐
rien kiristysmomentti mahdolli‐
simman pian.
Vaihdata tai korjauta viallinen rengas.

Varapyörä sijaitsee auton alla.
1. Avaa tavaratilan säilytyslokero
3 267.
2. Irrota molemmat suojukset kuu‐
siopulttien päältä.

5. Kierrä kuusiopulttia vastapäivään,
kunnes huomaat selvän vastuk‐
sen.
6. Jatka samalla tavalla toisen kuu‐
siopultin kohdalla.

Varapyörä
Varapyörä voidaan luokitella tilapäis‐
varapyöräksi, jos sen koko eroaa
muista asennetuista renkaista tai
maan lainsäädäntö niin määrittelee.
Varapyörässä on teräsvanne.
Jos asennettu varapyörä on pienempi
kuin auton muut pyörät tai jos muissa
pyörissä on talvirenkaat, auton ajoominaisuudet saattavat muuttua.
Vaihdata viallinen rengas mahdolli‐
simman pian.
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3. Kiinnitä jatke kuusiopulttiin.
4. Sovita pyöränmutteriavain jatkee‐
seen.
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7. Nosta varapyörän pidin ja avaa
molemmat salvat.
8. Laske varapyörän pidin.

10. Laski pidin täysin alas ja ota vara‐
pyörä pois.
11. Vaihda pyörä.
12. Aseta irrotettu pyörä varapyöräpi‐
timeen vanteen ulkopinta ylös‐
päin.
13. Nosta varapyörän pidintä ja
asenna turvavaijeri.
14. Nosta varapyörän pidin ja lukitse
molemmat salvat. Salpojen avoi‐
met puolet on kohdistettava ajo‐
suuntaan.
15. Kierrä kumpaakin kuusiopulttia
myötäpäivään pyöränmutteriavai‐
mella.
16. Asenna suojukset kummankin
kuusiopultin päälle.
17. Aseta pyöränmutteriavain ja jatke
paikalleen.
18. Sulje tavaratilan säilytyslokeron
peite.

Tilapäisvarapyörä

9. Irrota turvavaijeri.

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.
Jos auton takarengas tyhjenee hinat‐
taessa toista autoa, asenna tilapäis‐
varapyörä eteen ja täysikokoinen
pyörä taakse.
Lumiketjut 3 273.

Pyörimissuunnan merkinnällä
varustetut renkaat

Jos renkaisiin on merkitty pyörimis‐
suunta, merkin on osoitettava ajo‐
suuntaan. Pyörimissuunnan osoittaa
renkaan sivuun merkitty symboli
(esim. nuoli).
Jos pyörä asennetaan pyörimissuun‐
nan vastaisesti, on huomioitava seu‐
raava:
■ Auton ajo-ominaisuudet voivat
muuttua. Vaihdata tai korjauta vial‐
linen rengas mahdollisimman pian.
■ Aja erityisen varovasti kostealla
säällä ja lumikelillä.

Auton hoito
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Käynnistys
apukaapeleilla

Vaurioituneen pyörän
varastointi

Vaurioitunut pyörä on asetettava ta‐
varatilaan ja kiinnitettävä hihnalla.
Auton työkalut 3 267
1. Aseta pyörä lähelle tavaratilan
seinämää.

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

9 Varoitus
4. Aseta hihna pyörän puolien läpi
kuvan mukaisesti.
5. Kiinnitä koukku takimmaiseen
kiinnityslenkkiin.
6. Kiristä hihna ja kiinnitä se soljella.
2. Aseta hihnan silmukkapää etum‐
maisen kiinnityslenkin kautta
asianmukaisella puolella.
3. Aseta hihnan koukkupää silmu‐
kan läpi ja vedä, kunnes hihna on
kiinnittynyt tukevasti kiinnityslenk‐
kiin.

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

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

■ Autot eivät saa käynnistyskaape‐
leilla käynnistettäessä koskettaa
toisiaan.
■ Kytke seisontajarru. Käsivalintai‐
nen vaihteisto joutokäynnillä, auto‐
maattivaihteisto asennossa P.
■ Avaa molemmista akuista positiivi‐
sen navan suojus.

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.
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4. Kytke käynnistettävässä autossa
jokin sähkölaite (esim. ajovalot tai
takalasin lämmitin) päälle.
5. Irrota kaapelit täsmälleen päin‐
vastaisessa järjestyksessä kuin
ne edellä kiinnitettiin.
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Vetäminen
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 nostet‐
tuna, tulee nostaa vetävät etupyörät
ja lukita ne hinausauton vetohaaruk‐
kaan.
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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:

Paina kantta, kunnes se irtoaa nak‐
sahtaen. Poista se varovasti.

Hinaussilmukka on auton työkaluissa
3 267.

Huomio
Aja tasaisella nopeudella ja hi‐
taasti. Kova ajo voi vaurioittaa au‐
toa.

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.
Kytke varoitusvilkut päälle kummas‐
sakin autossa.

Jarruttaminen ja ohjaaminen vaativat
huomattavasti enemmän voimaa, kun
moottori ei ole käynnissä.
Kytke ilman sisäkierto ja sulje ikkunat,
etteivät hinaavan auton pakokaasut
pääse tunkeutumaan autoon sisään.
Autot automaattivaihteistolla: Älä hi‐
naa autoa hinaussilmukan avulla. Hi‐
nausköydellä hinaaminen voi vauri‐
oittaa automaattivaihteistoa vaka‐
vasti. Automaattivaihteistolla varus‐
tettua autoa hinattaessa käytä lavet‐
tia tai pyörien nostolaitetta.
Käsivaihteistolla varustettu auto: Au‐
toa on hinattava eteenpäin ja enin‐
tään 80 km/h nopeudella. Muussa ta‐
pauksessa tai vaihteiston ollessa vial‐
linen etuakseli on nostettava ylös
maasta.
Käänny korjaamon puoleen.
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Kierrä hinaussilmukka irti hinauksen
jälkeen.
Aseta suojus alareunastaan paikal‐
leen ja sulje se.
Paras tapa kuljetuttaa auto on käyttää
hinausautoa.

Huomio
Auton kuljetuksessa käytetty
koukku auton takaosassa:
Älä käytä koukkua auton hinauk‐
seen tai kiinnitykseen.

Toisen ajoneuvon
hinaaminen

Kierrä hinaussilmukka irti hinauksen
jälkeen.
Aseta suojus alareunastaan paikal‐
leen ja sulje se.
Kierrä hinaussilmukka rajoittimeen
asti kiinni vaakasuoraan asentoon.
Silmukkaa auton alla takana ei saa
missään tapauksessa käyttää hi‐
naukseen.
Kiinnitä hinausköysi, tai mieluummin
hinauspuomi, hinaussilmukkaan.
Hinaussilmukkaa saa käyttää vain hi‐
naamiseen, ei muuhun vetämiseen.

Paina suojusta varovasti, kunnes se
irtoaa naksahtaen.
Hinaussilmukka on auton työkaluissa
3 267.
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Huomio
Aja tasaisella nopeudella ja hi‐
taasti. Kova ajo voi vaurioittaa au‐
toa.
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Ulkopintojen hoito
Ulkopinnan hoito
Lukot

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

Pesu

Maalipinta on jatkuvasti alttiina ympä‐
ristörasituksille. Pese ja vahaa auto
siksi säännöllisesti. Valitse automaat‐
tipesussa ohjelma, joka sisältää va‐
hauksen.
Puhdista ulkopuolelta epäpuhtaudet
kuten lintujen ulosteet, kuolleet hyön‐
teiset, pihka ja siitepöly nopeasti pois,
sillä ne sisältävät maalipintaa syövyt‐
täviä aineita.
Noudata automaattipesussa pesuko‐
neen valmistajan ohjeita. Kytke tuuli‐
lasinpyyhkimet ja takalasin pyyhin

pois päältä. Irrota antenni ja ulkoiset
lisävarusteet, kuten kattotelineet
yms.
Jos auto viedään automaattipesuun
lukituksen ollessa avattuna, polttoai‐
neen täyttöaukon kansi saattaa avau‐
tua ja vaurioitua.
Lukitse polttoaineen täyttöaukon
kansi keskuslukituspainikkeella.
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.

Huomio
Käytä aina puhdistusainetta, jonka
pH-arvo on 4 - 9.
Älä käytä puhdistusaineita kuu‐
mille pinnoille.
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.
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Ikkunat ja tuulilasinpyyhkimet

Käytä pehmeää, nukkaamatonta lii‐
naa tai säämiskää ja ikkunanpesuai‐
netta sekä hyönteistenpoistoainetta.
Kun puhdistat takalasia sisäpuolelta,
pyyhi aina lämmitinelementtien suun‐
taisesti vaurioiden välttämiseksi.
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.

Kattoluukku

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

Renkaat ja vanteet

Älä käytä minkäänlaiseen puhdistuk‐
seen painepesuria.

Käytä vanteiden puhdistukseen
pH-neutraalia puhdistusainetta.
Vanteet ovat maalattuja, ja niihin voi‐
daan käyttää samoja puhdistus- ja
kiillotusaineita kuin koriin.

Maalivauriot

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

Alusta

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

Matkustamon, kojetaulu ja verhoilut
mukaan luettuina, puhdistukseen saa
käyttää vain kuivaa kangasta tai sisä‐
puhdistusainetta.
Puhdista nahkaverhous puhtaalla ve‐
dellä ja pehmeällä liinalla. Jos se on
hyvin likainen, käytä nahanhoitoai‐
netta.
Puhdista mittaristo ja näytöt vain kos‐
tealla, pehmeällä liinalla. Käytä tarvit‐
taessa mietoa saippualiuosta.
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

Sulje vaatteiden tarranauhakiinni‐
tykset, koska ne saattavat vauri‐
oittaa istuinverhoilua.
Sama koskee vaatteita, joissa on
teräväreunaisia osia, kuten veto‐
ketjuja, vöitä tai farkkujen koriste‐
niittejä.
Puhdista oven kangasverhoilu pölyn‐
imurilla. Poista tahrat sisätilojen puh‐
distusaineella.

Muovi- ja kumiosat

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

Huolto ja ylläpito

Huolto ja ylläpito

Yleistä tietoa
Huoltotiedot

Yleistä tietoa .............................. 289
Huolto-ohjelma ........................... 290
Neste-, voiteluaine- ja varaosa‐
suositukset ................................. 295

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

Huoltotöiden kirjaaminen

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

Dieselmoottorien öljyn käyttöiän
valvonta
Huoltovälit perustuvat useisiin para‐
metreihin auton käytöstä riippuen.
Moottoriöljyn vaihtovälin valvonta il‐
moittaa, koska moottoriöljy on vaih‐
dettava 3 88.
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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.
Autot, joissa on öljyn käyttöiän valvontajärjestelmä:
Jos kuljettajan tietokeskuksessa (DIC) näytetään koodinumero 82 ja edellinen huolto on tehty vähintään 10 kuukautta
aikaisemmin, ajankohtaiset huoltotoimenpiteet on tehtävä.
Nro Huolto

Huolto I Huolto II

1

Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto.

R

R

2

Tarkastus vuotojen tai vaurioiden varalta.

I

I

3

Moottorin ilmansuodattimen tarkastus.

I

I

4

Rengaspaineiden ja renkaiden kuluneisuuden tarkastus.

I

I

5

Jarrujärjestelmän tarkastus.

I

I

6

Moottorin jäähdytysnesteen ja lasinpesunesteen määrän tarkastus ja tarvittaessa lisäys.

I

I

7

Jousituksen ja ohjauksen komponenttien tarkastus.

I

I

8

Pyyhinsulkien ja ulkovalojen toiminnan tarkastus.

I

I

9

Apulaitehihnojen tarkastus.

I

I

10

Mahdollisesti tarvittavien lisähuoltojen suorittaminen - katso kyseisestä kohdasta.

I

I
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Nro Huolto

Huolto I Huolto II

11

I

I

Ajokäytöksen tarkastaminen.
Huolto II - kaikki huollossa I mainitut kohdat, sekä lisäksi seuraavat:

12

Jarrunesteen vaihto.

-

R

13

Moottorin jäähdytysjärjestelmän tarkastus.

–

I

14

Turvatyynyjen ja turvavöiden tarkastus.

–

I

15

Moottori/vaihteiston ja voimansiirron komponenttein tarkastus.

–

I

16

Korin komponenttien voitelu.

–

I

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

Huoltoväli

17 Sisäilmansuodattimen vaihto.

Vaihtoväli 45 000 km / 2 vuotta

18 Ilmansuodattimen vaihto.

Vaihtoväli 60 000 km / 4 vuotta

19 Sytytystulppien vaihto.

Vaihtoväli 60 000 km / 4 vuotta

20 Dieselpolttoaineen suodattimen
vaihto.

Vaihtoväli 60 000 km / 2 vuotta

21 Moottorin jäähdytysnesteen vaihto. Vaihtoväli 240 000 km / 5 vuotta
22 Automaattivaihteiston öljyn vaihto. Vaihtoväli 150 000 km normaaliolosuhteissa, 75 000 km vaativissa olosuhteissa
23 Apulaitehihnan vaihto.

Joustohihnalla varustetut autot: 90 000 km:n / 10 vuoden välein
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Nro Huolto

Huoltoväli

24 Venttiilivälysten tarkastus, säätö
tarvittaessa.

Bensiinimoottorit: 150 000 km:n / 10 vuoden välein

25 Jakoketjun vaihto.

Dieselmoottorit: 240 000 km:n / 10 vuoden välein

26 Jakohihnan vaihto.

Bensiinimoottorit: 150 000 km:n / 10 vuoden välein

Alaviitteet
Huoltokohde

Huom.

1

Jos auton käyttöolosuhteet ovat olleet raskaat: lyhyitä ajomatkoja, paljon joutokäyntiä tai ajoa pölyisissä
olosuhteissa, moottoriöljy ja suodatin voi olla syytä vaihtaa useammin.
Dieselmoottoreissa vaihdettava kerran vuodessa tai kun koodinumero 82 näkyy tietokeskuksessa.

2

Nesteen vuotaminen mistä tahansa auton järjestelmästä voi olla merkki ongelmasta. Järjestelmä ja
nestemäärä on tarkastettava ja korjattava. Lisää nestettä tarvittaessa.

3 & 17

Jos autolla ajetaan säännöllisesti pölyisissä olosuhteissa, suodatin tulee tarkastaa useammin.
Suodatin on ehkä vaihdettava tavallista useammin.

5

Silmämääräinen jarruputkien ja -letkujen tarkastus vääntymien, vuotojen, halkeamien, hankautumisen
jne. varalta.
Jarrupalojen ja -levyjen tarkastus kuluneisuuden varalta.
Rumpujarrujen hihnojen/kenkien tarkastus kulumisen ja halkeamien varalta.
Muiden jarruosien kuten rumpujen, pyöränsylinterien, mäntien, seisontajarrun jne. tarkastus
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Huoltokohde

Huom.

7

Etu- ja takajousituksen sekä ohjausjärjestelmän tarkastus vaurioiden, kulumien, puuttuvien osien tai
kulumisen varalta.
Ohjaustehostimen osien tarkastus vääntymien, halkeamien, hankautumisen jne. varalta.

8

Pyyhinsulkien tarkastus halkeamien, kulumisen tai epäpuhtauksien varalta.
Tuulilasin ja pyyhinsulkien puhdistus tarvittaessa.
Kuluneiden tai vaurioituneiden pyyhinsulkien vaihto.

12

Ajo raskaissa olosuhteissa: ajo mäkisessä tai vuoristoisessa ympäristössä tai usein toistuva perävau‐
nukuorman vetäminen, saattaa vaatia jarrunesteen vaihtamisen tavallista useammin.

13

Letkujen silmämääräinen tarkastus ja vaihto, mikäli niissä on murtumia, pullistumia tai haurastumista.
Kaikkien putkien, liittimien ja kiristimen tarkastus; tarvittaessa vaihto uusiin alkuperäisosiin.
Oikean toiminnan varmistamiseksi jäähdytysjärjestelmän ja painekorkin painetesti sekä jäähdyttimen
ja ilmastoinnin lauhduttimen ulkopintojen puhdistus on suositeltavaa.

14

Turvavyömuistuttimen merkkivalon ja turvavöiden tarkastus oikean toiminnan varmistamiseksi.
Turvavyöjärjestelmän tarkastus löysien tai vioittuneiden osien varalta.
Jos huomataan mitä tahansa seikkoja, jotka voivat haitata turvavyöjärjestelmän oikeata toimintaa, ne
pitää korjauttaa.
Repeytyneiden tai kuluneiden turvavöiden vaihto uusiin.
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Huoltokohde

Huom.

16

Kaikkien lukkosylinterien, ovien saranoiden ja salpojen, konepellin saranoiden ja salpojen sekä
takaluukun saranoiden ja salpojen voitelu.
Jos autolla ajetaan korroosiolle altistavissa olosuhteissa, osat on ehkä voideltava useammin.
Silikonirasvan levittäminen tiivistelistoihin puhtaalla pyyhkeellä pidentää niiden käyttöikää sekä
parantaa listojen tiiviyttä ja toimivuutta.

Yleistä automaat‐ Automaattivaihteiston öljy ja suodatin vaihdetaan, jos auton käyttöön liittyy yksi tai useampi seuraavista
tivaihteistosta
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.
Yleistä hihnoista

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

Yleistä kaikista

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.

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.

Huolto ja ylläpito

Lisähuollot
Vaativat käyttöolosuhteet o

Käyttöolosuhteet ovat vaativat, jos ai‐
nakin yksi seuraavista tilanteista
esiintyy usein:
■ kylmäkäynnistykset
■ pysähtelevä ajo
■ perävaunun veto
■ mäkinen ja/tai korkealla merenpin‐
nasta oleva maasto
■ huonot tienpinnat
■ hiekka ja pöly
■ jyrkät lämpötilavaihtelut
Myös poliisiautot, taksit ja autokoulu‐
jen opetusautot luokitellaan käytettä‐
viksi vaativissa käyttöolosuhteissa.
Vaativissa käyttöolosuhteissa tietyt
määräaikaiset huoltotyöt on mahdol‐
lisesti tarpeen teettää useammin kuin
huolto-ohjelmassa ilmoitetaan.
Kysy tekniseltä asiantuntijalta neuvoa
erityisistä käyttöolosuhteista riippu‐
vista huoltotarpeista.
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Neste-, voiteluaine- ja
varaosasuositukset

Moottoriöljyn laatu
dexos 2 Bensiini- ja dieselmoottorit

Neste- ja voiteluainesuosi‐
tukset

Oikean moottoriöljyn valinta
Oikean moottoriöljyn valinta riippuu
öljyn laatuvaatimuksen noudattami‐
sesta ja viskositeettiluokasta.
Käytä moottoriöljyjä, joissa on Dexo‐
sin hyväksymismerkintä. Auton laatu‐
vaatimukset täyttävien öljyjen kanis‐
tereissa on Dexosin hyväksymismer‐
kintä. Tämä hyväksymismerkintä on
merkki siitä, että öljy on hyväksytty
Dexosin laatuvaatimusten mukai‐
sesti.
Auto on täytetty tehtaalla Dexosin hy‐
väksynnällä varustetulla moottoriöl‐
jyllä.
Käytä vain Dexos-laatuvaatimuksen
mukaan hyväksyttyä öljyä tai vastaa‐
vaa oikean viskositeettiluokan moot‐
toriöljyä. Jos suositeltua moottoriöljyä
tai vastaavaa laatua ei käytetä, moot‐
tori voi saada vaurioita, joita auton ta‐
kuu ei kata.
Jos et ole varma, onko käyttämäsi öljy
Dexos-laatuvaatimuksen mukaista,
kysy asiasta palveluntarjoajaltasi.

Käytä vain suositeltuja erittelyjä vas‐
taavia tuotteita. Takuu ei kata näistä
erittelyistä poikkeavien tuotteiden
käytöstä aiheutuneita vahinkoja.

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

Moottoriöljy

Moottoriöljyt luokitellaan niiden laa‐
dun ja viskositeetin mukaan. Laatu on
viskositeettia tärkeämpää valittaessa
käytettävää moottoriöljyä. Öljylaatu
vaikuttaa mm. moottorin puhtauteen,
kulumiskestävyyteen ja öljyn käyttö‐
ikään, viskositeettiluokka antaa tietoa
öljyn paksuudesta tietyllä lämpötilaalueella.
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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 yllä mainit‐
tujen laatujen mukaista korvaavaa
moottoriöljyä. Sellaisten öljyjen
käyttö, jotka eivät täytä Dexosin laa‐
tuvaatimusta, voi kuitenkin huonon‐
taa moottorin suorituskykyä tietyissä
olosuhteissa.
Moottoriöljyn lisääminen
Eri valmistajien ja erimerkkisiä moot‐
toriöljyjä voidaan sekoittaa keske‐
nään, jos ne ovat laatuvaatimuksen
mukaisia (laadun ja viskositeetin puo‐
lesta).
Jos laatuvaatimuksen mukaista öljyä
ei ole saatavana, voidaan käyttää
enintään 1 litra ACEA A3/B4- tai A3/
B3-luokituksen mukaista öljyä (vain
kerran kunkin öljynvaihdon välillä).
Viskositeetin tulee olla oikea.
Pelkän ACEA A1/B1- tai A5/B5-laa‐
dun mukaisen moottoriöljyn käyttö on
ehdottomasti kielletty, koska se voi ai‐
heuttaa pitkällä aikavälillä tietyissä
olosuhteissa moottorivaurioita.

Moottoriöljyn lisäaineet
Moottoriöljyn lisäaineiden käyttö voi
aiheuttaa vaurioita ja mitätöidä ta‐
kuun.
Moottoriöljyn viskositeettiluokat

SAE 5W-30 on paras viskositeetti‐
luokka autoasi varten. Älä käytä mui‐
den viskositeettiluokkien öljyjä, kuten
esim. SAE 10W-30, 10W-40 tai
20W-50.
Käyttö alhaisessa lämpötilassa:
Erittäin kylmillä alueilla, joilla lämpö‐
tila laskee alle -25 °C:een, on käytet‐
tävä SAE 0W-30 -öljyä. Tämän visko‐
siteettiluokan öljy parantaa moottorin

kylmäkäynnistymistä erittäin alhai‐
sissa lämpötiloissa. Valittaessa oi‐
kean viskositeettiluokan mukaista öl‐
jyä on aina valittava öljy, joka täyttää
Dexosin laatuvaatimuksen.
■ Lämpötilaan -25 °C asti ja sen alle:
0W-30, 0W-40.
■ Lämpötilaan -25 °C asti: 5W-30,
5W-40.
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.

Jäähdytysneste ja pakkasneste

Käytä vain silikaatitonta pitkäikäistä
jäähdytysnestettä (LLC) ja pakkas‐
nestettä.
Järjestelmä on tehtaalla täytetty jääh‐
dytysnesteellä, jonka korroosiosuoja
on erinomainen ja pakkaskestävyys
n. -28 °C. Tätä pitoisuutta on ylläpi‐
dettävä vuoden ympäri. Jäähdytys‐
nesteen lisäaineet, jotka on tarkoi‐
tettu antamaan paremman

Huolto ja ylläpito
korroosiosuojan tai tiivistämään pie‐
net vuodot, voivat aiheuttaa toiminta‐
ongelmia. Auton valmistaja ei ole vas‐
tuussa jäähdytysnesteen lisäainei‐
den käytöstä aiheutuvista seurauk‐
sista.

Jarru- ja kytkinneste

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

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.
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Tekniset tiedot

Auton tunnistus

Tyyppikilpi

Auton tunnistenumero

Vaihtoehto 1:

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

Tyyppikilpi sijaitsee moottoritilassa.

Tekniset tiedot
Vaihtoehto 2:

Tyyppikilven tiedot:
1 = Auton valmistenumero
2 = Tyyppihyväksyntänumero
3 = Valmistaja
4 = Suurin sallittu kokonaismassa
(kg)
5 = Suurin sallittu yhdistelmämassa
(kg)
6 = Suurin sallittu etuakselin kuormi‐
tus (kg)
7 = Suurin sallittu taka-akselin kuor‐
mitus (kg)
8 = Auto- tai maakohtaiset tiedot

Tyyppikilpi on kiinnitetty vasemman
etuoven kehykseen.

Etu- ja taka-akselikuormitukset eivät
yhteenlaskettuna saa ylittää auton
suurinta sallittua kokonaismassaa.
Esim. jos etuakselikuormitus on suu‐
rin sallittu, taka-akselia ei saa kuor‐
mittaa niin paljon, että suurin sallittu
kokonaismassa ylittyy.

Moottorin tunniste
Teknisten tietojen taulukoista ilme‐
nee moottorin tunnistekoodi. Mootto‐
ritiedot 3 300.
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Katso moottorin tyyppi autosi mukana
toimitetusta ETY-vaatimustenmukai‐
suusvakuutuksesta tai muista kansal‐
lisista rekisteriasiakirjoista.
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Auton tiedot

Moottorin tiedot
Tyyppimerkintä
Moottorin tyyppimerkintä

1.4 T
LUJ

1.8 D
2H0

2.0 Dsl
LNP

Sylinteriluku

4

4

4

1362

1796

1998

Moottorin teho [kW]

103

104

120 (96)1)

käyntinopeudella

4900-6000

6200

3800

Vääntömomentti [Nm]

200

176

360 (315)1)

käyntinopeudella

1850-4900

3800

2000

Polttoainelaji

Bensiini

Bensiini

Diesel

suositeltu

95

95

mahdollinen

91

91

Iskutilavuus

[cm3]

Oktaaniluku (RON)

1)

Alennettu teho.

Tekniset tiedot
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Suorituskyky
Moottori

LUJ

2H0

LNP

Käsivalintainen vaihteisto

193

185

195 (180)3)

Automaattivaihteisto

–4)

185

195

Huippunopeus2)

2)
3)
4)

[km/h]

Ilmoitettu huippunopeus on saavutettavissa omamassalla (ilman kuljettajaa) plus 200 kg:n hyötykuormalla. Erikoisvarusteet voivat pienentää ilmoitettua
huippunopeutta.
Alennettu teho.
Tietoa ei ollut saatavana julkaisun mennessä painoon.
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Auton paino
Omapaino, perusmalli ilman lisävarusteita
ilman ilmastointilaitetta / ilmastointilaitteella
[kg]

5)

Moottori

Käsivalintainen vaihteisto

Automaattivaihteisto

LUJ

1614/1628

–5)

2H0

1603/1617

1614/1628

LNP

1730/1744

1734/1748

Moottori

Käsivalintainen vaihteisto

Automaattivaihteisto

LUJ

1714/1728

–5)

2H0

1703/1717

1714/1728

LNP

1830/1844

1834/1848

Tietoa ei ollut saatavana julkaisun mennessä painoon.

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

5)

Tietoa ei ollut saatavana julkaisun mennessä painoon.
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Auton mitat
Pituus [mm]

4652

Leveys ilman ulkopeilejä [mm]

1836

Leveys kahden ulkopeilin kanssa [mm]

–6)

Korkeus (ilman antennia ja kattotelinettä) [mm]

1633

Tavaratilan pituus lattiassa [mm]

–6)

Tavaratilan leveys [mm]

–6)

Tavaratilan korkeus [mm]

–6)

Akseliväli [mm]

2760

Kääntöympyrän halkaisija [m]

11,3

6)

Tietoa ei ollut saatavana julkaisun mennessä painoon.
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Täyttötilavuudet
Moottoriöljy
Moottori

LUJ

2H0

LNP

sis. suodattimen [I]

4,0

4,5

5,4

merkkien MIN ja MAX välissä [l]

1,0

1,0

1,0

Polttoainesäiliö
Bensiini/diesel, nimellisvetoisuus [l]
7)

Stop-start-järjestelmällä varustetut autot.

64/607)
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Rengaspaineet
Moottori

Renkaat

edessä
[kPa/baaria] ([psi])8)

takana
[kPa/bar] ([psi])8)

LUJ

215/60 R16,
225/50 R17,
235/45 R18

240/2,4 (35)

240/2,4 (35)

2H0

215/60 R16,
215/55 R17,
225/50 R17,
235/45 R18

240/2,4 (35)

240/2,4 (35)

LNP

215/60 R16,
215/55 R17,
225/50 R17,
235/45 R18

240/2,4 (35)

240/2,4 (35)

8)

Eco-paine: 270/2,7 (39) [kPa/bar] ([psi]).
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Tietoa asiakkaalle
Tietoa asiakkaalle ...................... 306
Auton tietojen merkitseminen
muistiin ja tietosuoja .................. 306

Tietoa asiakkaalle
Vaatimustenmukaisuusva‐
kuutus
Tässä autossa on järjestelmiä, jotka
lähettävät ja/tai vastaanottavat radio‐
aaltoja direktiivin 1999/5/EY mukai‐
sesti. Nämä järjestelmät täyttävät di‐
rektiivin 1999/5/EY olennaiset vaati‐
mukset. Kopioita alkuperäisistä vaa‐
timustenmukaisuusvakuutuksista
saa verkkosivuiltamme.

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

Tietoa asiakkaalle
■ 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.
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-tekniikkaa käytetään joissakin
autoissa tiettyihin toimintoihin, kuten
rengaspaineiden valvontaan ja syty‐
tysjärjestelmän suojaukseen. Sitä
käytetään myös esimerkiksi ovilukko‐
jen kauko-ohjaimien ja käynnistyksen
sekä autoissa olevien autotallin ove‐
navaajien lähettimien yhteydessä.
Chevrolet-autoissa RFID-tekniikan
avulla ei käytetä tai kerätä henkilötie‐
toja eikä niitä käytetä yhdessä min‐
kään muun henkilökohtaisia tietoja si‐
sältävän Chevrolet-järjestelmän
kanssa.
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A

Aaltoalueen valinta..................... 128
Aaltoaluevalikot.......................... 132
Ajonestin ................................ 28, 82
Ajonopeuden mukaan säätyvä
äänenvoimakkuus................... 116
Ajotietokone ................................. 90
Ajovalojen kantaman säätö ......... 99
Ajovalot ajettaessa ulkomailla . . . 100
Akun purkautumisen esto .......... 104
Alueellisten asemien kuuntelu.... 136
Apuverkko .................................... 61
Asemahaku................................. 129
Asemaluetteloiden päivitys......... 132
Asemien hakeminen........... 129, 130
Asemien tallentaminen....... 129, 130
Aurinkolasikotelo ......................... 61
Automaattinen häikäisyn esto ..... 30
Automaattitallennuksen luettelot 129
Automaattivaihteisto .................. 223
Auton akku ................................. 253
Auton hallinta ............................. 216
Auton hinaaminen ..................... 283
Auton lukituksen avaaminen ......... 6
Auton mitat ................................ 303
Auton paino ............................... 302
Auton poistaminen käytöstä ...... 244
Auton räätälöinti ........................... 92

Auton tietojen merkitseminen
muistiin ja tietosuoja................ 306
Auton tunnistenumero ............... 298
Auton viestit ................................. 88
Autorikko..................................... 283
AUX-liitännän käyttö................... 147
AUX-tulo
liitäntä...................................... 146
Avaimet ........................................ 20

B

BACK-näppäin............................ 117
Bensiinimoottorien polttoaine .... 240
Bluetooth.................................... 198
Bluetooth-musiikkiasetukset....... 151
Bluetooth-musiikkilaitteen käyttö 153
Bluetooth-musiikkilaitteen
parikytkentä............................. 151
Bluetooth-musiikkilaitteen
yhdistäminen........................... 151
Bluetooth-yhteys......................... 199

C

CD:n toiston käynnistäminen...... 142
CD-soitin
aktivointi.................................. 142
käyttö....................................... 142
tärkeää tietoa.......................... 140
CD-soittimen aktivointi................ 142
CD-soittimen käyttö.................... 142
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Dieselhiukkassuodatin ................. 81
Dieselmoottorien polttoaine ....... 240
Dieselmoottorin
hiukkassuodatin ..................... 221
Dieselpolttoainejärjestelmän
ilmaus ..................................... 255
Digitaalisen kuvakehyksen
käyttö....................................... 154
Dynaaminen opastus.................. 187
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Elektroninen ajonvakautusjär‐
jestelmä .................................. 228
Elektroninen ajonvakautusjär‐
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Enhanced Other Networks palvelu..................................... 136
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Etusumuvalot ............................. 101
Etuturvatyynyjen järjestelmä ........ 50

G

Graafinen infonäyttö, värillinen
infonäyttö .................................. 86

H

Halogeeniajovalot ...................... 257
Handsfree-tila............................. 199
Hehkutus ..................................... 81
Hinaaminen................................ 283
Huolla auto pian .......................... 79
Huolto ................................ 215, 289
Huoltonäyttö ................................ 74
Huolto-ohjelmat ......................... 290
Huoltotiedot ............................... 289
Huurtuneet lamppujen suojukset 102
Häikäisysuojat ............................. 32
Häikäisysuojien valot ................. 103

I

Ilmanlaatuanturi.......................... 209
Ilmanotto .................................... 214
Ilmastointi .................................... 15
Ilmastointilaite ............................ 207
Ilmastointilaitteen säännöllinen
käyttö ...................................... 215
Info-näytöt..................................... 83
Infotainment-järjestelmä
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äänenvoimakkuus................... 116
kojelauta.................................. 107
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käyttö....................................... 116
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äänenvoimakkuus................... 126
mykistä.................................... 116
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äänenvoimakkuus................... 126
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säätimet................................... 107
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