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Kia-YHTYMÄ

Nauti ajoneuvostasi ja “Family-like Care”-kokemuksista!

Kiitämme sinua Kia-ajoneuvon hankinnasta.
Kia Motors on maailmanlaajuinen autovalmistaja, joka on keskittynyt 
valmistamaan tuotteita, jotka ovat korkealaatuisia ja tarjoavat erin-
omaisen vastineen rahalle. Kia Motors on omistautunut tarjoamaan 
asiakkailleen asiakaspalvelukokemuksia, jotka ylittävät odotukset.
Kaikissa Kia-jälleenmyyjäpisteissä tulet saamaan lämmintä, vieraan-
varaista ja ammattimaista palvelua henkilökunnalta, joka on sitoutunut 
noudattamaan “Family-like Care” -periaatetta.
Kaikki tämän käyttöohjekirjan sisältämät tiedot olivat ajan tasalla 
julkaisun aikana. Kuitenkin Kia pidättää oikeuden muutoksien tekemi-
seen milloin tahansa toimintaperiaatteen mukaisen, jatkuvan tuoteke-
hityksen johdosta.
Tämän käsikirjan sisältö koskee kaikkia Kian varustetasoja ja sisältää 
kuvia ja tietoja vakiovarusteiden lisäksi valinnaisista varusteista ja 
niiden käytöstä. Tämän johdosta tästä käyttöohjekirjasta saattaa löytyä 
tietoja, jotka eivät koske juuri sinun autoasi. Jotkut kuvat ovat vain 
havainnollistamistarkoituksessa ja niissä saattaa näkyä ominaisuuksia 
jotka poikkeavat omasta autostasi.
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Kiitos, että valitsit KIAn.
Tämä käyttöohjekirja auttaa sinua tutustumaan uuden autosi käyttöön, huoltoon ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. 
Tämän liitteenä toimitetaan Takuu- ja Huoltovihko, joka sisältää kaikki autoasi koskevat takuuehdot. Kehotamme 
lukemaan nämä julkaisut huolellisesti ja noudattamaan niissä esitettyjä suosituksia, jotta voisit varmistaa uuden 
autosi luotettavan ja turvallisen toiminnan.
KIA tarjoaa erilaisiin malleihinsa suuren valikoiman lisävarusteita ja valinnaisia ominaisuuksia. Tämän vuoksi 
jotkut tässä ohjekirjassa esitetyt varusteet sekä erilaiset kuvat eivät välttämättä ole sovellettavissa oman autosi mal-
liversioon. 
Tässä ohjekirjassa annetut tiedot ja määritykset olivat ajan tasalla painatushetkellä. KIA pidättää oikeuden muuttaa 
yksityiskohtia tai kehittää tuotteitaan ilman erillistä ilmoitusta niin, että se aiheuttaisi mitään velvoitteita. Jos sinulla 
on kysyttävää, suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-huoltoon tai huollon yhteistyökumppaniin.
Haluamme jatkuvasti varmistaa, että olet tyytyväinen KIA-ajoneuvoosi.

© 2018 Kia Motors Slovakia s.r.o.
Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikenlainen elektroninen tai mekaaninen kopiointi tai jäljentäminen, mukaan luettuina 
valokopiointi, äänitys tai muu tallennusjärjestelmä, tai kääntäminen kokonaan tai osittain, ei ole sallittua ilman KIA 
MOTORS Slovakia s.r.o:n kirjallista lupaa.
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Haluamme, että pystyt nauttimaan 
autostasi mahdollisimman paljon. 
Käyttöohjekirja voi avustaa sinua 
monella eri tavalla. Suosittelemme 
vahvasti tutustumaan koko käyttöoh-
jekirjaan. Välttyäksesi hengenvaaral-
lisilta loukkaantumisilta, sinun tulisi 
lukea tämän ohjekirjan VAROITUS ja 
HUOMIO kohdat.
Kuvat täydentävät ohjekirjan tekste-
jä, jotta esimerkit olisivat mahdolli-
simman havainnollistavia. Lukemalla 
ohjekirjan pystyt perehtymään auton 
ominaisuuksiin, tärkeisiin turvalli-
suustietoihin ja ajo-ohjeisiin erilais-
ten tieolosuhteiden vallitessa.
Käyttöohjekirjan yleinen rakenne 
ilmenee sisällysluettelosta. Käytä 
hakemistoa löytääksesi etsimäsi 
kohdan tai aihealueen. Hakemistoon 
on luetteloitu käyttöohjekirjan kaikki 
aiheet aakkosjärjestyksessä.
Luvut: tässä ohjekirjassa on yhdek-
sän lukua sekä hakemisto. Jokainen 
luku alkaa lyhyellä sisällysluettelolla, 
jotta pystyisit näkemään lyhyellä vil-
kaisulla, löytyykö luvusta etsimiäsi 
tietoja.

Löydät tästä käyttöoppaasta erilai-
sia VAROITUKSIA, HUOMIOITA ja 
HUOM AUTUK SIA. Nämä VAROI-
TUKSET on laadittu parantamaan 
henkilökohtaista turvallisuuttasi. 
Sinun tulisi lukea huolellisesti kaikki 
toimenpiteet ja suositukset, joita näis-
sä VAROITUKSISSA, HUOMIOISSA 
ja HUOMAUTUKSISSA annetaan, 
sekä noudattaa niitä tarkoin.

] HUOMAUTUS
HUOMAUTUS viittaa käyttöohje-
kirjassa annettuihin mielenkiintoi-
siin tai käytännöllisiin tietoihin.

TÄMÄN OHJEKIRJAN KÄYTTÄMINEN

VAROITUS 
VAROITUS osoittaa tilanteen, 
joka voi johtaa vahinkoihin, 
vakaviin tai jopa hengenvaaral-
lisiin ruumiinvammoihin, ellei 
varoitusta noudateta.

HUOMIO
HUOMIO osoittaa tilanteen, joka 
voi vahingoittaa ajoneuvoasi, 
jos huomiota ei noudateta.
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Bensiinimoottori
Lyijytön
Euroopassa
Auton parhaan suorituskyvyn saa-
vuttamiseksi suosittelemme käyttä-
mään lyijytöntä polttoainetta, jonka 
oktaaniluku RON (Research Octane 
Number) on 95 / nakutusindeksi AKI 
(Anti Knock Index) on 91 tai suu-
rempi.
Voit käyttää lyijytöntä polttoainetta, 
jonka oktaaniluku RON on 91–94 / 
AKI 87–90, mutta tästä saattaa 
aiheutua auton suorituskyvyn pientä 
heikentymistä. (Älä käytä polttoai-
neena metanoliseoksia.)

Euroopan ulkopuolella
Uusi Kiasi on suunniteltu käyttämään 
ainoastaan lyijytöntä polttoainetta, 
jonka oktaaniluku RON (Research 
Octane Number) on vähintään 91 / 
AKI (Anti-Knock Index) 87 tai suu-
rempi. (Älä käytä polttoaineena 
metanoliseoksia.)

Uusi ajoneuvosi on suunniteltu saa-
vuttamaan paras suorituskyky LYI-
JYTTÖMÄLLÄ POLTTOAINEELLA, 
jolloin myös pakokaasupäästöt ja 
sytytystulppien vioittumiset on saatu 
minimoitua.

Lyijyllinen (mikäli varusteena)
Joissain maissa autosi on suunnitel-
tu käyttämään lyijyllistä bensiiniä. Jos 
aiot käyttää lyijyllistä bensiiniä, kysy 
valtuutetulta KIA-jälleenmyyjältä tai 
huollon yhteistyökumppanilta, voiko 
autossasi käyttää lyijyllistä bensiiniä 
vai ei.
Oktaaniluku on lyijyllisissä bensii-
neissä sama kuin vastaavissa lyijyt-
tömissä.

POLTTOAINEVAATIMUKSET

VAROITUS 
• Älä jatka polttoaineen täyttöä 

sen jälkeen, kun täyttöpistooli 
on automaattisesti katkaissut 
polttoaineen tulon.

• Varmista, että polttoaineen 
täyttöaukon kansi on suljettu 
huolellisesti, jotta polttoainet-
ta ei pääse vuotamaan onnet-
tomuustilanteessa.

HUOMIO
ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ 
LYIJYLLISTÄ POLTTOAINETTA. 
Lyijyllisen polttoaineen käyt-
täminen on vahingollista kata-
lysaattorille ja se vahingoittaa 
moottorin ohjausjärjestelmän 
happianturin ja päästöjen hal-
linnan toimintaa.
Älä koskaan lisää polttoainesäi-
liöön muita kuin suositeltuja, 
polttoainejärjestelmää puhdis-
tavia aineita. (Jos haluat lisä-
tietoja, Kia suosittelee otta-
maan yhteyttä valtuutettuun 
Kia-jälleenmyyjään tai huollon 
yhteistyökumppaniin.)
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Alkoholia ja metanolia sisältävä 
bensiini
Bensiinin ja etanolin seosta gasoho-
lia (tunnetaan myös etyylialkoholina) 
sekä metanolia sisältävää bensiiniä 
tai gasoholia markkinoidaan joissain 
maissa lyijyllisen tai lyijyttömän ben-
siinin rinnalla tai sijasta.
Älä käytä yli 10 % etanolia sisältävää 
gasoholia, äläkä bensiiniä tai gaso-
holia, joka sisältää yhtään metanolia. 
Tällaiset polttoaineet voivat aiheut-
taa käyntihäiriöitä ja vaurioittaa polt-
toainejärjestelmää, moottorinohjaus-
järjestelmää ja päästöjen hallintajär-
jestelmää. 
Lopeta minkä tahansa gasoholilaa-
dun käyttö, jos toimintahäiriötä ilme-
nee.

Valmistajan takuu ei välttämättä kata 
ajoneuvon vahinkoja tai toimintaon-
gelmia, jos ne ovat seuraavien seos-
ten käytön aiheuttamia:
1.  Yli 10 % etanolia sisältävä gaso-

holi.
2.  Metanolia sisältävä bensiini tai 

gasoholi.
3.  Lyijyllinen bensiini tai gasoholi.

Muut polttoaineet
Muiden polttoaineiden käyttäminen, 
esimerkiksi
- silikonipitoinen (Si) polttoaine
- MMT-pitoinen (mangaani, Mn) polt-

toaine
-  ferroseeni (Fe) -pitoinen polttoaine
- muut metallipitoisia lisäaineita 

sisältävät polttoaineet 
voivat vaurioittaa autoa ja mootto-
ria sekä aiheuttaa tukkeumia, palo-
katkoksia, tehon puutetta, moottorin 
sammumista, katalysaattorivaurioita, 
epänormaalia korroosiota ja lyhen-
tää auton käyttöikää. 
Myös moottorin vikavalo (MIL) voi 
syttyä.

] HUOMAUTUS
Uuden autosi takuu ei mahdollisesti 
kata polttoainejärjestelmän vaurioi-
den tai auton suorituskykyyn liitty-
vien vikojen korjausta, jos ne ovat 
aiheutuneet kyseisten polttoaineiden 
käytöstä. 

HUOMIO
Älä koskaan käytä gasoholia, 
joka sisältää metanolia. Lopeta 
ajettavuutta heikentävän gaso-
hol-tuotteen käyttö.  
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MTBE:n käyttö
Kia suosittelee välttämään polttoai-
neita, jotka sisältävät yli 15,0 v-% 
(happea 2,7 m-%) MTBE -lisäainetta 
(Metyylitertiääributyylieetteri).
Yli 15 v-% MTBE-lisäainetta sisäl-
tävä polttoaine saattaa heikentää 
auton suorituskykyä, aiheuttaa höy-
rylukon muodostumista tai vaikeaa 
käynnistymistä. 

Älä käytä metanolia
Autossasi ei saa käyttää metanolia 
(metyylialkoholia) sisältäviä poltto-
aineita. Tällainen polttoaine saattaa 
heikentää auton suoritusarvoja ja 
vaurioittaa polttoainejärjestelmää, 
moottorinohjausjärjestelmää ja pääs-
töjen hallintajärjestelmää. 

Polttoaineen lisäaineet
Kia suosittelee lyijyttömän poltto-
aineen käyttöä, jonka oktaaniluku 
on RON (Reseach Octane Number) 
95 / AKI (Anti Knock Index) 91 tai 
korkeampi (Euroopassa) tai RON 
(Reseach Octane Number) 91 / AKI 
(Anti Knock Index) 87 tai korkeampi 
(muualla kuin Euroopassa).
Jos mahdollisuutta hyvälaatuiseen 
bensiiniin ei ole ja käynnistykses-
sä esiintyy ongelmia tai moottori ei 
käy tasaisesti, polttoainesäiliöön 
suositellaan lisättäväksi tilanteeseen 
soveltuvaa lisäainetta 15 000 km:n 
(Euroopassa) tai 10 000 km:n 
(Euroo pan ulkopuolella) välein. Lisä-
aineita ja niiden käyttöön liittyviä 
lisätietoja on saatavilla ammattihuol-
losta. Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla. Älä sekoita 
lisäaineita keskenään.

HUOMIO
Uuden auton määräaikainen 
takuu ei välttämättä kata polt-
toainejärjestelmän toimintaan 
liittyviä vahinkoja, jotka ovat 
aiheutuneet metanolia tai yli 15 
til- % (hapen osuus 2,7 % mas-
sasta) MTBE-lisäainetta sisältä-
vän polttoaineen käytöstä.
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Toiminta ulkomailla
Jos aiot ajaa autollasi toisessa maas-
sa, varmista että:
• Noudatat kaikkia auton vakuutta-

miseen ja rekisteröintiin liittyviä 
määräyksiä.

• Varmista, että ajoneuvoosi sopivaa 
polttoainetta on saatavilla kohde-
maassa.

Dieselmoottori
Dieselpolttoaine
Dieselmoottoreissa on käytettävä 
ainoastaan kaupallisesti saatavil-
la olevaa dieselpolttoainetta, joka 
täyttää EN 590 tai sitä vastaavan 
standardin. (EN on lyhenne sanoista 
”European Norm” eli ”eurooppalainen 
standardi”.) Älä käytä merikäyttöön 
tarkoitettuja dieselpolttoaineita, läm-
mitysöljyjä tai hyväksymättömiä polt-
toaineen lisäaineita, sillä ne lisäävät 
kulumista ja aiheuttavat vahinkoja 
moottoriin ja polttoainejärjestelmään. 
Hyväksymättömien polttoaineiden ja/
tai polttoaineen lisäaineiden käyttö 
rajoittaa takuuoikeuksiasi. 
Ajoneuvossasi käytetään dieselpolt-
toainetta, jonka setaaniluku on yli 51. 
Jos saatavilla on kahta eri dieselpolt-
toainelaatua, käytä tarkoituksenmu-
kaisesti kesä- tai talvilaatua seuraa-
vien lämpötilaolosuhteiden mukaan.
•  Yli -5 °C ... Kesälaadun dieselpolt-

toaine.
•  Alle -5 °C ... Talvilaadun dieselpolt-

toaine.

Pidä säiliön polttoainemäärää silmäl-
lä hyvin tarkasti: jos moottori sam-
muu polttoainekatkoksen johdosta, 
järjestelmä on ilmattava, jotta käyn-
nistäminen olisi mahdollista.
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Biodiesel 
Kaupallisesti saatavilla olevaa die-
selin ja biodieselin sekoitusta, joka 
sisältää korkeintaan 7 % biodieseliä 
(kutsutaan usein nimellä ”B7 die-
sel”) voidaan käyttää autosi polt-
toaineena, jos se on standardin 
EN 14214 tai vastaavan standardin 
mukaista. (EN on lyhenne sanois-
ta ”European Norm” eli ”euroop-
palainen standardi”.) Jos autossa 
käytetään biodieseliä, joka sisältää 
yli 7 % Rypsimetyyliesteriä (RME), 
rasvahapon metyyliesteriä (FAME), 
kasviöljyn metyyliesteriä (VME) tai 
vastaavaa, moottorin kuluminen 
lisääntyy merkittävästi ja seurauk-
sena voi olla moottorin tai poltto-
ainejärestelmän vaurio. Biodieselin 
sekoittamisella normaaliin dieselpolt-
toaineeseen voi olla vastaavat seu-
raukset. Valmistajan takuu ei kata 
hyväksymättömien polttoaineiden 
käytöstä kuluneiden tai vahingoittu-
neiden osien korjausta tai vaihtoa.

HUOMIO
Älä anna bensiinin tai veden 
kulkeutua säiliöön. Tämä vaatisi 
säiliön ja letkujen tyhjentämi-
sen, jolloin estetään ruiskupum-
pun tukkeutuminen ja moottorin 
vahingoittuminen.

 HUOMIO – 
Dieselpolttoaine  
(mikäli hiukkassuodatin 
varusteena)

On suositeltua käyttää sään-
nönmukaista autoteollisuuden 
dieselpolttoainetta hiukkassuo-
dattimella varustetuissa diese-
lajoneuvoissa.
Jos käytät hyvin rikkipitoista 
(pitoisuus yli 50 ppm) diesel-
polttoainetta tai määräämättö-
miä lisäaineita, hiukkassuodatin 
saattaa vaurioitua, jonka seu-
rauksena saattaa vapautua vaa-
leaa pakokaasua.

HUOMIO
• Älä koskaan käytä mitään 

polttoainetta (dieseliä tai B7 
biodieseliä tai vastaavaa), joka 
ei täytä viimeisimpiä raakaöl-
jyteollisuuden vaatimuksia.

• Älä koskaan käytä polttoai-
neen lisäaineita, joita auton 
valmistaja ei ole suositellut tai 
hyväksynyt.
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Erityistä totutusajovaihetta ei tarvita. 
Kun noudatat yksinkertaisia varo-
toimenpiteitä ensimmäisen 1000 
kilometrin ajan, pystyt parantamaan 
auton suorituskykyä, taloudellisuutta 
ja kestävyyttä.
• Älä käytä moottoria liian suurella 

käyntinopeudella.
• Pyri käyttämään moottoria noin 

3 000 rpm kierrosluvulla ajon aikana.
• Älä aja pitkään tasaisella (pienel-

lä tai suurella) käyntinopeudella. 
Moottorin käyntinopeuden vaihte-
luja tarvitaan, jotta moottorin sisää-
najo onnistuisi oikein.

• Vältä äkkijarrutuksia, hätätilanteita 
lukuun ottamatta, jotta jarrupalat 
asettuvat mahdollisimman hyvin.

• Autolla ei pidä vetää perävaunua, 
kun kokonaismatkamittarin lukema 
on alle 2 000 km.

• Älä pysäköi tai pysäytä autoa lähel-
le herkästi syttyviä kohteita kuten 
lehtiä, paperia, öljyä tai renkaita. 
Jos tällaisia esineitä on pakoput-
kiston läheisyydessä, ne saattavat 
syttyä palamaan. 

• Jos moottori käy tyhjäkäyntiä suu-
rella kierrosnopeudella ja auton 
takaosa on lähellä seinää, kuuma 
pakokaasu saattaa aiheuttaa sei-
nän pinnan väriin muutoksia tai 
sytyttää tulipalon. Jätä tarpeek-
si tilaa auton takaosan ja seinän 
väliin. 

• Älä koske pakoputkistoon/kata-
lysaattoriin moottorin käydessä 
tai heti moottorin sammuttamisen 
jälkeen. Voit saada palovammoja, 
sillä nämä osat ovat erittäin kuu-
mia.

AJONEUVON  
TOTUTUSAJO

PALOVAMMARISKI, KUN 
AJONEUVO PYSÄKÖIDÄÄN 
TAI PYSÄYTETÄÄN
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OCD018001

  n Etuosa 

h Varsinainen ulkonäkö saattaa poiketa kuvan mukaisesta.
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Yleissilmäys autoosi
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2. Polttoainesäiliön luukku ........................ 4-37
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OCD018002

  n Takaosa

h Varsinainen ulkonäkö saattaa poiketa kuvan mukaisesta.
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7. Ohjauspyörä .....................................4-46

8.  Ohjauspyörän korkeus- ja  
syvyyssäädön lukitusvipu .................4-47

9. Ajovalojen korkeudensäätö .............4-132

10.  Mittariston valaistuksen säädin.......4-55

11.  Kaistavahdin / Kaistallapitoavustimen 
On/Off-painike...............................6-144

12.  Kuolleen kulman  
tunnistusjärjestelmän  
On/Off-painike...............................6-155

13. ESC:n On/Off-painike  ....................6-61

14. Konepellin avausvipu  .....................4-34

15. Sisätilan sulakerasia  ......................8-73

16. Istuin .................................................3-2

OCD018003
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KOJELAUTA
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1. Mittaristo  ......................................... 4-54
2. Äänitorvi ........................................... 4-48
3. Kuljettajan etuturvatyyny.................. 3-58
4. Valot/suuntavilkut ........................... 4-124
5. Pyyhin/pesin .................................. 4-133
6. Virtalukko tai Moottorin  

käynnistyspainike ....................6-76, 6-12
7. Vakionopeussäädin .......................... 6-95
8. Äänentoistojärjestelmä ...................... 5-6
9. Hätävilkkukytkin ................................. 7-2
10. Keskuslukituspainike ..................... 4-22
11. Ilmastointilaite ...................4-143, 4-154
12. Ilmastoitu istuin ............................ 4-179
13. Istuinlämmitin ..............................  4-178
14. Ohjauspyörän lämmittimen  

painike ........................................... 4-47
15. Vaihteenvalitsin ............6-20, 6-24, 6-32
16. SPORT-painike ............................ 6-136
17. ISG-järjestelmän Off-painike ....... 6-131
18.  Pysäköintitutkan On/Off-painike .... 4-98
19.  Pysäköintiavustinjärjestelmän 

painike ......................................... 4-103
20.  Sähkötoimisen seisontajarrun  

kytkin .............................................6-49
21. Auto Hold -painike ......................... 6-56
22. Keskikonsolin säilytyslokero ........ 4-172
23. Hansikaslokero ............................ 4-173
24. Etumatkustajan etuturvatyyny ....... 3-58
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MOOTTORITILA

OCD078001/OCD078080

1. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö ...... 8-40

2. Moottoriöljyn täyttöaukon kansi ........ 8-35

3. Jarru-/kytkinnestesäiliö ..................... 8-45

4. Ilmanpuhdistin .................................. 8-49

5. Sulakerasia ....................................... 8-73

6. Akun miinusnapa .............................. 8-56

7. Akun plusnapa .................................. 8-56

8. Moottoriöljyn mittatikku ..................... 8-35

9. Jäähdyttimen kansi ........................... 8-40

10. Lasinpesunestesäiliö ...................... 8-46

    h Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.

  n Kappa 1.0L T-GDI -moottori (bensiini)

  n Kappa 1.4L T-GDI -moottori (bensiini)
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1. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö ...... 8-40

2. Moottoriöljyn täyttöaukon kansi ........ 8-38

3. Jarru-/kytkinnestesäiliö ..................... 8-45

4. Ilmanpuhdistin .................................. 8-49

5. Sulakerasia ....................................... 8-73

6. Akun miinusnapa .............................. 8-56

7. Akun plusnapa .................................. 8-56

8. Moottoriöljyn mittatikku ..................... 8-38

9. Jäähdyttimen kansi ........................... 8-40

10. Lasinpesunestesäiliö ...................... 8-46

 n SmartStream D 1.6 -moottori (diesel)

    h Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.
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Autosi turvavarusteet

Kuljettajan istuin
(1) Kuljettajan istuinasennon muisti*
(2) Eteen- ja taaksepäin
(3) Selkänojan kallistus
(4) Istuinosan korkeussäätö
(5) Ristiseläntuki*
(6) Pääntuki

Etumatkustajan istuin
(7) Eteen- ja taaksepäin
(8) Selkänojan kallistus
(9) Istuinosan korkeussäätö
(10) Ristiseläntuki*
(11) Pääntuki

Takaistuin
(12) Käsinoja*
(13) Pääntuki

* : mikäli varusteena

ISTUIMET 

OCD038001
h Autossa olevat istuimet voivat poiketa kuvassa esitetyistä.
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VAROITUS –  
Irtonaiset tavarat

Irtonaiset tavarat kuljettajan jal-
katilassa saattavat häiritä pol-
kimien toimintaa lisäten onnet-
tomuusriskiä. Älä sijoita mitään 
etuistuimien alle.

 VAROITUS – Kuljettajan  
vastuu matkustajista

Jos selkänoja on säädetty 
nojaavaan tai makaavaan asen-
toon ajon aikana, siitä saattaa 
aiheutua hengenvaarallisia 
vammoja onnettomuuden sattu-
essa. Tällöin matkustajan lantio 
saattaa liukua lantiovyön alta 
aiheuttaen suuren voiman suo-
jaamattoman vatsan alueelle. 
Tästä voi seurata vakavia tai 
hengenvaarallisia sisäisiä vam-
moja. Kuljettajan tulee opastaa 
matkustajia pitämään selkänoja 
pystyasennossa aina ajoneu-
von liikkuessa. 

VAROITUS –  
 Istuimen palauttaminen 
pystyasentoon

Kun palautat selkänojan pys-
tyasentoon, pidä selkänojas-
ta kiinni ja liikuta sitä hitaasti. 
Varmista myös, ettei muita mat-
kustajia ole istuimen lähettyvil-
lä. Jos selkänoja palautetaan 
hallitsemattomasti ilman kiinni-
pitämistä, se saattaa heittäytyä 
eteen aiheuttaen mahdollisesti 
matkustajaan osuessaan henki-
lövammoja.

VAROITUS
Älä käytä istuimien päällä liu-
kasta tyynyä tai istuinpäällistä. 
Matkustajan lantio saattaa liu-
kua lantiovyön ali törmäystilan-
teessa tai äkkipysähdyksessä. 
Turvavyön normaalista poikkea-
vasta toiminnasta saattaa seu-
rata hengenvaarallisia tai vaka-
via sisäisiä vammoja. 
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VAROITUS –  
Kuljettajan istuin

• Älä koskaan yritä säätää 
istuinta auton liikkuessa. 
Tämä voi johtaa hallinnan 
menettämiseen ja sitä kautta 
hengenvaarallisiin vammoihin 
tai ainevahinkoihin.

• Varmista ettei mikään esine 
estä istuimen selkänojan sää-
tämistä normaaliin asentoon. 
Tavaroiden säilyttäminen sel-
känojalla tai muu selkänojan 
kiinnittymisen este saattaa 
aiheuttaa hengenvaarallisia 
vammoja äkkinäisessä jarru-
tuksessa tai törmäyksessä.

• Pidä istuimen selkänoja pys-
tyasennossa ajon aikana ja 
lantiovyö tukevasti lantiota 
vasten.  Tämä on paras asento 
suojaamaan sinua mahdolli-
sessa onnettomuudessa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Vältä tarpeettomia ja mahdol-

lisesti vakavia turvatyynyn 
laukeamisen aiheuttamia vam-
moja säätämällä istuin mah-
dollisimman kauas ohjaus-
pyörästä, niin että auton 
hallinta on yhä vaivatonta. 
Suosittelemme pitämään rin-
takehän vähintään 250 mm:n 
päässä ohjauspyörästä.

 VAROITUS –  
Selkänojat takana

• Takaistuimen selkänojat tulee 
lukita paikalleen huolellisesti. 
Jos näin ei ole, matkustajat 
ja esineet saattavat heittäytyä 
äkillisessä jarrutuksessa tai 
törmäyksessä eteen aiheut-
taen vakavia tai jopa hengen-
vaarallisia vahinkoja.

• Matkatavarat ja muut esineet 
tulisi asettaa tavaratilaan vaa-
katasoon. Jos tavarat ovat 
suuria, painavia tai niitä pino-
taan, ne tulee kiinnittää. Mis-
sään tapauksessa tavaroita 
ei saa kasata selkänojakor-
keuden yli. Näiden varoitus-
ten noudattamatta jättäminen 
saattaa aiheuttaa hengenvaa-
rallisia vammoja äkkinäisessä 
jarrutuksessa, törmäyksessä 
tai auton kierimisessä.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
• Alas taitetun istuimen päällä 

tai tavaratilassa ei saa kuljet-
taa matkustajia. Kaikkien mat-
kustajien on istuttava oikein 
kiinnitettyinä istuimillaan ajon 
aikana.

• Kun nostat selkänojan takai-
sin pystyasentoon, varmista 
lukkiutuminen työntämällä 
sitä eteen- ja taaksepäin.

• Pienentääksesi palovamma-
riskiä, älä poista tavaratilan 
mattoa. Tämän lattian alla 
sijaitsevat päästöjärjestelmät 
saavuttavat korkeita lämpöti-
loja.

VAROITUS
Varmista aina istuimen säätämi-
sen jälkeen, että se on lukittu-
nut kunnolla paikoilleen yrittä-
mällä liikuttaa istuinta eteen- tai 
taaksepäin käyttämättä lukituk-
sen avausvipua. Äkkinäinen ja 
odottamaton kuljettajan istui-
men liike voi aiheuttaa auton 
hallinnan menettämisen johtaen 
onnettomuuteen.

VAROITUS  
• Kiinnitä istuimia liikuteltaessa 

erityistä huomiota siihen, ettei 
kenenkään käsi tai mikään 
irtoesine jää istuinten meka-
nismin väliin.

• Älä säilytä savukkeensytytin-
tä lattialla tai istuimella. Kun 
säädät istuinta, sytyttimestä 
saattaa irrota jäämiä, jotka 
voivat aiheuttaa tulipalon.  

• Ole varovainen säätäessä-
si etuistuimen asentoa, jos 
takaistuimella on matkustajia.

• Jos joudut etsimään pikkue-
sineitä istuimien alta tai istui-
men ja keskikonsolin välis-
sä olevasta raosta, varo, ettei 
käsi jää puristuksiin istuimen 
alle tai istuimen ja keskikon-
solin väliin. Istuinmekanismin 
terävät kulmat voivat myös lei-
kata haavoja käsiin tai aiheut-
taa muita vammoja.
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Nahkaistuinten ominaisuudet 
• Nahka on valmistettu pintakerrok-

sesta, joka käy läpi erikoisproses-
sin soveltuakseen käyttöön.  Koska 
kyseessä on luonnontuote, sen eri 
osien paksuus ja tiheys vaihtelevat. 

 Venyminen ja kutistuminen saatta-
vat aiheuttaa ryppyjä lämpötilasta 
ja kosteudesta riippuen.

• Istuimen on valmistettu venyvästä 
materiaalista mukavuuden lisäämi-
seksi.

• Kehon kanssa kosketuksissa ole-
vat osat ovat kaarevat ja reunojen 
tukeva alue on korkeampi, jolloin 
ajoasento on mukava ja vakaa.

• Ryppyjä voi esiintyä luonnollisesti 
käytöstä. Kyse ei ole tuotteen viasta.

Etuistuimen säätäminen
Eteen- ja taaksepäin

Siirtääksesi istuinta eteen- tai taak-
sepäin:
1.  Vedä ja pidä kiinni istuimen pituus-

suunnan säätövivusta.
2.  Siirrä istuinta, kunnes etäisyys on 

sopiva.
3.  Päästä vivusta ja varmista, että 

istuin on lukkiutunut paikoilleen.   
Säädä istuin ennen ajoon lähtöä ja 
varmista, että se on lukittunut paikoil-
leen yrittämällä liikuttaa sitä eteen- ja 
taaksepäin koskematta vipuun. Jos 
istuin liikkuu, se ei ole lukkiutunut 
kunnolla. 

HUOMIO
• Käytöstä luonnollisesti aiheu-

tuvat rypyt tai kulumat eivät 
kuulu takuun piiriin.

• Metalliosilla varustetut vyöt, 
vetoketjut tai takataskus-
sa olevat avaimet saattavat 
vahingoittaa istuimen materi-
aalia.

• Älä kastele istuimia. Se voi 
aiheuttaa muutoksia aitoon 
nahkaan.

• Valkaistut farkut tai vaatteet 
voivat vaurioittaa istuinten 
pintamateriaalia.

OCD038002
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Istuimen selkänojan kallistus

Käännä säädintä eteen- tai taakse-
päin siirtääksesi selkänojan halut-
tuun kulmaan.

Istuinosan korkeus  
(mikäli varusteena)

Muuttaaksesi istuinosan korkeutta, 
liikuta istuinosan ulkopuolella sijait-
sevaa vipua ylös- tai alaspäin.
• Laske istuinosaa liikuttamalla vipua 

toistuvasti alaspäin.
• Nosta istuinosaa vetämällä vipua 

useita kertoja ylöspäin.

Ristiseläntuki

Ristiselän tukea voidaan säätää pai-
namalla istuimen sivussa sijaitsevaa 
ristiselän tuen säätökytkintä.
1.  Paina kytkimen etuosaa paran-

taaksesi tuentaa tai kytkimen 
takaosaa vähentääksesi sitä.

2.  Vapauta kytkin, kun haluttuun 
asento saavutetaan.

OCD038003
OCD038004

OCD038055
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Etuistuimen säädöt –  
sähkösäätöinen istuin  
(jos varusteena)
Etuistuinta voidaan säätää käyt-
tämällä istuinosan sivussa olevia 
säätökytkimiä. Säädä istuin ennen 
liikkeellelähtöä niin, että yllät hyvin 
ohjauspyörään, polkimiin ja auton 
muihin hallintalaitteisiin.

Eteen- ja taaksepäin

Paina säätökytkintä eteen- tai taak-
sepäin siirtääksesi istuimen halut-
tuun asentoon. Vapauta kytkin, kun 
istuin on asettunut haluttuun asen-
toon.

VAROITUS  
Sähkösäätöisen istuimen asen-
toa voidaan säätää virtalukon 
ollessa OFF-asennossa. 
Tämän vuoksi lapsia ei tulisi 
koskaan jättää ilman valvontaa 
ajoneuvoon.

HUOMIO
• Sähkösäätöisen istuimen 

asentoa säädetään sähkö-
moottorilla. Lopeta käyttö, kun 
säädöt on suoritettu. Liiallinen 
käyttö saattaa vahingoittaa 
sähkölaitteita.

• Säädön aikana sähköistuin 
kuluttaa huomattavasti enem-
män sähköä. Älä kuormita 
akkua säätämällä istuimen 
asentoa tarpeettomasti, kun 
moottori ei ole käynnissä.

• Älä säädä kahden tai useam-
man sähkösäätöisen istuimen 
asentoa samanaikaisesti. Näin 
toimimalla sähköistuimen 
moottori tai sähköiset kompo-
nentit voivat vahingoittua.

OCD038005
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Istuimen selkänojan kallistus

Paina säätökytkintä eteen- tai taak-
sepäin siirtääksesi selkänojan halut-
tuun kulmaan.
Vapauta kytkin, kun istuin on asettu-
nut haluttuun asentoon.

Istuimen korkeus

Vedä säätökytkimen etuosaa ylös-
päin nostaaksesi istuimen etuosaa 
tai alaspäin laskeaksesi sitä. Vedä 
säätökytkimen takaosaa ylöspäin 
nostaaksesi istuinosaa tai alaspäin 
laskeaksesi sitä.
Vapauta kytkin, kun istuin on asettu-
nut haluttuun asentoon.

Ristiseläntuki

Ristiselän tukea voidaan säätää pai-
namalla istuimen sivussa sijaitsevaa 
ristiselän tuen säätökytkintä.
1.  Paina kytkimen etuosaa paran-

taaksesi tuentaa tai kytkimen 
takaosaa vähentääksesi sitä.

2.  Vapauta kytkin, kun haluttuun 
asento saavutetaan.

OCD038007 OCD038008OCD038006
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Kuljettajan istuinasennon 
muisti (mikäli varusteena, 
sähkösäätöinen istuin)

Kuljettajan istuinasennon muistin 
avulla voit tallentaa kuljettajan istui-
men asennon ja tehdä myöhemmät 
säädöt ainoastaan yhden painikkeen 
painalluksella. Tallentamalla halu-
tun asennon järjestelmän muistiin 
eri kuljettajat voivat säätää kuljetta-
jan istuimen asennon heidän ajotot-
tumustensa mukaiseksi. Jos akku 
irrotetaan, asentomuisti tyhjenee ja 
ajoasennot tulee tallentaa uudelleen 
järjestelmään.

Asentojen tallentaminen muistiin 
oven painikkeilla
Kuljettajan istuimen asennon 
tallentaminen
1.  Siirrä vaihdevipu P- tai N-asentoon 

(kaksoiskytkinvaihteisto ja auto-
maattivaihteisto) tai vapaalle (käsi-
vaihteisto), kun moottorin start/
stop-painike tai virtalukko on ON- 
asennossa.

2.  Säädä kuljettajan istuin mielei-
seksi.

3.  Paina ohjauspaneelin SET-paini-
ketta. Järjestelmä antaa yhden 
äänimerkin.

4.  Paina yhtä muistipainiketta (1 tai 2) 
4 sekunnin sisällä SET-painikkeen 
painamisesta. Järjestelmä antaa 
kaksi äänimerkkiä, kun tallennus 
muistiin on suoritettu.

VAROITUS 
Älä koskaan yritä käyttää kul-
jettajan istuinasennon muistia 
ajoneuvon liikkuessa. 
Tämä voi johtaa hallinnan 
menettämiseen ja sitä kautta 
hengenvaarallisiin vammoihin 
tai ainevahinkoihin.

OCD038009



3 11

Autosi turvavarusteet

Asentojen hakeminen muistista
1.  Siirrä vaihdevipu P- tai N-asentoon 

(kaksoiskytkinvaihteisto ja auto-
maattivaihteisto) tai vapaalle (käsi-
vaihteisto), kun moottorin start/
stop-painike tai virtalukko on 
ON-asennossa.

2.  Hakeaksesi asennon muistista, 
paina haluttua muistipainiketta (1 
tai 2). Kuulet lyhyen äänimerkin, 
jonka jälkeen kuljettajan istuin siir-
tyy tallennettuun asentoon. 

Jos istuimen asennon säätökytkintä 
painetaan istuimen siirtyessä tallen-
nettuun asentoon, istuin pysähtyy ja 
alkaa liikkua säätökytkimen määrää-
mään suuntaan.

Kuljettajan istuimen 
asentomuistin alustaminen
Alusta kuljettajan istuimen asento-
muisti seuraavasti, jos järjestelmä ei 
toimi asianmukaisesti.

u Alustusmenetelmä
1.  Pysäytä auto virran ollessa [ON]-

asennossa ja aseta vaihteenvalit-
sin P-asentoon. Avaa tämän jäl-
keen kuljettajan puolen ovi.

2.  Vedä istuin täysin eteen ja pysty-
asentoon käyttäen eteen- ja taak-
sepäin säädön ja selkänojan kal-
listuksen säätökytkimiä. 

3.  Paina [SET]-painiketta ja eteen-
päin siirron kytkintä yhtä aikaa 
kahden sekunnin ajan. 

u Alustusprosessi
1.  Merkkiääni kuuluu ja alustuspro-

sessi alkaa.
2.  Kuljettajan istuin ja sen selkänoja 

liikkuvat automaattisesti taakse-
päin. Merkkiääni kuuluu edelleen 
liikkeen ajan. 

3.  Istuin ja selkänoja liikkuvat kes-
kikohtaan, äänimerkki kuuluu ja 
alustus on valmis.

Seuraavissa tapauksissa alustuspro-
sessi ja äänimerkki lakkaavat. 
-  Kuljettajan istuimen asentomuistin 

painiketta painetaan
-  Kuljettajan istuimen säätökytkimiä 

painetaan
-  Kun vaihdevipu siirretään [P]-asen-

nosta toiseen asentoon
-  Kun ajonopeus on 3 km/h tai enem-

män
-  Kuljettajan puolen ovi suljetaan 

VAROITUS 
Ole varovainen, kun haet istuin-
asentoa muistista istuessasi 
ajoneuvossa. Paina istuimen 
asentokytkintä haluttuun suun-
taan välittömästi, jos istuin liik-
kuu liian paljon johonkin suun-
taan.
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Easy access -toiminto  
(mikäli varusteena)
Järjestelmä muuttaa kuljettajan istui-
men asentoa automaattisesti seu-
raavasti:
• Autossa ei ole älyavainjärjestelmää
 -  Kuljettajan istuin liikkuu taakse-

päin, kun virta-avain poistetaan ja 
kuljettajan ovi avataan.

 -  Kuljettajan istuin liikkuu eteen-
päin, kun virta-avain syötetään.

• Autossa on älyavainjärjestelmä
 -  Kuljettajan istuin liikkuu taakse-

päin, kun moottorin start/stop-pai-
nike painetaan OFF-asentoon ja 
kuljettajan ovi avataan.

 -  Kuljettajan istuin siirtyy eteen-
päin, kun käynnistyspainike ase-
tetaan ACC- tai START-asentoon.

Voit halutessasi poistaa ominaisuu-
den käytöstä tai ottaa sen käyt-
töön. Noudata luvun 4 kappaleessa 
”Käyttäjäasetukset” annettuja ohjeita.

] HUOMAUTUS
Jos kuljettajan istuimen ja takais-
tuimen välissä ei ole tarpeeksi tilaa 
tai matkustaja istuu aivan kuljet-
tajan istuimen takana, kuljettajan 
istuin ei pääse liikkumaan taakse.

VAROITUS 
• Aloita alustus uudelleen, jos 

merkkiääni tai alustus lakkaa 
alustuksen ollessa kesken.

• Varmista, että kuljettajan istui-
men lähistöllä ei ole estei-
tä ennen kuljettajan istuimen 
asentomuistin alustamista. 

• Kun alustus on valmis, säädä 
istuin kuljettajan säätöjen mukai-
sesti ja muista ajoasento.
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Pääntuki

Kuljettajan ja etumatkustajan istui-
mien varusteena ovat pääntuet, jotka 
parantavat turvallisuutta ja muka-
vuutta. 
Pääntuki ei ainoastaan lisää kuljet-
tajan ja etumatkustajan mukavuutta, 
vaan auttaa myös suojaamaan päätä 
ja niskaa mahdollisessa törmäysti-
lanteessa.

HUOMIO
Jos takapenkillä ei ole matkus-
tajia, säädä pääntuki ala-asen-
toon. Yläasennossa oleva taka-
istuimen pääntuki voi rajoittaa 
näkyvyyttä taakse.

VAROITUS 
• Jotta varmistettaisiin pään-

tuen paras suojavaikutus 
mahdollisessa onnettomuu-
dessa, se tulee säätää siten, 
että pääntuen keskiosa on 
samalla korkeudella kuin 
käyttäjän pään painopiste. 

 Yleensä tämä piste sijaitsee 
silmien korkeudella. Säädä 
pääntuki myös mahdollisim-
man lähelle päätä. Tämän 
vuoksi ei suositella käyttöä 
tyynylle, joka pitää vartalon 
irti selkänojasta.

• Pääntukien tulee olla asian-
mukaisesti paikallaan autoa 
ajettaessa, sillä käännetyt 
pääntuet tai pääntukien puut-
tuminen onnettomuustilan-
teessa saattaa aiheuttaa vaka-
via vammoja matkustajille. 
Pääntuet voivat tarjota oikein 
säädettyinä suojaa niskavam-
moilta.

• Älä säädä kuljettajan pään-
tuen asentoa ajon aikana. 

OPA039052
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Korkeuden säätäminen ylös- ja 
alaspäin

Nostaaksesi pääntukea, nosta sitä 
ylöspäin haluttuun asentoon (1). 
Laskeaksesi (2) pääntukea, paina 
ja pidä pohjassa pääntuen pidikkeen 
vapautuspainiketta (3) ja laske pään-
tuki haluttuun asentoon. 

HUOMIO
Jos kallistat selkänojaa eteen-
päin pääntuen ja istuimen olles-
sa säädettyinä ylimpään asen-
toon, pääntuki voi osua häi-
käisysuojaan tai muihin auton 
osiin.

OYFH034205

OCD038010

OCD038012

OCD038013

 n Tyyppi A

 n Tyyppi B
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Poistaminen ja asentaminen takaisin
Pääntuen irrottaminen:
1.  Kallista selkänojaa (2) selkänojan 

kallistuksensäätövivulla tai -kytki-
mellä (1).

2.  Nosta pääntuki ylimpään asen-
toonsa.

3.  Pidä pääntuen vapautuspainiketta 
(3) painettuna ja vedä pääntukea 
ylöspäin (4).

Pääntuen kiinnittäminen:
1.  Kohdista pääntuen varret (2) istui-

nosan reikiin pitäen vapautuspai-
niketta (1) painettuna.

2.  Kallista selkänojaa (4) selkänojan 
kallistuksensäätövivulla tai -kytki-
mellä (3).

3.  Säädä pääntuki sopivalle korkeu-
delle.

OCD038015

OCD038014

 n Tyyppi B

 n Tyyppi A

VAROITUS
Istuimen ja pääntuen vapautus-
painikkeen väliin saattaa ilmes-
tyä rako istuttaessa istuimelle 
tai sitä painettaessa tai vedettä-
essä. Varo, ettei sormi tms. jää 
väliin.

VAROITUS
Istuimen ja pääntuen vapautus-
painikkeen väliin saattaa ilmes-
tyä rako istuttaessa istuimelle 
tai sitä painettaessa tai vedettä-
essä. Varo, ettei sormi tms. jää 
väliin.
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Säätäminen eteen- ja taaksepäin 
(etuistuin)

Pääntukea voidaan säätää eteen-
päin 4 eri asentoon vetämällä pään-
tukea eteenpäin haluttuun pykälään. 
Säätääksesi pääntuen äärimmäi-
seen taka-asentoon vedä se koko-
naan eteenpäin ja vapauta. Säädä 
pääntuki siten, että se tukee oikein 
päätä ja niskaa.

Selkänojan tasku (mikäli 
varusteena)

Istuimen selkänojan lehtitaskut sijait-
sevat kuljettajan ja etumatkustajan 
istuinten selkänojan takaosassa.

VAROITUS
Istuimen ja pääntuen vapautus-
painikkeen väliin saattaa ilmes-
tyä rako istuttaessa istuimelle 
tai sitä painettaessa tai vedettä-
essä. Varo, ettei sormi tms. jää 
väliin.

OCD038011

VAROITUS –  
Selkänojan taskut

Älä laita raskaita tai teräviä 
esineitä selkänojien taskuihin.  
Onnettomuustilanteessa ne 
saattavat irrota taskusta aiheut-
taen vammoja matkustajille.

OCD038016
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Takaistuimen säätäminen 
Pääntuki

Takaistuimet on varustettu pääntuilla 
turvallisuuden ja mukavuuden paran-
tamiseksi. 
Pääntuki ei ainoastaan lisää matkus-
tajien mukavuutta, vaan auttaa myös 
suojaamaan päätä ja niskaa mahdol-
lisessa törmäystilanteessa.

Korkeuden säätäminen ylös- ja alas-
päin 
Nostaaksesi pääntukea, nosta sitä 
ylöspäin haluttuun asentoon (1). 
Laskeaksesi pääntukea, paina ja 
pidä pohjassa pääntuen pidikkeen 
vapautuspainiketta (2) ja laske pään-
tuki haluttuun asentoon (3). 

VAROITUS  
• Jotta varmistettaisiin pääntuen 

paras suojavaikutus mahdol-
lisessa onnettomuudessa, se 
tulee säätää siten, että pään-
tuen keskiosa on samalla kor-
keudella kuin käyttäjän pään 
painopiste. Yleensä tämä piste 
sijaitsee silmien korkeudella. 
Säädä pääntuki myös mahdol-
lisimman lähelle päätä. Tämän 
vuoksi ei suositella käyttöä 
tyynylle, joka pitää vartalon irti 
selkänojasta.

• Pääntukien tulee olla paikal-
laan autolla ajettaessa. Onnet-
tomuustilanteessa saattaa 
seurata vakavia henkilöva-
hinkoja. Pääntuet voivat tar-
jota oikein säädettyinä suojaa 
vakavilta niskavammoilta.

OCD038017

OPA039053
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Poistaminen ja asentaminen takaisin
Poistaaksesi pääntuen, nosta se niin 
ylös kuin mahdollista ja paina sitten 
vapautuspainike (1) samalla nostaen 
ylöspäin (2).
Asentaaksesi pääntuen takaisin pai-
koilleen, aseta pääntuen tuennat 
(A) niille tarkoitettuihin aukkoihin (3) 
samalla painaen vapautuspainiketta 
(1). Säädä se sitten sopivalle kor-
keudelle.

Käsinoja (mikäli varusteena)

Ottaaksesi kyynärnojan käyttöön, 
vedä se auki selkänojasta.

Takaistuimen kaataminen
Takaselkänojat voidaan kaataa pitki-
en tavaroiden kuljettamisen helpot-
tamiseksi tai ajoneuvon tavaratilan 
kasvattamiseksi. 

VAROITUS
Varmista, että pääntuki lukittuu 
paikoilleen säädön jälkeen hyö-
dyntääksesi sen suojavaikutuk-
sen. 

OCD038018

OCD038019

VAROITUS 
Kaadettavien takaselkänojien 
tarkoitus on mahdollistaa sinun 
kuljettaa tavaroita, jotka eivät 
muulloin mahtuisi tavaratilaan. 
Älä koskaan anna matkustajan 
istua kaadetun selkänojan pääl-
lä auton liikkuessa, sillä tämä 
ei ole kunnollinen istuma-asen-
to eikä tällöin turvavöitä voida 
käyttää. Tämä saattaa johtaa 
vakaviin tai hengenvaaralli-
siin vammoihin onnettomuu-
dessa tai äkkijarrutuksessa. 
Kaadettujen selkänojien päällä 
kuljetettavat tavarat eivät saa 
ulottua etuistuimia korkeam-
malle. Tällöin äkkijarrutuksissa 
kuorma saattaa liukua eteen 
aiheuttaen vammoja ja vahin-
koja. 
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Takaistuimien selkänojat voidaan 
kaataa eteen tavaratilan laajentami-
seksi tai päästäksesi käsiksi sinne.
• Nostaaksesi selkänojaa, nosta ja 

työnnä sitä, kunnes se lukittuu tiu-
kasti paikoilleen. 

• Kun palautat selkänojan sen alku-
peräiseen pystyasentoon, aseta 
takaturvavyöt siten, että ne ovat 
valmiina takamatkustajien käytet-
täväksi.

Kaataaksesi takaistuimien selkän-
ojat:
1.  Aseta etuistuimen selkänoja pys-

tyasentoon ja tarpeen vaatiessa 
liu'uta etuistuinta eteenpäin.

2.  Laske takaistuimen pääntuet alim-
paan asentoon.

HUOMIO
• Kun kaadat tai palautat taka-

istuinta paikoilleen, huolehdi, 
että siirrät etuistuimen koko-
naan eteen. Jos tilaa ei ole 
riittävästi takaistuimen kaata-
miseen, älä yritä kaataa sitä 
väkisin. Tästä aiheutuu vahin-
koja pääntukeen ja istuimeen 
liittyviin osiin.

• Ennen kuin käytät turvavyötä, 
poista se pidikkeestään. Jos 
vedät turvavyötä sen ollessa 
pidikkeessä, saattaa turvavyö 
tai pidike vahingoittua.

• Käytä pidikettä ainoastaan, 
kun matkustajia ei ole istui-
milla tai kun sinun tarvitsee 
kaataa takaistuimet.

VAROITUS
Älä kaada takaistuinta, jos kul-
jettajan istuinasentoa ei ole 
säädetty valmiiksi kuljettajan 
ajotottumusten ja -mukavuuden 
mukaiseksi. Äkkijarrutus tai tör-
mäys voi aiheuttaa henkilöva-
hinkoja.
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3.  Vedä lukitusvivusta ja kaada taka-
istuimen selkänoja eteen, tiukasti 
ala-asentoon.

Palauttaaksesi takaistuimen paikoil-
leen
1.  Käyttääksesi takaistuinta, nosta 

ja vedä selkänojaa taaksepäin. 
Vedä napakasti selkänojaa, jotta 
se lukittuu paikoilleen. Varmista, 
että selkänoja lukittuu paikoilleen. 
Kun palautat selkänojan takaisin 
pystyasentoon, varmista aina, että 
se on lukittunut paikoilleen paina-
malla selkänojan päällisosasta. 

    Jos et pysty näkemään kaatamis-
vivun alaosassa olevaa punaista 
viivaa, selkänoja on lukittunut kun-
nolla.

2.  Palauta takaistuimen turvavyö 
oikeaan asentoon.

3.  Kun selkänoja on asennettu pai-
koilleen, tarkasta vielä selkänojan 
kaatovipu uudelleen.

OCD038021

VAROITUS 
Tarkasta takaistuimen kaata-
misen jälkeen, että kuljettajan 
istuin voidaan säätää kuljettajan 
ajotottumusten ja -mukavuuden 
mukaisesti. Jos näin ei ole, älä 
kaada istuinta. Tämä lisää ruu-
miinvammojen riskiä äkkijarru-
tuksessa tai törmäyksessä. 

VAROITUS –  
 Istuimen palauttaminen 
pystyasentoon

Kun palautat selkänojan pysty-
asentoon, pidä ote selkänojal-
la ja palauta se hitaasti. Jos 
selkänoja palautetaan hallitse-
mattomasti ilman kiinnipitämis-
tä, se saattaa heittäytyä eteen 
aiheuttaen mahdollisesti mat-
kustajaan osuessaan henkilö-
vammoja.

OCD038022
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VAROITUS – 
Tavarakuorma

Matkatavarat tulee aina olla var-
masti paikoillaan tai kiinnitetty-
nä, jotta ne eivät törmäystilan-
teessa lentelisi aiheuttaen vam-
moja matkustajille. Älä aseta 
tavaroita takaistuimille, sillä 
niitä ei voi kiinnittää kunnolla, 
jolloin ne saattavat törmäysti-
lanteessa lentää etumatkustajia 
päin.

 HUOMAUTUS – 
Takaistuimen turvavöiden 
solkien vaurioitumisen 
vaara 

Ennen kuin kaadat takaistui-
men selkänojan, aseta vyölukko 
istuinosan ja selkänojan väliin. 
Näin pystyt estämään sen, ettei 
takaselkänoja vahingoita vyö-
lukkoa.

HUOMIO – Takaturvavyöt
Kun takaistuimen selkänojat 
palautetaan pystyasentoon, 
muista ensin palauttaa olkavyöt 
niiden oikeaan asentoon.

VAROITUS –  
Tavaratilan kuormaaminen

Aina kun täytät tai tyhjennät 
kuormaa, varmista, että moot-
tori on sammutettu, manuaali-
vaihteisto on 1. vaihteella ja sei-
sontajarru on varmasti kytketty. 
Jos näin ei toimita, auto saattaa 
liikkua, mikäli vaihdevipu siirre-
tään vahingossa toiseen asen-
toon.

VAROITUS 
Kun palautat takaselkänojan 
takaisin pystyasentoon kaata-
misen jälkeen:
Varo, ettet vahingoita turvavyötä 
tai sen lukkoa. Älä anna turva-
vyön tai sen lukon kiinnittyä tai 
tarttua takaistuimeen. Varmista, 
että selkänoja on lukittunut 
kunnolla pystyasentoon paina-
malla selkänojan päällisosasta. 
Muussa tapauksessa onnetto-
muudessa tai äkkijarrutuksessa 
istuin saattaa kaatua alas ja 
päästää matkatavarat matkusta-
moon, josta voi seurata vakavia 
tai hengenvaarallisia vammoja.
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Turvavöiden kiinnitysjärjestelmä
TURVAVYÖT

VAROITUS
• Pidä turvavyö aina kiinnitet-

tynä ajon aikana, jotta auton 
turvajärjestelmät toimisivat 
mahdollisimman tehokkaasti.

• Turvavyöt suojaavat mahdol-
lisimman tehokkaasti, kun 
istuimen selkänojat ovat pys-
tyasennossa.

• Alle 12-vuotiaiden tulee istua 
asianmukaisessa turvaistui-
messa, auton takaistuimilla.  
Älä koskaan anna lapsen mat-
kustaa etuistuimella.  Jos alle 
12-vuotias lapsi on välttämät-
tä kiinnitettävä etuistuimelle, 
hänelle tulee kiinnittää turva-
vyö oikein ja istuin on siirret-
tävä mahdollisimman taakse.

(Jatkuu)

VAROITUS
Turvavyöt on suunniteltu mukai-
lemaan vartalon luustoraken-
netta. Lantiovyö tulee kiinnittää 
kulkemaan lantion etuosan yli 
ja olkavyö rinnan sekä olkapään 
yli. Lantiovyön kiinnittymistä 
vatsan alueelle on vältettävä.
Turvavyöt tulee kiinnittää mah-
dollisimman tiukalle mukavuus-
tekijät huomioiden, jotta ne tar-
joaisivat suunniteltua suojaa. 
Löysä vyö heikentää käyttäjälle 
tarjoamaa suojaa huomattavasti. 
Kiinnitä huomiota, ettei vyöhön 
sotkeudu kiillotusainetta, öljyä 
tai muuta kemikaalia, kuten 
akkuhappoa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä koskaan pidä turvavyön 

olkavyötä käsivarren alla tai 
selkäsi takana. Väärin kulkeva 
olkavyö voi aiheuttaa vakavia 
vammoja törmäyksessä. Olka-
vyön tulee kulkea olkapään 
keskikohdan yli solisluun 
poikki.

• Älä koskaan vedä turvavyötä 
herkästi särkyvien esineiden 
ylitse. Äkkipysäytyksen tai 
törmäyksen yhteydessä tur-
vavyö voi vaurioittaa niitä. 

• Varmista että turvavyösi ei ole 
kierteellä. Kiertynyt turvavyö 
ei toimi oikein. Törmäyksessä 
se saattaa jopa viiltää sinua. 
Varmista, että turvavyö on 
suora eikä siinä ole kiertymiä.

• Varo vaurioittamasta turva-
vyöhihnaa tai muita turvavyö-
järjestelmän osia. Jos turva-
vyö tai siihen liittyvä osa on 
vahingoittunut, vaihda se.
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VAROITUS
• Muutoksien tai lisäkorjauk-

sien tekeminen on kiellettyä, 
sillä ne saattavat estää tur-
vavyön säätömekanismin tai 
käyttäjän suorittaman toimin-
nan vyön löysyyden poistami-
seksi.

• Varmista että kiinnität turva-
vyösi oman istuimesi turva-
vyösolkeen. Turvavyön kiin-
nittäminen väärään solkeen 
on erittäin vaarallista ja tur-
vavyö ei mahdollisesti tällöin 
suojaa oletetulla tavalla.

• Älä irrota tai kiinnitä ja irro-
ta turvavyötä toistuvasti ajon 
aikana. Tämä voi johtaa hal-
linnan menettämiseen ja sitä 
kautta hengenvaarallisiin 
vammoihin tai ainevahinkoi-
hin.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Varmista ettei turvavyö kulje 

kovien tai herkästi särkyvien 
esineiden päältä.

• Varmista ettei soljessa ole 
irtoesineitä. Muussa tapauk-
sessa vyö ei ehkä kiinnity 
oikein.

(Jatkuu)
Puhdistus voidaan suorittaa 
turvallisesti käyttämällä mietoa 
veden ja saippuan liuosta. Vyö 
on vaihdettava, jos se on pur-
kaantunut, likaantunut kemikaa-
leista tai vahingoittunut. 
Tärkeää on vaihtaa koko vyö-
laite, jos vyö on ollut osallisena 
kovassa törmäyksessä, vaikka 
siinä ei näkyisi silmämääräistä 
vahinkoa. Vöitä ei saa käyttää 
kiertyneenä. Yhtä turvavyötä 
saa käyttää vain yksi henkilö 
kerrallaan. On vaarallista laittaa 
hihna kulkemaan matkustajan 
sylissä olevan lapsen ympäri. 



243

Autosi turvavarusteet

Kuljettajan istuimen turvavyön varoi-
tusvalo
Kuljettajan muistutukseksi kuljetta-
jan istuimen turvavyön varoitusvalot 
syttyvät noin 6 sekunniksi aina, kun 
käännät virta-avaimen ON-asentoon 
riippumatta siitä, onko vyö kiinnitetty. 
Jos turvavyötä ei kiinnitetä, merk-
kiääni kuuluu noin 6 sekunnin ajan.

Jos lähdet ajamaan turvavyön olles-
sa auki tai avaat turvavyön ajaessasi 
alle 20 km/h nopeutta tai pysähdyt, 
tilannetta vastaava varoitusvalo syt-
tyy.

Jos lähdet ajamaan turvavyön olles-
sa auki tai avaat turvavyön ajaessasi 
vähintään 20 km/h nopeutta, varoi-
tusvalo vilkkuu ja varoitusäänimerkki 
kuuluu noin 100 sekunnin ajan.

Kun turvavyö avataan ajon aikana, 
varoitusvalo syttyy, kun ajonopeus 
on alle 20 km/h.

Kun ajonopeus on 20 km/h tai enem-
män, varoitusvalo vilkkuu ja varoitu-
säänimerkki kuuluu noin 100 sekun-
nin ajan.

Etumatkustajan turvavyön varoitus
Etumatkustajan turvavyön varoitus-
valo palaa noin 6 sekuntia sen jäl-
keen, kun virta-avain on käännetty 
ON-asentoon, riippumatta siitä onko 
turvavyö kiinnitetty. 

Jos lähdet ajamaan turvavyön olles-
sa auki tai avaat turvavyön ajaessasi 
alle 20 km/h nopeutta tai pysähdyt, 
tilannetta vastaava varoitusvalo syt-
tyy.

Jos lähdet ajamaan turvavyön olles-
sa auki tai avaat turvavyön ajaessasi 
vähintään 20 km/h nopeutta, varoi-
tusvalo vilkkuu ja varoitusäänimerkki 
kuuluu noin 100 sekunnin ajan.

Kun turvavyö avataan ajon aikana, 
varoitusvalo syttyy, kun ajonopeus 
on alle 20 km/h. Kun ajonopeus on 
20 km/h tai enemmän, varoitusvalo 
vilkkuu ja varoitusäänimerkki kuuluu 
noin 100 sekunnin ajan.

1GQA2083
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] HUOMAUTUS
• Vaikka etumatkustajan istuin ei 

olisi käytössä, turvavyön varoi-
tusvalo vilkkuu tai palaa noin 6 
sekunnin ajan.

• Etumatkustajan turvavyön varoi-
tustoiminto saattaa reagoida istui-
melle asetettuun matkatavaraan.

Takaistuimen turvavyön varoitusvalo  
(jos varusteena)
-  Takapenkin vasen(3) ja oikea(5) 

istuin
Takamatkustajan turvavyön varoi-
tusvalo palaa noin 6 sekuntia sen 
jälkeen, kun virta-avain on käännetty 
ON-asentoon, riippumatta siitä onko 
turvavyö kiinnitetty.
Jos lähdet ajamaan turvavyön olles-
sa auki tai avaat turvavyön ajaessa-
si alle 20 km/h nopeutta, tilannetta 
vastaava varoitusvalo syttyy ja palaa 
kunnes kiinnität turvavyön.

Jos jatkat ajamista vyö auki tai avaat 
turvavyön ajonopeuden ollessa 
20 km/h tai enemmän, turvavyön 
varoitusääni kuuluu noin 35 sekunnin 
ajan ja vastaavan turvavyön varoitus-
valo alkaa vilkkua.
Kun turvavyö avataan ajon aikana, 
varoitusvalot syttyvät, kun ajonopeus 
on alle 20km/h.

Kun ajonopeus on 20 km/h tai enem-
män, varoitusvalo vilkkuu ja varoitu-
säänimerkki kuuluu noin 35 sekunnin 
ajan.

-  Takapenkin keskimmäinen(4) istuin
Takamatkustajan turvavyön varoi-
tusvalo palaa noin 6 sekuntia sen 
jälkeen, kun virta-avain on käännetty 
ON-asentoon, riippumatta siitä onko 
turvavyö kiinnitetty.
Jos turvavyötä ei ole kiinnitet-
ty, kun virta-avain käännetään 
ON-asentoon, turvavyön varoitusva-
lo syttyy noin 70 sekunniksi.

OCD038025

VAROITUS
Väärä istuma-asento haittaa etu-
turvavyön varoitusjärjestelmän 
toimintaa. On tärkeää, että kul-
jettaja neuvoo matkustajia istu-
maan tämän ohjekirjan ohjeiden 
mukaisessa istuma-asennossa. 
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Jos lähdet ajamaan turvavyön olles-
sa auki tai avaat turvavyön ajaessa-
si alle 20 km/h nopeutta, tilannetta 
vastaava varoitusvalo syttyy ja palaa 
noin 70 sekunnin ajan.
Jos jatkat ajamista vyö kiinnittämättä 
ja nopeutesi ylittää 20 km/h, turva-
vyön varoitusääni kytkeytyy enintään 
35 sekunniksi ja vastaavan turva-
vyön varoitusvalo alkaa vilkkua.

Jos takaovi avataan tai suljetaan 
ajonopeuden ollessa alle 20 km/h, 
varoitusvalo ja varoitusääni ei kyt-
keydy vaikka ajonopeus olisi yli 
20  km/h.

Lantio-/olkavyö

Korkeuden säätäminen  
(edessä, jos varusteena)
Voit säätää olkavyön tukipisteen 
korkeuden kolmeen eri asentoon 
parasta mukavuutta ja turvallisuutta 
varten.
Turvavyö ei saa olla säädetty liian 
korkealle, lähelle niskaa. Olkavyö 
tulee säätää siten, että se kulkee 
rintakehäsi poikki ja vyön keskiosa 
ovea lähempänä olevan olkapään, 
eikä niskan, yli.
Säätääksesi turvavyön kiinnityspis-
teen korkeutta, nosta tai laske kor-
keudensäädin haluttuun asentoon. 

Nostaaksesi korkeudensäädintä, 
vedä sitä ylöspäin (1). Jos haluat 
laskea sitä, työnnä alaspäin (3) pai-
naen samalla korkeudensäätimen 
painiketta (2).
Vapauta painike lukitaksesi kiinnitys-
pisteen paikalleen. Yritä liu'uttaa kor-
keussäädintä, jotta voit varmistua, 
että se on lukkiutunut.

VAROITUS
• Varmista että olkavyön tuki-

piste on sopivalla korkeudel-
la ja lukittuna paikalleen. Älä 
koskaan aseta olkavyötä kul-
kemaan kaulan tai kasvojen 
alueelta.  Väärin asetetut turva-
vyöt voivat aiheuttaa vakavia 
vammoja onnettomuudessa.  

• Jos turvavöitä ei vaihde-
ta onnettomuuden jälkeen, 
ne eivät mahdollisesti toimi 
oikein myöhemmässä onnet-
tomuudessa, mistä saattaa 
seurata vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja. Vaihda tur-
vavyöt onnettomuuden jäl-
keen mahdollisimman pian.

OTA030017

Etuistuin
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Turvavyön kiinnittäminen:
Kiinnittääksesi turvavyön, vedä se 
ulos rullastaan ja aseta metallinen 
kiinnitin (1) vyölukkoon (2). Kun 
kieleke lukkiutuu solkeen, kuuluu 
”klik”-ääni.
Turvavyö asettuu automaattisesti 
oikealle pituudelle vain sen jälkeen, 
kun lantio-osa on säädetty siten, 
että se kulkee tiukasti lantiosi yli. Jos 
nojaat eteenpäin hitaasti, rauhallisel-
la liikkeellä, turvavyö antaa pituutta 
antaen liikkumavaraa. Kuitenkin vyö 
lukittuu paikoilleen äkillisen pysäh-
dyksen tai törmäyksen seurauksena. 
Se lukittuu myös, jos yrität nojata 
eteenpäin liian nopeasti.

] HUOMAUTUS
Jos et pysty vetämään turvavyötä 
kelauslaitteesta, vedä vyötä tiukasti 
ulospäin ja vapauta se. Tämän jäl-
keen voit vetää vyön rauhallisesti 
ulos.

B200A02NF

VAROITUS
Sinun tulee asettaa lantiovyö 
kulkemaan tiukasti lantion yli 
mahdollisimman alhaalla, ei 
vyötäröllä. Jos lantiovyö kul-
kee liian korkealla vyötäröllä-
si, se lisää loukkaantumisriskiä 
törmäystilanteessa. Molemmat 
käsivarret eivät saa olla vyön 
ylä- tai alapuolella. Toisen on 
oltava alla ja toisen yllä, kuten 
kuvassa esitetään.
Älä koskaan anna vyön kulkea 
ovea lähimpänä olevan käsivar-
ren alta. 

B180A01NF-1
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Turvavyön tulisi olla kiinnitettynä 
kunkin istuintyynyt lukkoon, jotta se 
olisi kunnolla kiinni.

h   ➀ :  Oikean takaturvavyön lukko

  ➁ :  Oikean keskiturvavyön lukko

  ➂ :  Vasemman keskiturvavyön 
lukko

Kun käytetään keskimmäisen takais-
tuimen turvavyötä, on huolehdittava, 
että käytetään ”CENTER” merkinnäl-
lä varustettua vyölukkoa.

Takaistuimen keskivyö:
Vedä kielekettä (3) ja laita se solkeen 
(4). Kun kieleke lukkiutuu solkeen, 
kuuluu ”klik”-ääni. Varmista, ettei vyö 
ole kierteellä. Kun käytetään kes-
kimmäisen takaistuimen turvavyö-
tä, on huolehdittava, että käytetään 
”CENTER” merkinnällä varustettua 
vyölukkoa.

OYB036015

OYB036016

HUOMIO
Älä laita oikeaa tai vasenta tur-
vavyötä väkisin keskimmäisen 
turvavyön lukkoon.
Varmista, että takaistuimen kes-
kimmäinen turvavyö lukittuu 
keskimmäisen turvavyön luk-
koon.
Epäasianmukaisesti kiinnitetty 
turvavyö ei suojaa.

OCD038026 OCD038027
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Turvavyön avaaminen:
Turvavyö avataan painamalla vyö-
lukossa olevaa avauspainiketta (A). 
Kun se avataan, vyön tulisi auto-
maattisesti kelautua takaisin kelaus-
laitteeseen.
Jos näin ei tapahdu, tarkasta, ettei 
vyössä ole kiertymiä ja yritä sitten 
uudelleen.

Takaturvavöiden piilottaminen 

Takaturvavöiden vyölukot voidaan 
piilottaa takaistuimen selkänojan ja 
istuinosan välisiin taskuihin, kun niitä 
ei käytetä.

Esikiristimellä varustettu 
turvavyö (jos varusteena)

Autossasi on edessä ja takapenkin 
reunapaikoilla esikiristimellä varuste-
tut turvavyöt. 
Esikiristimien tarkoituksena on var-
mistaa, että turvavyöt asettuvat tiu-
kasti matkustajien vartaloille tietyissä 
törmäyksissä. 
Esikiristimet laukeavat riittävän voi-
makkaissa kolareissa.

OCD038028

OED030300

OUM036100L
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Jos auto jarruttaa äkkinäisesti tai 
matkustaja yrittää nojata eteenpäin 
liian nopeasti, turvavyön kelauslaite 
lukittuu paikoilleen. Tietyn tyyppisis-
sä etutörmäyksissä turvavyönkiristin 
aktivoituu ja vetää vyön tiukemmin 
etuistuimella istuvan vartaloa vasten. 
Jos järjestelmä tunnistaa liian suuren 
jännityksen kuljettajan tai etumat-
kustajan turvavyössä esikiristimen 
lauetessa, esikiristimen sisällä oleva 
kuormanrajoitin vapauttaa painetta 
vaikuttavassa turvavyössä. (mikäli 
varusteena)

] HUOMAUTUS
Esikiristin ei aktivoidu pelkästään 
etutörmäyksen vaan myös sivutör-
mäyksen yhteydessä, jos autossa on 
varusteena sivuturvatyynyt tai tur-
vaverhot.

Turvavyön esikiristinjärjestelmä 
koostuu pääosin seuraavista osista. 
Niiden sijainti ilmenee kuvasta:
1. SRS-turvatyynyn varoitusvalo
2. Vyön esikiristimen asennelma
3. SRS-ohjausyksikkö

VAROITUS
Turvallisuutesi parantamisek-
si pyri aina istumaan oikeassa 
asennossa istuimella ja varmis-
ta, ettei vyö ole löysä tai kier-
tynyt.

8KMB3311
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] HUOMAUTUS
• Etuistuinten ja takapenkin sivu-

paikkojen esikiristimet akti-
voituvat tietyissä törmäyksissä. 
Esikiristimet laukeavat yhdessä 
turvatyynyjen kanssa, jos törmäys 
on riittävän voimakas.

• Kun turvavyönkiristimet aktivoi-
tuvat, saattaa kuulua kova ääni 
ja matkustamoon voi ilmaantua 
savulta vaikuttavaa hienojakoista 
jauhepölyä. Näin tapahtuu järjes-
telmän normaalissa toiminnassa, 
eivätkä ne ole vaarallisia.

• Vaikka hieno pöly on vaaratonta, 
se saattaa aiheuttaa ihoärsytystä, 
eikä sitä pidä hengittää pitkään. 
Pese kaikki sille altistuneet ihon 
alueet huolellisesti esikiristimet 
laukaisseen onnettomuuden jäl-
keen.

• Koska turvatyynyjärjestelmän 
aktivoiva anturi on yhdistetty myös 
esikiristimiin, turvatyynyjärjestel-
män merkkivalo  palaa noin 
6 sekunnin ajan, kun virta-avain 
käännetään ON-asentoon, minkä 
jälkeen sen tulisi sammua.

HUOMIO
Jos turvavyön esikiristin ei toimi 
oikein, tämä SRS-turvatyynyn 
varoitusvalo syttyy palamaan, 
vaikka turvatyynyissä ei olisi-
kaan toimintahäiriötä. Jos SRS-
turvatyynyjen varoitusvalo ei 
syty, kun virta-avain käänne-
tään ON-asentoon, tai se jat-
kaa palamista noin 6 sekunnin 
palamisen jälkeen, tai se syttyy 
kesken ajon aikana, tarkastuta 
järjestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

VAROITUS
Saadaksesi parhaan hyödyn 
esikiristimistä:
1.  Turvavyö on kiinnitettävä 

oikein ja säädettävä oikealle 
korkeudelle. Lue ja noudata 
kaikkia tässä käyttöoppaas-
sa esitettyjä tärkeitä tietoja ja 
varotoimenpiteitä, jotka liitty-
vät ajoneuvosi matkustajien 
turvavarusteisiin, kuten turva-
vöihin ja turvatyynyihin.

2.  Varmista, että sinä ja kanssa-
matkustajasi käytätte turva-
vöitä asianmukaisesti.
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(Jatkuu)
• Älä yritä korjata tai huoltaa 

esikiristinjärjestelmää millään 
tavalla.

• Turvavöiden esikiristimien 
epäasianmukainen käsittely 
jossa niihin kohdistuu iskuja, 
tai niiden muuttaminen, tar-
kastaminen, vaihtaminen tai 
korjaaminen saattaa aiheuttaa 
toimintahäiriön, esikiristimien 
tarpeettoman aktivoitumisen 
ja vakavia vammoja.

• Kiinnitä aina turvavyö, kun ajat 
autoa tai olet matkustajana.

• Jos turvavyö tai esikiristin on 
hävitettävä autosta, ota yhteys 
ammattihuoltoon. Suositte-
lemme käyntiä valtuutetulla 
KIA-jälleenmyyjällä tai huol-
lon yhteistyökumppanilla.

HUOMIO
Auton etuosan korikorjauk-
set voivat vaurioittaa kiris-
tinjärjestelmää. Huollata jär-
jestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

VAROITUS
Turvavyön esikiristimet on 

suunniteltu toimimaan vain 
yhden kerran. Laukeamisen 
jälkeen esikiristimet on vaih-
dettava uusiin. Kaikki kolarin 
aikana käytössä olleet turva-
vyöt - riippumatta tyypistä - 
tulee vaihtaa tämän jälkeen 
uusiin.

• Turvavyön esikiristimen osat 
kuumenevat, kun esikiristin 
aktivoituu. Älä koske esiki-
ristimien laitteisiin moneen 
minuuttiin niiden laukeamisen 
jälkeen.

• Älä yritä tarkastaa tai vaih-
taa esikiristimellä varustettu-
ja turvavöitä itse. Tarkastuta 
järjestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

• Älä kohdista turvavöiden esi-
kiristimiin iskuja.

(Jatkuu)
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Turvavöiden varotoimenpiteet Vauva tai pieni lapsi
Sinun tulee olla tietoinen maassa-
si voimassa olevista määräyksis-
tä. Lastenistuimet on sijoitettava 
ja asennettava oikein takaistuimil-
le. Lisätietoja näiden turvaistuimien 
käytöstä löydät tämän luvun kappa-
leesta ”Lasten turvaistuimet”.

] HUOMAUTUS
Pienet lapset suojataan parhaiten 
loukkaantumisilta mahdollisissa 
onnettomuuksissa, kun heitä kul-
jetetaan takaistuimelle kiinnitetyllä 
lasten turvaistuimella, joka täyttää 
maassasi vallitsevat turvallisuus-
normit. Ennen lasten turvaistuimen 
ostoa varmista, että siinä on tarra, 
joka todistaa, että istuin täyttää 
maasi turvallisuusnormit. Lasten 
turvaistuimen täytyy olla lapsen 
koon ja painon mukainen. Tarkasta 
lasten turvaistuimen tarra löytääk-
sesi nämä tiedot. Katso kappale 
”Lasten turvaistuin” tässä luvussa.

 VAROITUS
Jokaisen matkustajan on oltava 
aina oikein kiinnitetty, mukaan 
lukien vauvat ja lapset. Älä kos-
kaan pidä matkan aikana lasta 
käsissäsi tai sylissäsi.  Muussa 
tapauksessa kolarin aiheutta-
mat kovat voimat riistävät lap-
sen käsistäsi, jolloin lapsi osuu 
matkustamon rakenteisiin. 
Käytä aina lapsen koon ja pai-
non mukaista turvaistuinta.

VAROITUS
• Kaikkien auton matkustajien 

on aina käytettävä turvavöitä. 
Turvavyöt ja kiinnitysjärjestel-
mät pienentävät vakavien tai 
hengenvaarallisten loukkaan-
tumisten riskiä törmäys- tai 
äkkijarrutustilanteessa.  Ilman 
turvavyötä matkustaja saattaa 
heittäytyä liian lähelle lauke-
avaa turvatyynyä, iskeytyä 
auton sisärakenteeseen tai 
lentää ulos matkustamos-
ta. Oikein käytetty turvavyö 
vähentää huomattavasti näitä 
turvallisuusriskejä.   

 Noudata aina tässä oppaassa 
esitettyjä turvavöitä, turvatyy-
nyjä ja matkustajien turvalli-
suutta koskevia varotoimenpi-
teitä. 

• Älä koskaan vedä turvavyötä 
herkästi särkyvien esineiden 
ylitse. Äkkipysäytyksen tai 
törmäyksen yhteydessä tur-
vavyö voi vaurioittaa niitä. 
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Isommat lapset
Lapset, jotka ovat liian isoja las-
ten turvaistuimiin, tulee aina asettaa 
takaistuimille ja kiinnittää kolmipiste-
turvavöillä (lantio-/olkavyöt). Lantio-
osa tulee kiinnittää tiukasti lantiolle 
niin alas kuin mahdollista. Tarkasta 
vyön tiukka asettuminen säännölli-
sesti. Vyö saattaa liukua pois paikal-
taan lapsen liikkuessa. Lapsille on 
turvallisinta onnettomuuden sattues-
sa, kun heidät on kiinnitetty takaistui-
mille oikeantyyppisiin lastenistuimiin. 
Jos isomman lapsen (ikä yli 12 vuot-
ta) on istuttava etuistuimella, hänen 
tulee käyttää kolmipisteturvavyötä ja 
istuimen tulee olla äärimmäisessä 
taka-asennossa. Alle 12-vuotiaiden 
lasten tulee istua takaistuimella. ÄLÄ 
KOSKAAN kiinnitä alle 12-vuotiasta 
lasta etuistuimelle. ÄLÄ KOSKAAN 
kiinnitä taaksepäin suunnattua laste-
nistuinta auton etuistuimelle.

Jos vyön olkaosa koskee vähänkin 
lapsen kaulaa tai kasvoja, kokeile 
asettaa lapsi lähemmäs ajoneuvon 
keskiosaa. Jos olkavyö koskee yhä 
kaulaa tai kasvoja, tulee lapsen alle 
asettaa korokeistuin.

Raskaana oleva nainen
Turvavyön käyttöä suositellaan ras-
kaana oleville naisille, jotta loukkaan-
tumisriski olisi pienempi mahdolli-
sessa onnettomuudessa. Turvavyötä 
käytettäessä vyön lantio-osan tulee 
asettua mahdollisimman alas tiu-
kasti lantiolle, eikä vatsan päälle. 
Saadaksesi tarkat ohjeet, neuvottele 
lääkärisi kanssa. 

 VAROITUS –  
Olkavyöt pienillä lapsilla

• Älä koskaan anna olkavyön 
koskea lapsen niskaan tai 
kasvoihin ajon aikana.

• Jos turvavyötä ei käyte-
tä oikein ja säädetä lapselle 
sopivaksi, hän saattaa onnet-
tomuustilanteessa saada 
vakavia tai kuolemaan johta-
via vammoja.

VAROITUS –  
Raskaana olevat naiset

Raskaana olevan naisen ei tule 
koskaan asettaa turvavyön lan-
tio-osaa vatsan alueen yli, jossa 
sikiö sijaitsee.
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Loukkaantunut henkilö
Turvavyötä on käytettävä kuljetetta-
essa loukkaantunutta henkilöä. Kun 
näin on toimittava, sinun tulisi neuvo-
tella lääkärin kanssa.

Yksi henkilö turvavyötä kohden
Kaksi henkilöä (mukaan lukien lap-
set) ei saa koskaan käyttää yhtä 
turvavyötä samanaikaisesti. Tämä 
lisää loukkaantumisriskiä mahdolli-
sen onnettomuuden sattuessa. 

Älä makaa
Pienentääksesi loukkaantumisriskiä 
mahdollisessa onnettomuustilan-
teessa ja saavuttaaksesi parhaan 
suojan turvajärjestelmiltä, kaikkien 
matkustajien tulee istua pystyasen-
nossa ja etu- sekä takaistuimien 
tulee olla pystyasennossa auton liik-
kuessa. Turvavyö ei voi antaa kunnon 
suojaa, jos henkilö makaa takaistui-
mella tai jos etu- ja takaistuimet ovat 
kallistetussa asennossa. 

VAROITUS
Matkustaminen kallistetul-
la selkänojalla lisää vakavan 
tai hengenvaarallisen louk-
kaantumisen riskiä törmäys- 
tai äkkijarrutustilanteessa. 
Turvavarusteiden (turvavyö, 
turvatyyny) antama suoja heik-
kenee huomattavasti istuinta 
kallistettaessa. Turvavöiden on 
oltava tiukasti lantiolla ja rin-
nalla toimiakseen oikein. Mitä 
enemmän istuinta kallistetaan, 
sitä suurempi riski on, että 
matkustajan lantio liukuu lan-
tiovyön alta tai kaula iskeytyy 
olkavyöhön. Seurauksena voi 
olla vakavia sisäisiä vammoja. 
Kuljettajan ja matkustajien tulee 
aina istua tiukasti pystyyn sää-
dettyä selkänojaa vasten turva-
vyöt kiinnitettyinä.
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Turvavöiden hoito
Turvavyöjärjestelmiä ei saa kos-
kaan purkaa tai muunnella. Lisäksi 
on tarkkailtava, etteivät turvavyöt tai 
niiden laitteistot ole vahingoittuneet 
saranoiden tai ovien väärinkäytöstä 
tai muusta syystä.

Säännöllinen tarkastus
Jokaisen turvavyön kuluneisuus ja 
mahdolliset vahingot tulisi tarkastaa 
säännöllisesti. Kaikki vahingoittuneet 
osat tulee vaihtaa mahdollisimman 
nopeasti.

Pidä vyöt puhtaina ja kuivina
Turvavyöt tulee pitää puhtaina ja 
kuivina. Jos vyöt likaantuvat, ne voi-
daan puhdistaa käyttämällä vettä ja 
mietoa saippualiuosta. Valkaisu- tai 
värjäysaineita, vahvoja liuottimia tai 
hankausaineita ei saa käyttää, koska 
ne saattavat vahingoittaa ja heiken-
tää vyön kuituja. 

Milloin turvavyöt pitää vaihtaa?
Käytössä ollut järjestelmä tulee vaih-
dattaa, jos auto on ollut osallise-
na onnettomuudessa. Tämä tulee 
tehdä, vaikka vahingot eivät olisi 
näkyviä. Vaihdata järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

VAROITUS 
• Kun palautat takaselkänojan 

takaisin pystyasentoon sen 
kaatamisen jälkeen, varo, ettet 
vahingoita vyötä tai vyöluk-
koa. Varmista, ettei vyö tai 
vyölukko takerru takaistui-
meen. Turvavyö, jonka vyöosa 
tai vyölukko on vahingoittu-
nut, saattaa pettää törmäys- 
tai äkkijarrutustilanteessa 
aiheuttaen vakavia vammoja. 
Jos vyöosa tai vyölukko on 
vahingoittunut, vaihdata ne 
välittömästi uusiin.

• Turvavyöt voivat olla kuumat, 
jos auto on ollut suljettuna 
auringossa. Ne voivat polttaa 
lasten ja vauvojen ihoa.
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Suositus: 
Lasten on aina matkustettava 
takapenkillä 

Alle 13-vuotiaiden lasten tulee aina 
matkustaa takaistuimella turvavyö 
kiinnitettynä tai asianmukaisessa 
turvaistuimessa loukkaantumisris-
kin minimoimiseksi mahdollisessa 
onnettomuudessa, äkillisessä pysäh-
dyksessä tai suunnan muutoksessa. 
Onnettomuustilastojen mukaan lap-
set ovat paremmin turvassa kiinnitet-
tyinä takaistuimille kuin etuistuimille. 
Jos lapsi on liian suuri turvaistui-
meen, hänen on käytettävä turva-
vöitä.

Useimpien maiden lainsäädäntö 
edellyttää lasten matkustavan hyväk-
sytyissä turvaistuimissa.
Lain mukainen ikä tai pituus/paino, 
jolloin turvavöitä voidaan käyttää tur-
vaistuimen sijaan, vaihtelee maittain, 
joten sinun on tunnettava maatasi 
koskevat vaatimukset sekä matkus-
taessasi myös kohdemaiden vaati-
mukset.
Lasten turvaistuimet pitää sijoittaa 
ja asentaa oikein auton istuimelle. 
Käytä aina paikallisten määräysten 
mukaisia turvaistuimia.

Lasten turvaistuinjärjestelmät 
(CRS) 
Vauvojen tai nuorempien lasten 
on matkustettava selkä tai kasvot 
menosuuntaan asennetussa turvais-
tuimessa, joka on asianmukaisesti 
kiinnitetty auton takapenkille. Lue 
turvaistuimen valmistajan toimitta-
mat asennus- ja käyttöohjeet ja nou-
data niitä.

LASTEN TURVAISTUINJÄRJESTELMÄT 

VAROITUS 
Varmista aina turvaistuimen 
kiinnitys ja lasten turvavöiden 
kiinnitys. Lasten on aina tur-
vallisempaa matkustaa takais-
tuimella.  Turvaistuinta ei saa 
asentaa selkä menosuuntaan 
etuistuimelle, ellei matkustajan 
etuturvatyynyä ole lukittu pois 
käytöstä.

VAROITUS 
• Noudata aina turvaistuimen 

valmistajan asennus- ja käyt-
töohjeita.

• Lapsen pitää matkustaa asian-
mukaisessa ja oikein kiinni-
tetyssä turvaistuimessa, istui-
men omat valjaat kiinnitettyinä.

• Älä koskaan käytä turvakau-
kaloa tai turvaistuinta, joka 
kiinnitetään koukuilla istui-
men selkänojan yli. Ne eivät 
takaa riittävää suojaa onnet-
tomuudessa.

• Tarkistuta järjestelmä ammatti-
huollossa törmäyksen jälkeen. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.
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Turvaistuimen valinta 
Kun valitset turvaistuinta, noudata 
aina seuraavia ohjeita:
• Varmista, että turvaistuimessa on 

merkintä, joka takaa sen vastaa-
van auton käyttömaan vaatimuk-
sia.

 Turvaistuimen saa asentaa ainoas-
taan, jos sillä on ECE-R44- tai 
ECE-R129-standardin mukainen 
hyväksyntä.

• Valitse lapsen koon ja painon mukai-
nen turvaistuin. Turvaistuimen 
merkinnässä tai käyttöohjeissa on 
yleensä nämä tiedot.

• Valitse turvaistuin sen mukaan, 
mille istumapaikalle se asenne-
taan.

 Katso asennustaulukosta mille 
auton istuimille turvaistuin sopii.

• Lue turvaistuimen mukana toimite-
tut valmistajan varoitukset ja asen-
nusohjeet ja noudata niitä.

Turvaistuintyypit 
Turvaistuimia on kolmen tyyppi-
siä: selkä menosuuntaan ja kasvot 
menosuuntaan asennettavia turvais-
tuimia sekä istuinkorokkeita.
Ne luokitellaan lapsen iän, pituuden 
ja painon mukaan.

Selkä menosuuntaan asennettava tur-
vaistuin
Selkä menosuuntaan asennettavas-
sa turvaistuimessa selustaa vas-
ten oleva selkänoja suojaa lasta. 
Istuimen valjaat pitävät lapsen pai-
kallaan ja pitävät törmäyksessä 
hänet kiinni istuimessa, mikä vähen-
tää lapsen herkkään kaulaan ja sel-
kärankaan kohdistuvaa rasitusta.

CRS09
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Kaikkien alle vuoden ikäisten las-
ten on aina matkustettava selkä 
menosuuntaan asennetussa tur-
vaistuimessa. Selkä menosuuntaan 
asennettavia turvaistuimia on eri 
tyyppisiä: vauvojen turvaistuimet voi-
daan asentaa vain selkä menosuun-
taan. Muunnettavissa ja 3-in-1-tur-
vaistuimissa on yleensä korkeam-
mat pituus- ja painorajat selkä 
menosuuntaan asennettaessa, mikä 
pidentää turvaistuimen käyttöikää.
Käytä turvaistuinta kasvot menosuun-
taan asennettuna istuimen valmista-
jan ilmoittamien pituus- ja painorajo-
jen puitteissa.

Kasvot menosuuntaan asennettava 
turvaistuin
Kasvot menosuuntaan asennettu 
turvaistuin pitää lapsen paikallaan 
valjailla. Lapsi voi matkustaa valjailla 
varustetussa kasvot menosuuntaan 
asennetussa turvaistuimessa, kun-
nes hän ylittää istuimen valmistajan 
ilmoittaman pituus- tai painorajan.
Kun lapsi on liian suuri istumaan 
kasvot menosuuntaan asennetus-
sa turvaistuimessa, hän voi siirtyä 
istuinkorokkeeseen.

Istuinkorokkeet 
Istuinkoroke on suunniteltu paranta-
maan ajoneuvon omien turvavöiden 
istuvuutta. Istuinkorokkeen ansiosta 
auton turvavyö sijoittuu asianmu-
kaisesti lapsesi kehon vahvempien 
osien kohdalle. Lapsesi tulee käyttää 
istuinkoroketta, kunnes hän on kas-
vanut niin suureksi, että auton omat 
turvavyöt istuvat kunnolla. 
Turvavyö istuu kunnolla, kun lantio-
vyö asettuu tiukasti reisien yläosan 
päälle eikä vatsan päälle. Olkavyön 
pitää kulkea napakasti olkapään ja 
rinnan yli eikä kasvojen tai kaulan 
kohdalta. Alle 13-vuotiaiden lasten 
pitää aina matkustaa asianmukai-
sessa turvaistuimessa loukkaantu-
misriskin minimoimiseksi onnetto-
muudessa, äkillisessä pysähdykses-
sä tai suunnan muutoksessa.

OQL035032
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Turvaistuimen asentaminen Kun olet valinnut asianmukaisen tur-
vaistuimen ja tarkistanut, että se 
sopii asennuspaikalle, voit asen-
taa sen seuraavien kolmen kohdan 
mukaisesti: 
• Kiinnitä turvaistuin asianmukai-

sesti autoon. Kaikki turvaistui-
met on kiinnitettävä autoon turva-
vyön lantio-/olkavyön lantio-osalla 
tai ISOFIX-yläkiinnityksellä ja/tai 
ISOFIX-alakiinnityksellä ja/tai tuki-
jalalla.

• Varmista, että turvaistuin on 
hyvin kiinnitetty. Kun olet asenta-
nut turvaistuimen autoon, työnnä ja 
vedä istuinta eteen- ja taaksepäin 
sekä sivuille varmistaaksesi, että 
se on tukevasti kiinni istuimessa. 
Turvavyöllä kiinnitetty turvaistuin 
tulisi asentaa mahdollisimman 
tukevasti. Pientä sivuttaisliikettä 
kuitenkin usein jää. 

 Kun asennat turvaistuinta, säädä 
auton istuinta ja selkänojaa (kor-
keutta ja etäisyyttä) siten, että lap-
sen on helppoa siirtyä turvaistui-
meen.

• Kiinnitä turvaistuimen turva-
vyöt. Varmista, että lapsi on kiin-
nitetty turvaistuimeen valmistajan 
ohjeiden mukaisesti.VAROITUS 

Noudata aina seuraavia ohjei-
ta ennen turvaistuimen asenta-
mista:
Lue turvaistuimen valmistajan 
toimittamat ohjeet ja noudata 
niitä.
Jos kaikkia varoituksia tai 
ohjeita ei noudateta, VAKAVIEN 
tai KUOLEMAAN JOHTAVIEN 
VAMMOJEN riski onnettomuus-
tilanteessa saattaa kasvaa.

VAROITUS 
Jos pääntuki estää turvaistui-
men asentamisen, kyseisen 
istuinpaikan pääntuki pitää sää-
tää uudelleen tai poistaa koko-
naan.

HUOMIO
Suljetussa autossa oleva tur-
vaistuin saattaa kuumentua 
voimakkaasti. Estä palovammat 
tarkistamalla istuimen pinta ja 
soljet ennen kuin laitat lapsen 
turvaistuimeen.
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Turvaistuimen ISOFIX-
ala- ja yläkiinnitys (ISOFIX-
kiinnitysjärjestelmä) 
ISOFIX-järjestelmä pitää lapsen 
kiinni turvaistuimessa onnetto-
muustilanteessa. Järjestelmä on 
suunniteltu siten, että turvaistuin 
on helppoa asentaa oikein. ISOFIX-
järjestelmässä käytetään auton kiin-
nityspisteitä ja turvaistuimen kiinnik-
keitä. ISOFIX-järjestelmässä turvais-
tuinta ei kiinnitetä auton takaistuimen 
turvavöillä.
ISOFIX-alakiinnityspisteet muodos-
tuvat auton rakenteeseen kiinnite-
tyistä metallitangoista. Jokaiselle 
ISOFIX-istumapaikalle on asennettu 
kaksi alakiinnityspistettä, joihin voi-
daan asentaa alakiinnikkeillä varus-
tettu turvaistuin.

Auton ISOFIX-järjestelmää voidaan 
käyttää ISOFIX-kiinnikkeillä varus-
tetun turvaistuimen kiinnittämiseen.  
Turvaistuimen valmistaja toimittaa 
ohjeet kiinnikkeillä varustetun tur-
vaistuimen asentamisesta ISOFIX-
alakiinnityspisteisiin.

Ainoastaan takaistuimen reu-
napaikat on varustettu ISOFIX-
kiinnityspisteillä. Näet niiden sijainnin 
alla olevasta kuvasta.  

VAROITUS 
Älä yritä asentaa turvaistuin-
ta takaistuimen keskipaikalle 
ISOFIX-kiinnityspisteitä käyt-
täen. Kyseisellä istuinpaikalla ei 
ole ISOFIX-alakiinnityspisteitä. 
Jos turvaistuinta yritetään kiin-
nittää keskipaikalle ikkunapaik-
kojen kiinnityspisteiden avulla, 
ne voivat vaurioitua.

OCD038056
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ISOFIX(i-Size)-alakiinnityspisteet 
sijaitsevat takapenkin reunimmais-
ten istuinten selkänojan ja istuinosan 
välissä. Ne on merkitty seuraavilla 
symboleilla.
h   (1):  ISOFIX(i-Size)-kiinnikkeen asen-

non ilmaisin ( )

 (2): ISOFIX(i-Size)-kiinnike 

ISOFIX(i-Size)-
kiinnitysjärjestelmällä varustetun 
turvaistuimen kiinnittäminen
ISOFIX(i-Size)-turvaistuimen asen-
taminen jommallekummalle takapen-
kin reunapaikalle:
1.  Siirrä turvavyön solki pois ISO-

FIX(i-Size)-alakiinnityspisteiden 
kohdalta.

2.  Siirrä kiinnityspisteiden luota 
pois muut esineet, jotka saat-
taisivat estää ISOFIX(i-Size)-
turvaistuimen kiinnittämisen tur-
vallisesti alakiinnityspisteisiin.

3.  Aseta kiinnitettävä turvaistuin 
auton istuinpaikalle ja kiinnitä se 
ISOFIX(i-Size)-alakiinnityspis-
teisiin turvaistuimen valmistajan 
ohjeiden mukaisesti.

4.  Noudata turvaistuimen valmistajan 
antamia asennus- ja käyttöohjeita 
kiinnittäessäsi ISOFIX(i-Size)-kiin-
nikkeillä varustettua turvaistuinta 
ISOFIX(i-Size)-kiinnityspisteisiin.

OCD038029

VAROITUS 
Noudata seuraavia varotoimia 
käyttäessäsi ISOFIX(i-Size)-
järjestelmää:
• Lue kaikki turvaistuimen 

mukana tulleet asennusohjeet 
ja noudata niitä.

• Jotta lapsi ei tartu kiinnittä-
mättömiin turvavöihin, kiin-
nitä kaikki käyttämättömät 
takapenkin turvavyöt ja kiristä 
turvaistuimen takaa kulkeva 
turvavyö. Lapsi saattaa kuris-
tua, jos olkavyö kiertyy hänen 
kaulansa ympärille ja kiristyy.

• Älä KOSKAAN kiinnitä use-
ampaa turvaistuinta samaan 
kiinnityspisteeseen. Se voi 
aiheuttaa kiinnityspisteen 
irtoamisen tai rikkoontumi-
sen.

(Jatkuu)
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Turvaistuimen kiinnittäminen ylä-
kiinnitysjärjestelmän avulla

Turvaistuimen yläkiinnitykset sijaitse-
vat takaistuimien selkänojien takana.

1.  Vie turvaistuimen yläkiinnityshihna 
istuimen selkänojan yli. Noudata 
yläkiinnityksen asetuksessa tur-
vaistuinvalmistajan ohjeita.

2.  Kiinnitä yläkiinnityshihna yläkiin-
nityspisteeseen ja kiristä se tur-
vaistuimen valmistajan ohjeiden 
mukaisesti siten, että turvaistuin 
on tukevasti kiinni istuimessa.

(Jatkuu)
• Tarkastuta ISOFIX(i-Size)-jär-

jestelmä aina jälleenmyyjäl-
lä onnettomuuden jälkeen. 
Onnettomuus voi vahingoittaa 
ISOFIX(i-Size)-järjestelmää, 
jolloin se ei enää pidä turvais-
tuinta kunnolla paikallaan.

OCD038030

OQL035034
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Turvaistuimen kiinnitys lantio-/
olkavyön avulla
Jos et käytä ISOFIX-kiinnitysjärjes-
telmää, kaikki turvaistuimet on kiin-
nitettävä auton takaistuimille lantio-/
olkavyön lantio-osalla.

VAROITUS 
Noudata seuraavia ohjeita asen-
taessasi yläkiinnityspisteen 
hihnaa:
• Lue kaikki turvaistuimen 

mukana tulleet asennusohjeet 
ja noudata niitä.

• Älä KOSKAAN kiinnitä useam-
paa turvaistuinta samaan ISO-
FIX-yläkiinnityspisteeseen. Se 
voi aiheuttaa kiinnityspisteen 
irtoamisen tai rikkoontumi-
sen.

• Älä kiinnitä yläkiinnityshihnaa 
mihinkään muuhun kuin var-
sinaiseen yläkiinnityspistee-
seen. Muulla tavoin kiinnitet-
tynä se ei ehkä toimi asianmu-
kaisesti.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Turvaistuinten kiinnityspis-

teet on suunniteltu kestämään 
vain oikein asennettujen tur-
vaistuinten aiheuttama kuor-
mitus. 

 Missään tapauksessa niitä ei 
ole tarkoitettu käytettäväksi 
aikuisille tai muiden tavaroi-
den tai varusteiden kiinnittä-
miseksi autoon.
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Turvaistuimen kiinnitys lantio-/olka-
vyön avulla 
Kiinnitä turvaistuin takaistuimen pai-
koille seuraavasti:
1.  Aseta turvaistuin takaistuimelle ja 

vie lantio-/olkavyö turvaistuimen 
ympäri tai läpi istuimen valmista-
jan ohjeiden mukaisesti. 

   Varmista, ettei turvavyön hihna jää 
kierteelle.

2.  Kiinnitä lantio-/olkavyön lukko sol-
keen. Varmista, että kuulet selke-
än lukitusäänen. Suuntaa avaus-
näppäin siten, että siihen on help-
po päästä käsiksi mahdollisessa 
hätätilanteessa.

3.  Poista ylimääräinen löysyys hih-
nasta mahdollisimman tarkkaan 
painamalla turvaistuinta alaspäin 
syöttäessäsi olkahihnaa takaisin 
kelalle.

4.  Vedä ja työnnä turvaistuinta var-
mistaaksesi, että turvavyö pitää 
sen tukevasti paikallaan.

Jos turvaistuimen valmistaja suosit-
telee ISOFIX-yläkiinnitysjärjestelmän 
käyttöä lantio-/olkavyön lisäksi.
Irrota turvaistuin painamalla tur-
vavyön soljen vapautuspainiketta 
ja vetämällä lantio- /olkavyö pois 
turvaistuimesta, ja anna turvavyön 
kelautua kokonaan sisään.

E2MS103005 OEN036101 OEN036104
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Auton istuinpaikkojen soveltuvuus turvavyöllä kiinnitettävien ja ISOFIX-turvaistuimien kiinnitykseen YK:n 
määräysten mukaan

(Tietoja auton käyttäjää ja turvaistuimien valmistajia varten)
• Kyllä: Soveltuu määritetyn turvaistuinluokan asentamiseen 
• Ei: Ei sovellu määritetyn turvaistuinluokan asentamiseen
• ”-” : Ei käytössä 
• Taulukko on tehty vasemmanpuoleisella ohjauksella varustetulle autolle Etumatkustajan istuinta lukuun ottamatta 

taulukko on voimassa oikeanpuoleisella ohjauksella varustetuille autoille.
 Käytä oikeanpuoleisella ohjauksella varustettujen autojen osalta istuinpaikan 3 tietoja.

Turvaistuinluokat
Istuinpaikat

Huomiot
1 2 3 4 5 6

Kaikkiin autoihin sopivat 
(universal) turvaistuimet

- -
Kyllä eteen, 

taakse
Kyllä eteen, 

taakse
Kyllä1) etu, 

taka
Kyllä eteen, 

taakse

  E:  Kasvot 
menosuun-
taan

  T:  Selkä 
menosuun-
taan

i-size-turvaistuin - - Ei Kyllä E, T2) Ei Kyllä E, T2)

Turvakaukalo (sivuttain 
asennettava ISOFIX-turvaistuin)

ISOFIX CRF: L1, L2 - - Ei Ei Ei Ei

Pienikokoinen ISOFIX-turvaistuin 
(esim. vauvan turvaistuin)

ISOFIX CRF: R1 - - Ei
Kyllä 

taakse
Ei

Kyllä 
taakse

Pienempi ISOFIX-turvaistuin
ISOFIX CRF: 

F2, F2X, R2, R2X
- - Ei Kyllä E, T3) Ei Kyllä E, T3)

Suurempi ISOFIX-turvaistuin* 
(*: ei istuinkoroke)

ISOFIX CRF: F3, R3 - - Ei Kyllä E, T3) Ei Kyllä E, T3)

Istuinkoroke – kapea malli ISO CRF: B2 - - Ei Kyllä Ei Kyllä

Istuinkoroke – täysi leveys ISO CRF: B3 - - Ei Ei Ei Ei



3 47

Autosi turvavarusteet

Istuinpaikan numero Sijainti ajoneuvossa

1 Etuvasen

2 Keskellä edessä

3 Etuoikea

4 2. rivi vasen

5 2. rivi keskellä

6 2. rivi oikeallaOBD038066L

Huom1) : Istuinpaikka numero 5 ei sovellu tukijalalla varustetun turvaistuimen asentamiseen.

Huom2), 3) :  Selkä menosuuntaan asennettavan lasten turvaistuimen2) ja selkä menosuuntaan asennettavan ISOFIX-
turvaistuimen3) asennukseen

              -  Kuljettajan istuin: Kuljettajan istuin tulisi siirtää keskiasentoon ja mahdollisimman korkealle.

              -  Etumatkustajan istuin:  Matkustajan istuin tulisi siirtää aivan eteen.
h  Turvaistuinta ei saa asentaa selkä menosuuntaan etuistuimelle, ellei matkustajan etuturvatyynyä ole lukittu pois 

käytöstä.

h  Katso lisätietoja automallikohtaisten (semi-universal) tai autokohtaisten turvaistuinten (ISOFIX tai vyöllä kiinnitettä-
vät istuimet) osalta turvaistuimen mukana toimitettua autoluetteloa.
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Suositellut lasten turvaistuimet – Euroopassa

Turvaistuinvalmistajien tietoja
Maxi Cosi Cabriofix & Familyfix http://www.maxi-cosi.com
Britax Römmer http://www.britax.com
Graco http//www.gracobaby.com

Painoryhmä Nimi Valmistaja Istuimen tyyppi
ECE-R44  

hyväksyntänumero

Ryhmä 0+ Cabriofix & Familyfix Maxi Cosi ISOFIX E4 04443907

Ryhmä I Duo Plus Britax Römer ISOFIX ja yläkiinnitys E1 04301133

Ryhmä II KidFix II XP Britax Römer ISOFIX ja turvavyö E1 04301323

Ryhmä III Junior III Graco turvavyö
E11 03.44.164 
E11 03.44.165
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(1) Kuljettajan etuturvatyyny
(2) Etumatkustajan etuturvatyyny
(3) Sivuturvatyyny*
(4) Ikkunaturvatyyny*
(5)  Etumatkustajan etuturvatyynyn 

ON/OFF-avainkytkin 

* : mikäli varusteena

TURVATYYNYT – TÄYDENTÄVÄ TURVAJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)

OCD038031/OUB031021

h Varsinaiset turvatyynyt saattavat poiketa kuvan mukaisista.
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Kuinka turvatyynyjärjestelmä 
toimii? 
• Turvatyynyjärjestelmä on toimin-

tavalmiudessa (turvatyynyt val-
miina laukeamaan tarpeen vaa-
tiessa) vain virta-avaimen ollessa 
ON-asennossa.

• Turvatyynyt täyttyvät hetkessä voi-
makkaassa keulaan tai sivulle koh-
distuvassa törmäyksessä (mikäli 
varustettu sivu- tai ikkunaturva-
tyynyllä) auttaakseen suojaamaan 
matkustajia vakavilta fyysisiltä 
vammoilta. 

]  MUISTUTUS –  
Jos varusteena on  
kallistusanturi

Lisäksi Turvatyynyjärjestelmä täyt-
tyvät välittömästi kierimistilanteissa 
(mikäli varustettu sivu- tai ikkuna-
turvatyynyillä) suojatakseen matkus-
tajia vakavilta ruumiinvammoilta. 

• Normaaleissa olosuhteissa turva-
tyyny on suunniteltu laukeamaan, 
kun törmäys tapahtuu tietyssä 
kulmassa ja tietyllä voimakkuu-
della.  Nämä kaksi tekijää ovat 
avainasemassa, kun määritetään 
välitetäänkö turvatyynyn laukaisu-
signaali tai käynnistetäänkö säh-
köinen toiminta vai ei.

• Turvatyyny laukeaa törmäyksen 
kulman ja voimakkuuden mukaan. 
Se ei laukea kaikissa kolareissa ja 
törmäyksissä.

• Etuturvatyynyt täyttyvät ja tyhjenty-
vät hetkessä. 

 Käytännössä sinun on mahdotonta 
ehtiä näkemään turvatyynyjen täyt-
tymistä törmäystilanteessa. 

 On paljon todennäköisempää, että 
näet ainoastaan koteloistaan roik-
kuvat tyhjentyneet turvatyynyt tör-
mäyksen jälkeen.

VAROITUS
• Vaikka autossa on turvatyy-

nyt, sinun ja matkustajiesi 
pitää aina käyttää turvavöi-
tä, jotta voitaisiin minimoida 
loukkaantumisriski ja louk-
kaantumisen vakavuusaste 
törmäyksessä tai nurinajossa.

• Turvatyynyt ja esikiristimet sisäl-
tävät räjähtäviä kemikaaleja. 

 Auto saattaa syttyä tuleen, 
jos se romutetaan ilman 
että turvatyynyt ja esikiristi-
met on poistettu. Ota yhteyt-
tä ammattihuoltoon ennen 
auton romuttamista. Suosit-
telemme käyntiä valtuutetulla 
KIA-jälleenmyyjällä tai huol-
lon yhteistyökumppanilla.

• Pidä turvatyynyjärjestelmän 
osat ja johdot kaukana vedes-
tä ja kaikenlaisista nesteistä. 
Jos turvatyynyjärjestelmän 
komponentit eivät ole toimin-
takunnossa vedelle tai muille 
nesteille altistumisen vuoksi, 
se saattaa aiheuttaa tulipalon 
tai vakavan loukkaantumisen.
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• Jotta saavutettaisiin turvatyyny-
jen tarjoama suoja voimakkaissa 
törmäyksissä, niiden tulee laueta 
erittäin nopeasti. Koska törmäyk-
set ovat hyvin nopeita tapahtumia, 
turvatyynyn täyttymisnopeuden on 
oltava erittäin suuri. Turvatyynyn on 
ehdittävä matkustajan ja ajoneu-
von rakenteen väliin ennen kuin 
matkustaja niihin osuu. 

 Tämä täyttymisnopeus pienentää 
voimakkaissa kolareissa vakavien 
tai hengenvaarallisten vammojen 
riskiä ja on näin ollen välttämätön 
osa turvatyynyn suunnittelua.

 Kuitenkin turvatyynyn täyttymises-
tä saattaa myös aiheutua vammo-
ja, kuten hiertymiä kasvoissa, mus-
telmia ja murtuneita luita, koska 
turvatyynyt laukeavat hyvin suurel-
la voimalla.

• On lisäksi tilanteita, joissa tur-
vatyynyn ja ohjauspyörän väli-
nen kosketus saattaa aiheuttaa 
hengenvaarallisia vammoja eri-
tyisesti, jos henkilö on asettunut 
liian lähelle ohjauspyörää.

Melu ja savu
Kun turvatyynyt täyttyvät, niistä pää-
see voimakas ääni ja ne vapautta-
vat savua ja pölyä matkustamoon. 
Tämä kuuluu normaaliin turvatyynyn 
täyttölaitteiston laukaisimen toimin-
taan. Turvatyynyn täyttymisen seu-
rauksena saatat kokea voimakkaita 
hengitysvaikeuksia turvavyön ja tur-
vatyynyn painaessa rintaasi. Lisäksi 
hengittämistä vaikeuttaa ympärillä 
vallitseva savu ja pöly. Avaa kaikki 
ovet ja/tai ikkunat mahdollisim-
man nopeasti törmäyksen jälkeen, 
jotta hengittäminen tulisi helpom-
maksi ja vältyttäisiin jatkuvalta 
altistumiselta savulle ja pölylle. 
Vaikka savu ja pöly ovat vaarattomia, 
ne saattavat aiheuttaa ihon ärsyynty-
mistä (silmissä, nenässä, kurkussa 
jne.). Jos näin tapahtuu, pese altis-
tuneet alueet ja huuhtele ne kylmällä 
vedellä. Jos oireita ilmenee tämänkin 
jälkeen, ota yhteys lääkäriin. 

VAROITUS  
• Kuljettajan on istuttava mah-

dollisimman etäällä ohjaus-
pyörän turvatyynystä (vähin-
tään 25 cm), jotta törmäyk-
sessä laukeavan turvatyynyn 
aiheuttaman henkilövahingon 
tai menehtymisen riski olisi 
mahdollisimman pieni. Etu-
matkustajien tulee aina siirtää 
istuimensa mahdollisimman 
taakse ja istua tiukasti selkä-
nojaa vasten.

• Turvatyynyt täyttyvät tör-
mäyksessä silmänräpäykses-
sä, jolloin matkustajat saatta-
vat loukkaantua turvatyynyn 
täyttymisvoimasta istuessaan 
liian lähellä turvatyynyä.

• Turvatyynyn saattaa aiheut-
taa ainakin seuraavankaltaisia 
vammoja: kasvojen tai kehon 
hiertymiä, rikkoutuneiden sil-
mälasien aiheuttamia vammo-
ja ja palovammoja.
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Etumatkustajan turvatyynyn varoi-
tustarra (koskien turvaistuinta)

Älä koskaan asenna selkä 
menosuuntaan asennettavaa laste-
nistuinta etumatkustajan istuimelle. 
Jos turvatyyny laukeaa, se iskeytyy 
suoraan selkä menosuuntaan asen-
nettua lastenistuinta päin aiheuttaen 
vakavia tai jopa hengenvaarallisia 
vammoja.
Älä myöskään asenna kasvot 
menosuuntaan asennettavaa laste-
nistuinta etumatkustajan istuimelle. 
Jos etumatkustajan turvatyyny lau-
keaa, se aiheuttaa lapselle vakavia 
tai jopa hengenvaarallisia vammoja.

Jos ajoneuvosi on varustettu etu-
matkustajan etuturvatyynyn ON/OFF 
-kytkimellä, voit tarpeen vaatiessa 
kytkeä etumatkustajan etuturvatyy-
nyn päälle tai pois päältä. 

VAROITUS 
Kun turvatyyny laukeaa, turva-
tyynyyn liittyvät osat ohjaus-
pyörässä ja/tai kojelaudassa ja/
tai etu- ja takaovien yläpuoli-
sissa kattopaneeleissa kuume-
nevat voimakkaasti. Estääksesi 
vammat, älä koske turvatyynyn 
säilytyslokeron sisäosiin välit-
tömästi turvatyynyn täyttymi-
sen jälkeen.
Älä asenna tai sijoita mitään 
lisävarusteita turvatyynyjen lau-
keamisalueen läheisyyteen (eli 
mittaristoon, ikkunoihin, pilarei-
hin tai kattokaiteisiin).

OYDESA2042

VAROITUS
• Hengenvaara! Älä kiinnitä 

selkä menosuuntaan suun-
nattavaa lastenistuinta istui-
melle, jonka edessä on turva-
tyyny!

• Älä KOSKAAN käytä selkä 
menosuuntaan asennettua 
turvaistuinta, jos sen edessä 
on AKTIIVINEN TURVATYYNY. 
Se saattaa aiheuttaa LAPSEL-
LE VAKAVIA ja JOPA HEN-
GENVAARALLISIA VAMMOJA.

• Älä koskaan asenna turvais-
tuinta etumatkustajan istui-
melle. Jos etumatkustajan 
turvatyyny laukeaa, se voi 
aiheuttaa vakavia tai jopa hen-
genvaarallisia vammoja.

(Jatkuu)
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Turvatyynyn varoitusvalo

Mittaristossa olevan turvatyynyn 
varoitusvalon tarkoituksena on varoit-
taa sinua mahdollisesta turvatyyny-
järjestelmässä (SRS – Supplemental 
Restraint System) olevasta ongel-
masta.
Kun virta kytketään päälle (ON-asen-
toon), varoitusvalon tulee syttyä noin 
6 sekunniksi ja sen jälkeen sammua.
Tarkastuta järjestelmä, jos:
• Valo ei syty, kun käännät virta-avai-

men ON-asentoon.
• Valo jatkaa palamista noin 6 sekun-

nin palamisen jälkeen. 

• Valo syttyy auton liikkuessa. 
• Valo vilkkuu virta-avaimen ollessa 

ON-asennossa.

(Jatkuu)
• Kun lapsi kiinnitetään taka-

istuimen sivuosaan ajoneu-
vossa, jossa on sivu- ja/tai 
ikkunaturvatyynyt, varmista, 
että asennat lastenistuimen 
mahdollisimman kauas oves-
ta kuin mahdollista ja lukitset 
turvaistuimen kunnolla pai-
koilleen.

 Sivu- ja/tai ikkunaturvatyynyn 
täyttyminen saattaa aiheuttaa 
vakavia tai hengenvaarallisia 
vammoja vauvaan tai lapseen.

W7-147
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Matkustajan etuturvatyynyn  
kytkennän merkkivalo

 Etumatkustajan turvatyynyn 
ON (toimintavalmiudessa) 
-merkkivalo syttyy noin 4 
sekunniksi, kun virta-avain 
käännetään ON-asentoon.

Matkustajan etuturvatyynyn kytken-
nän merkkivalo syttyy myös silloin, 
kun vastaavan turvatyynyn ON/OFF-
kytkin asetetaan ON-asentoon ja se 
sammuu noin 60 sekunnin jälkeen.

Matkustajan etuturvatyynyn  
poiskytkennän merkkivalo

 Matkustajan etuturvatyynyn 
poiskytkennän merkkivalo 
palaa noin 4 sekuntia sen 
jälkeen, kun virta on kytketty 
ON-asentoon. 

Matkustajan etuturvatyynyn pois-
kytkennän merkkivalo syttyy myös, 
kun matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkin on asetettu OFF-
asentoon ja  vastaavasti sammuu, 
kun sama kytkin asetetaan takaisin 
ON-asentoon.

OCD038032 OCD038033

HUOMIO
Jos matkustajan etuturvatyy-
nyn ON/OFF-kytkimessä on 
vika, matkustajan etuturvatyy-
nyn OFF (ei toimintavalmiudes-
sa) -merkkivalo ei syty (mutta 
matkustajan etuturvatyynyn ON 
(toimintavalmiudessa) -merkki-
valo syttyy 60 sekunnin ajak-
si) ja matkustajan etuturva-
tyyny täyttyy auton etuosaan 
kohdistuvassa törmäyksessä, 
vaikka matkustajan etuturvatyy-
nyn ON/OFF-kytkin olisi OFF-
asennossa.
Pyydä tässä tapauksessa 
ammattihuoltoa tarkastamaan 
matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkin ja turvatyynyjärjes-
telmä.
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.
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SRS-järjestelmän osat ja 
toiminnot

SRS-järjestelmä sisältää seuraavia 
komponentteja:
1. Kuljettajan etuturvatyynymoduuli
2.  Etumatkustajan etuturvatyynymo-

duuli
3. Sivuturvatyynyjen moduulit*
4. Ikkunaturvatyynyjen moduulit*
5.  Turvavöiden esikiristimet*
6. Turvatyynyn varoitusvalo
7.  Turvatyynyjärjestelmän ohjausyk-

sikkö (SRSCM) / kallistusanturi*
8. Etutörmäystunnistimet

9. Sivutörmäystunnistimet
10.  Etumatkustajan etuturvatyynyn 

ON/OFF -kytkin
11.  Etumatkustajan etuturvatyynyn 

ON/OFF -merkkivalo
* : mikäli varusteena

Kun virta on kytketty (ON-asento), 
SRS-ohjausyksikkö (SRSCM) 
tarkkailee jatkuvasti kaikkia SRS-
komponentteja määrittääkseen mah-
dollisessa törmäystilanteessa, onko 
törmäys riittävän voimakas turvatyy-
nyn tai turvavyön esikiristimen lau-
kaisulle.
Mittaristossa oleva SRS-turvatyynyn 
varoitusvalo ” ” palaa noin 6 
sekuntia virran kytkemisen jälkeen 
(ON-asento), jonka jälkeen sen ( ) 
tulee sammua.

OYD036007L

VAROITUS  
Jos jotain seuraavista tilan-
teista esiintyy, on kyseessä 
SRS-toimintahäiriö. Tarkastuta 
järjestelmä tässä tapaukses-
sa ammattihuollossa. Suosit-
telemme käyntiä valtuutetulla 
KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
• Valo ei syty, kun käännät vir-

ta-avaimen ON-asentoon.
• Valo jatkaa palamista noin 6 

sekunnin palamisen jälkeen.
• Valo syttyy auton liikkuessa.
• Valo vilkkuu virta-avaimen 

ollessa ON-asennossa.
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Turvatyynyjen moduulit sijaitsevat 
ohjauspyörän keskiössä ja etumat-
kustajan paneelissa hansikasloke-
ron yläpuolella. Jos SRSCM tunnis-
taa riittävän voimakkaan ajoneuvon 
etuosaan kohdistuvan törmäyksen, 
se laukaisee automaattisesti etutur-
vatyynyt.

Laukeamishetkellä suojuskan-
siin muotoillut halkeamamasaumat 
repeävät turvatyynyjen laajenemisen 
aiheuttamasta paineesta. Suojusten 
auetessa turvatyynyt voivat täyttyä 
täydelliseen kokoonsa.

Täysin täyttynyt turvatyyny yhdessä 
oikein kiinnitetyn turvavyön kanssa 
hidastaa kuljettajan tai matkustajan 
liikkumista eteenpäin, jolloin pään ja 
rintakehän vammojen riski vähenee.

Välittömästi täydellisen täyttymisen 
jälkeen turvatyyny alkaa tyhjentyä, 
jotta kuljettaja pystyisi näkemään 
eteenpäin ja ohjata autoa tai käyttä-
mään muita hallintalaitteita.

B240B02L

Kuljettajan etuturvatyyny (2)

B240B01L

Kuljettajan etuturvatyyny (1)

B240B03L

Kuljettajan etuturvatyyny (3)
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VAROITUS
• Älä asenna tai aseta mitään 

varusteita (mukipidikettä, 
tarraa yms.) etumatkustajan 
hansikaslokeron yläpuoli-
seen paneeliin, kun autossa 
on varusteena etumatkustajan 
turvatyyny. Nämä tavarat voi-
vat olla vaarallisia ja aiheuttaa 
vammoja etumatkustajan tur-
vatyynyn lauetessa.

(Jatkuu)

B240B05L

Matkustajan etuturvatyyny
(Jatkuu)
• Älä asenna nestettä sisältävää 

ilmanraikastinta mittariston 
lähelle tai kojelaudan päälle. 

 Se saattaa olla vaarallinen ja 
aiheuttaa vammoja turvatyy-
nyn lauetessa.

VAROITUS
• Turvatyynyn lauetessa saat-

taa kuulua kova ääni ja mat-
kustamoon saattaa purkautua 
ohutta jauhepölyä. Tämä on 
normaali seuraus eikä aiheu-
ta lisävaaraa. Turvatyynyt on 
pakattu tähän hienojakoi-
seen jauheeseen.  Turvatyy-
nyn laukeamisesta seuraava 
pölyn muodostuminen saat-
taa aiheuttaa silmien tai ihon 
ärsyyntymistä. Se voi olla 
myös haitallista astmaati-
koille. Pese aina huolellises-
ti kaikki altistuneet ihoalueet 
kylmällä vedellä ja miedolla 
saippualla turvatyynyt lau-
kaisseen onnettomuuden jäl-
keen.

(Jatkuu)
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Kuljettajan ja matkustajan 
etuturvatyyny

Autosi on varustettu sekä kuljettajan 
että etumatkustajan turvatyynyjärjes-
telmällä ja kolmipisteturvavöillä. 

Turvatyynyjärjestelmästä ilmoitetaan 
ohjauspyörän turvatyynyn suojuksen 
ja matkustajan etusivupaneelissa 
hansikaslokeron yläpuolella olevan 
turvatyynyn suojuksen AIRBAG-
tekstillä.

SRS-järjestelmä koostuu turvatyy-
nyistä, jotka on asennettu ohjaus-
pyörän keskiön suojuksen sisään 
ja matkustajan etusivupaneelin alle 
hansikaslokeron yläpuolelle. 

Turvatyynyjärjestelmä suojaa kuljet-
tajaa ja/tai etumatkustajaa ja täyden-
tää turvavyöjärjestelmän antamaa 
suojaa keulatörmäystilanteessa, kun 
törmäysvoimat ovat riittävän suuria. 

(Jatkuu)
• SRS toimii ainoastaan, kun 

virta on kytketty päälle 
(ON-asento). Jos SRS-varoi-
tusvalo ” ” ei syty, pysyy 
päällä noin 6 sekunnin pala-
misen jälkeen, kun virta-avain 
käännetään ON-asentoon tai 
moottori käynnistetään, tai 
syttyy ajon aikana, SRS-jär-
jestelmä ei toimi oikein. Tar-
kastuta järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuol-
lossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyy-
jällä tai huollon yhteistyö-
kumppanilla.

• Ennen kuin vaihdat sulakkeen 
tai irrotat akkukaapelin, kään-
nä virta-avain LOCK-asentoon 
ja irrota avain. Älä koskaan 
poista tai vaihda turvatyynyyn 
liittyviä sulakkeita, kun virta-
lukko on ON-asennossa. Jos 
tätä varoitusta ei noudateta, 
SRS-turvatyynyn varoitusvalo 
” ” syttyy palamaan.

OCD038034

OCD038035

Kuljettajan etuturvatyyny

Matkustajan etuturvatyyny
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VAROITUS  
Kuljettajan käsien pitää olla 
ohjauspyörän sivuilla ”kello 
yhdeksän” ja ”kello kolmen” 
asennoissa. Matkustajan tulisi 
pitää kätensä sylissään.

VAROITUS
Huolehdi, että kaikki käyttävät 
aina turvavöitä ja lapset on kiin-
nitetty turvaistuimiin. Turvatyyny 
täyttyy kovalla voimalla silmän-
räpäyksessä. Turvavyöt pitävät 
matkustajat oikeassa asennos-
sa, jolloin saadaan paras hyöty 
turvatyynyiltä. Jos turvavöitä 
käytetään väärin tai ei ollenkaan, 
turvatyynyt voivat täyttyessään 
aiheuttaa vakavia vammoja. 
Noudata aina tässä oppaassa 
esitettyjä turvavöitä, turvatyyny-
jä ja matkustajien turvallisuutta 
koskevia varotoimenpiteitä. 
Jotta pienennettäisiin vakavien 
loukkaantumisten riskiä ja saa-
vutettaisiin paras suojavaikutus, 
noudata seuraavia ohjeita:
• Älä koskaan laita lasta istu-

maan etuistuimelle turvaistui-
messa tai istuinkorokkeella.

• Lasten tulee istua takaistui-
mella, turvavyöt kiinnitettyinä. 
Se on turvallisin matkustus-
paikka lapselle iästä riippu-
matta.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Etu- ja sivuturvatyynyt voivat 

aiheuttaa väärin istuvan etu-
matkustajan loukkaantumi-
sen.

• Siirrä istuimesi mahdollisim-
man kauas turvatyynyistä, 
niin että ajoneuvon hallinta 
on yhä vaivatonta.  

• Sinun tai matkustajasi ei tulisi 
koskaan istua tarpeettoman 
lähellä turvatyynyjä tai nojata 
niihin. Väärin istuva kuljettaja 
tai matkustaja voi loukkaan-
tua vakavasti täyttyvästä tur-
vatyynystä. 

• Älä koskaan nojaa ovea tai 
keskikonsolia vasten: istu taval-
lisessa istuma-asennossa.

• Kukaan ei saa istua etumat-
kustajan istuimella, kun etu-
matkustajan etuturvatyynyn 
OFF-merkkivalo palaa, koska 
turvatyyny ei tällöin täyty tör-
mäyksen yhteydessä.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
• Älä laita esineitä ohjauspyö-

rässä, kojelaudassa tai mat-
kustajan puolella hansikaslo-
keron yläpuolella sijaitsevien 
turvatyynymoduulien pääl-
le, koska esineet saattavat 
aiheuttaa vammoja, jos auto 
joutuu niin voimakkaaseen 
törmäykseen, että turvatyynyt 
täyttyvät.

• Älä muokkaa tai irrota tur-
vatyynyjärjestelmän johtimia 
tai muita komponentteja. Jos 
näin toimitaan, turvatyynyjen 
tahattomasta laukeamises-
ta tai toimintakyvyttömäksi 
tekemisestä saattaa aiheutua 
loukkaantumisia.

• Jos SRS-turvatyynyjärjestel-
män varoitusvalo jää pala-
maan ajon aikana, tarkastuta 
järjestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Turvatyynyt ovat kertakäyt-

töisiä. Vaihdata järjestelmä 
ammattihuollossa. 

 Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

• Turvatyynyjärjestelmä laukai-
see turvatyynyt vain, kun tör-
mäys on riittävän voimakas 
ja törmäyskulma on alle 30° 
auton pituusakseliin nähden. 
Lisäksi turvatyynyt laukeavat 
vain kerran. Turvavöiden on 
oltava aina kiinnitettyinä.

• Etuturvatyynyjä ei ole suun-
niteltu laukeamaan sivu-
törmäyksessä, perääna-
jon yhteydessä eikä auton 
pyörähtäessä katon kautta 
ympäri. Etuturvatyynyt eivät 
myöskään laukea etupäähän 
kohdistuvissa törmäyksissä, 
joiden voimakkuus ei ylitä lau-
keamisen kynnysarvoa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Turvaistuinta ei saa koskaan 

asentaa etuistuimelle. Vauva 
tai lapsi saattaa loukkaantua 
vakavasti tai jopa menehtyä 
turvatyynyn laukeamisesta 
onnettomuudessa.

• Alle 12-vuotiaiden tulee istua 
asianmukaisessa turvaistui-
messa auton takaistuimella. 
Älä koskaan anna lapsen mat-
kustaa etuistuimella. Jos yli 
12-vuotias lapsi on välttämät-
tä kiinnitettävä etuistuimelle, 
hänelle tulee kiinnittää turva-
vyö oikein ja istuin on siirret-
tävä mahdollisimman taakse.

• Jotta auton turvajärjestelmät 
toimisivat oikein onnettomuus-
tilanteessa, kuljettajan ja kaik-
kien matkustajien tulee aina 
käyttää turvavyötä, riippumatta 
siitä istuvatko he turvatyynyllä 
varustetulla istuimella. Näin 
riski loukkaantua onnettomuus-
tilanteessa on mahdollisimman 
pieni. Älä istu tai nojaa tarpeet-
toman lähelle turvatyynyä, kun 
auto liikkuu.

(Jatkuu)
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Etumatkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF -kytkin  
(mikäli varusteena)

Etumatkustajan etuturvatyyny voi-
daan kytkeä pois toiminnasta mat-
kustajan etuturvatyynyn ON/OFF-
kytkimellä, jos etumatkustajan istui-
melle asennetaan turvaistuin tai jos 
etumatkustajan istuimella ei ole mat-
kustajaa.
Varmistaaksesi lapsesi turvallisuu-
den, matkustajan etuturvatyyny on 
kytkettävä pois päältä, jos selkä 
menosuuntaan suunnattava lastenis-
tuin on poikkeussyistä asennettava 
etumatkustajan istuimelle.

Etumatkustajan etuturvatyynyn kyt-
keminen päälle tai pois päältä:
Kytkeäksesi matkustajan etuturva-
tyynyn pois päältä, aseta pääavain 
matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF -kytkimeen ja käännä se OFF-
asentoon. Matkustajan etuturvatyy-
nyn poiskytkennän merkkivalo ( ) 
syttyy ja pysyy päällä, kunnes turva-
tyyny kytketään taas päälle.
Kytkeäksesi matkustajan etuturva-
tyynyn takaisin päälle, aseta pää-
avain matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF -kytkimeen ja käännä se 
ON-asentoon. 

(Jatkuu)
• Väärästä istuma-asennosta 

saattaa onnettomuustilan-
teesta aiheutua vakavia tai 
kuolemaan johtavia vammoja. 
Kaikkien matkustajien tulisi 
istua pystyasennossa istui-
men keskiosassa turvavyöt 
kiinnitettynä pystyasentoon 
säädettyä selkänojaa vasten 
ja jalkojen pitäisi levätä ren-
nosti lattialla, kunnes auto on 
pysäköity ja virta-avain pois-
tettu.

• Turvatyynyjärjestelmän tulee 
toimia hyvin nopeasti, jotta se 
voisi suojata autossa matkus-
tavia henkilöitä onnettomuus-
tilanteessa. Jos matkustaja on 
liikkunut oikeasta asennosta 
turvavyön käytön laiminlyö-
misen johdosta, turvatyyny 
saattaa osua voimalla mat-
kustajaan aiheuttaen vaka-
via tai jopa hengenvaarallisia 
vammoja.

OYB036030

OCD038036
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Etumatkustajan turvatyynyn OFF-
merkkivalo sammuu ja etumatkusta-
jan turvatyynyn ON-merkkivalo ( ) 
syttyy noin 60 sekunniksi.

] HUOMAUTUS
• Kun matkustajan etuturvatyynyn 

ON/OFF -kytkin asetetaan ON- 
asentoon, etumatkustajan etutur-
vatyyny kytkeytyy ja tällöin las-
tenistuinta ei saa asentaa etumat-
kustajan istuimelle. 

• Kun matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF -kytkin on asetettu OFF-
asentoon, etumatkustajan etutur-
vatyyny on kytketty pois päältä.

HUOMIO
• Jos matkustajan etuturvatyy-

nyn ON/OFF-kytkin ei toimi 
oikein, turvatyynyn varoitus-
valo ( ) syttyy mittaristossa.

 Tässä tilanteessa matkustajan 
etuturvatyynyn OFF (ei toimin-
tavalmiudessa) -merkkivalo  
( ) ei syty (mutta matkus-
tajan etuturvatyynyn ON (toi-
mintavalmiudessa) -merkkiva-
lo syttyy noin 60 sekunnin 
ajaksi) ja turvatyynyjärjestel-
män ohjausyksikkö kytkee 
matkustajan etuturvatyynyn 
takaisin toimintaan ja laukai-
see sen auton etuosaan koh-
distuvassa törmäyksessä, 
vaikka matkustajan etuturva-
tyynyn ON/OFF-kytkin olisi 
OFF-asennossa.

 Tarkastuta järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollos-
sa. Suosittelemme käyntiä val-
tuutetulla KIA-jälleenmyyjällä 
tai huollon yhteistyökumppa-
nilla.

(Jatkuu)

VAROITUS  
Etuturvatyynyn ON/OFF -kytkin-
tä voidaan kääntää käyttämällä 
pientä, jäykkää, avaimen kaltais-
ta puikkoa. Tarkasta aina etu-
turvatyynyn ON/OFF-kytkimen 
ja etumatkustajan turvatyynyn 
ON/OFF-merkkivalon tila.

(Jatkuu)
• Jos SRS-turvatyynyn varoitus-

valo vilkkuu, ei syty virtalukon 
ON-asentoon kytkemisen seu-
rauksena tai se jatkaa pala-
mista ajon aikana, tarkastuta 
järjestelmän ammattihuollos-
sa. Suosittelemme käyntiä val-
tuutetulla KIA-jälleenmyyjällä 
tai huollon yhteistyökumppa-
nilla.
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VAROITUS  
• Kuljettaja on vastuussa mat-

kustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkimen asettamisesta 
oikeaan asentoon. 

• Kytke matkustajan etuturvatyy-
ny pois toimintavalmiudesta 
ainoastaan virta-avaimen olles-
sa OFF-asennossa, muuten tur-
vatyynynjärjestelmän ohjausyk-
sikkö saattaa vikaantua.

 Lisäksi voi olla vaarana, että 
kuljettajan ja/tai etumatkus-
tajan etu- ja/tai sivuturvatyy-
ny tai turvaverho ei laukea 
ollenkaan tai että se ei laukea 
oikealla tavalla onnettomuu-
den sattuessa. 

• Älä koskaan asenna selkä 
ajosuuntaan asennettavaa 
turvaistuinta etumatkustajan 
istuimelle, jos etumatkusta-
jan etuturvatyynyä ei ole kyt-
ketty pois toiminnasta. Vauva 
tai lapsi saattaa loukkaantua 
vakavasti tai jopa menehtyä 
turvatyynyn laukeamisesta 
onnettomuudessa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Vaikka autosi olisi varustettu 

etumatkustajan etuturvatyy-
nyn ON/OFF-avainkytkimel-
lä, älä asenna turvaistuinta 
etumatkustajan istuimelle. 
Lasten turvaistuinta ei saa 
asettaa etuistuimelle. Lapset, 
jotka ovat liian isoja lasten 
turvaistuimiin, tulee aina aset-
taa takaistuimille ja kiinnittää 
kolmipisteturvavöillä (lantio-/
olkavyöt). Lapsille on turval-
lisinta onnettomuuden sattu-
essa, kun heidät on kiinnitetty 
takaistuimille oikeantyyppi-
siin lastenistuimiin.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kytke etumatkustajan etutur-

vatyyny toimintavalmiuteen 
heti, kun turvaistuin on pois-
tettu istuimelta.

• Älä koskaan laita mitään esi-
neitä pieniin aukkoihin, jotka 
ovat lähellä auton istuimiin 
kiinnitettyjä turvatyynytarroja. 
Kun turvatyyny laukeaa, esine 
saattaa vaikuttaa laukeami-
seen ja aiheuttaa yllättävän 
onnettomuuden tai ruumiilli-
sen vamman.
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Sivuturvatyyny  
(mikäli varusteena)

h  Varsinaiset turvatyynyt saattavat poiketa 
kuvan mukaisista.

Autosi on varustettu kumman-
kin etuistuimen sivuturvatyynyllä. 
Turvatyyny täydentää turvavyön kul-
jettajalle ja/tai etumatkustajalle tarjo-
amaa suojaa.
Sivuturvatyyny on suunniteltu lau-
keamaan ainoastaan tietyn tyyppi-
sissä sivuun kohdistuvissa törmäyk-
sissä, johon vaikuttaa mm. törmäyk-
sen voimakkuus, suunta, nopeus ja 
törmäyspiste. Sivuturvatyynyjä ei 
ole suunniteltu laukeamaan kaikissa 
sivutörmäyksissä tai auton kaatu-
essa.

OCD038037

OCD038038

 Edessä

VAROITUS –  
Älä kiinnitä esineitä

Ohjauspyörässä, mittaristossa 
tai hansikaslokeron päällä koje-
laudassa olevien turvatyynymo-
duulien päälle tai läheisyyteen 
ei saa asettaa esineitä (esim. 
kojelaudan lisäverhoilua, mat-
kapuhelinpidikettä, mukipidiket-
tä, ilmanraikastinta tai tarroja). 
Nämä esineet voivat aiheuttaa 
vaaratilanteen auton joutuessa 
törmäykseen, jossa turvatyy-
nyt laukeavat. Älä aseta mitään 
tavaroita turvatyynyn päälle tai 
itsesi ja turvatyynyn väliin.
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]  MUISTUTUS –  
jos varusteena on  
kallistusanturi

• Lisäksi molemminpuoliset sivu-
turvatyynyt laukeavat tietyntyyp-
pisissä kierimistilanteissa.

• Sivuturvatyyny saattaa laueta kun 
kierimistunnistin tulkitsee tilan-
teen kierimiseksi. 

(Jatkuu)
• Älä käytä jälkiasennettavia 

istuinsuojia.
• Istuinsuojien käyttö voi hei-

kentää järjestelmän tehokkuut-
ta tai estää sitä toimimasta.

• Vältä iskemästä sivutörmäys-
tunnistimiin, kun virta on 
päällä, jotta voisit estää sivu-
turvatyynyn tahattomasta lau-
keamisesta aiheutuvat henki-
lövahingot.

• Jos istuin tai istuimen verhoi-
lu on vahingoittunut, huollata 
auto ammattihuollossa.

 Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

VAROITUS 
• Sivuturvatyynyt ovat täydentä-

vä järjestelmä turvavöille, eikä 
se korvaa niitä. Tämän vuoksi 
turvavöitä on aina käytettävä, 
kun auto liikkuu. Turvatyynyt 
laukeavat vain tietyntyyppi-
sissä sivutörmäyksissä tai 
auton kaatuessa katolleen*1, 
joiden voimakkuus on riittävä 
vahingoittamaan matkustajia.

• Paras sivuturvatyynyjärjestel-
män suojavaikutus saavute-
taan, kun matkustajat istuvat 
pystyasennossa turvavyöt 
oikein kiinnitettyinä. Tällöin 
vältytään myös laukeavan 
sivuturvatyynyn aiheuttamilta 
loukkaantumisilta.

(Jatkuu)

*1  Vain autot, joissa on kaatumistunnistin.

VAROITUS
Älä anna matkustajien nojata 
päitään tai vartaloitaan oviin, 
asettaa käsiään oville, venyt-
tää käsiään ulos ikkunoista tai 
asettaa tavaroita itsensä ja oven 
väliin istuessaan istuimilla, joi-
hin sivu- ja ikkunaturvatyynyt 
vaikuttavat.
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Ikkunaturvatyyny (mikäli 
varusteena)

Ikkunaturvatyynyt sijaitsevat katon 
molemmin puoleisissa sivukaarissa 
keskipilarin yläpuolella.

Ne on suunniteltu suojaamaan etu- 
ja takasivumatkustajien päitä tietyn 
tyyppisissä sivutörmäyksissä.
Ikkunaturvatyyny on suunniteltu lau-
keamaan ainoastaan tietyn tyyppi-
sissä sivuun kohdistuvissa törmäyk-
sissä, johon vaikuttaa mm. törmäyk-
sen voimakkuus, suunta, nopeus ja 
törmäyskohta. Ikkunaturvatyynyjä 
ei ole suunniteltu laukeamaan kai-
kenlaisissa sivutörmäystilanteissa, 
etu- tai takapäähän kohdistuvissa 
törmäyksissä tai ajoneuvon kierimis-
tilanteissa.

]  MUISTUTUS –  
jos varusteena on 
kallistusanturi

• Lisäksi molemminpuoliset ikku-
naturvatyynyt laukeavat tietyn-
tyyppisissä kierimistilanteissa.

• Turvaverho saattaa laueta kun 
kierimistunnistin tulkitsee tilan-
teen kierimiseksi.

OCD038039

OCD038040

h  Varsinaiset turvatyynyt saattavat poiketa 
kuvan mukaisista.

VAROITUS – 
 Älä kiinnitä esineitä

• Älä aseta mitään tavaroita tur-
vatyynyn päälle tai itsesi ja 
turvatyynyn väliin. Älä myös-
kään sijoita mitään esineitä 
turvatyynyjen aukeamisalu-
eelle kuten oven, sivulasien ja 
A- tai C-pilarien läheisyyteen.

• Älä aseta mitään esineitä oven 
ja istuimen väliin. Ne saatta-
vat sinkoutua matkustamoon 
sivuturvatyynyn lauetessa.

• Älä asenna mitään varusteita 
sivuturvatyynyjen viereen tai 
niiden lähelle.

• Älä turvallisuussyistä ripusta 
vaatekoukkuihin painavia esi-
neitä.
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VAROITUS – 
 Älä kiinnitä esineitä

• Älä asenna mitään esineitä 
turvatyynyn laukeamisalu-
eelle. Älä myöskään sijoita 
mitään esineitä turvatyynyjen 
aukeamisalueelle kuten oven, 
sivulasien, A- tai C-pilarien tai 
sivukattopalkin läheisyyteen.

• Älä ripusta vaatekoukkuun 
kovia tai särkyviä esineitä.

(Jatkuu)
• Älä anna matkustajien nojata 

päällään tai kehollaan oveen, 
pitää käsiään kiinni ovessa tai 
työntää käsiään ulos ikkunas-
ta, äläkä laita esineitä ovien 
ja matkustajien väliin, kun 
matkustajat istuvat istuimella, 
joka on varustettu sivuturva-
tyynyllä ja/tai turvaverholla.

• Älä koskaan yritä avata tai 
korjata turvaverhojärjestel-
män osia. Huollata järjestelmä 
tarvittaessa ammattihuollos-
sa. Suosittelemme käyntiä val-
tuutetulla KIA-jälleenmyyjällä 
tai huollon yhteistyökumppa-
nilla.

Yllä esitettyjen ohjeiden noudat-
tamatta jättäminen voi aiheuttaa 
matkustajan loukkaantumisen 
tai menehtymisen onnettomuu-
den sattuessa.

VAROITUS 
• Jotta sivu- ja ikkunaturvatyy-

nyt tarjoaisivat parhaan suoja-
vaikutuksen, sekä etumatkus-
tajien ja takasivumatkustajien 
tulisi istua pystyasennossa 
turvavyöt oikein kiinnitettyinä. 
Erityisen tärkeää on, että lap-
set istuvat tarkoituksenmukai-
sissa lasten turvaistuimissa 
takaistuimella. 

• Kun lapset istuvat takaistui-
men reunapaikoilla, heidän 
täytyy käyttää asianmukaista 
turvaistuinta. Varmista, että 
kiinnität lasten turvaistuimen 
mahdollisimman kauas oven 
sivusta ja lukitset lastenistui-
men paikoilleen.

 (Jatkuu)
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Miksi turvatyynyni ei lauennut tör-
mäyksessä? (turvatyynyn laukea-
miseen tarvittava tilanne)
On olemassa monenlaisia onnet-
tomuuksia, joissa turvatyynyt 
eivät tarjoa lisäsuojaa.  
Näitä ovat mm. peräänajot, ketju-
kolarin lievimmät törmäykset ja 
alhaisilla nopeuksilla tapahtuvat 
törmäykset.  

Turvatyynyjen törmäystunnistimet

1.  SRS-ohjausyksikkö/ 
Kierimistunnistin (mikäli varus-
teena)

2. Etutörmäystunnistin
3. Sivutörmäystunnistin
4. Sivutörmäystunnistin

OCD038041/OCD038042/OCD038043/OCD038044/OCD038045

h Varsinaiset turvatyynyjen törmäystunnistimet saattavat poiketa kuvan mukaisista.
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(Jatkuu)
• Ongelmia saattaa ilmetä, jos 

tunnistimien asennuskul-
mat muuttuvat etupuskurin, 
korin tai B-pilarin, jossa sivu-
törmäystunnistin sijaitsee, 
muodonmuutoksen johdos-
ta. Huollata järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollos-
sa. Suosittelemme käyntiä val-
tuutetulla KIA-jälleenmyyjällä 
tai huollon yhteistyökumppa-
nilla.

• Autosi on suunniteltu vai-
mentamaan törmäysvoimia ja 
turvatyyny(t) on suunniteltu 
laukeamaan tietyntyyppisissä 
törmäyksissä. Puskurisuojus-
ten asentaminen tai puskurin 
vaihtaminen tarvikevaraosaan 
saattaa vaikuttaa haitallisesti 
törmäysominaisuuksiin ja tur-
vatyynyn laukeamiseen.

VAROITUS  
• Älä kohdista iskuja turvatyy-

nyihin tai alueille, joihin tör-
mäysanturit on asennettu, 
äläkä anna minkään esineen 
iskeytyä niihin. 

 Tämä saattaa aiheuttaa tahat-
toman turvatyynyn laukeami-
sen, joka voi johtaa vakaviin 
tai jopa hengenvaarallisiin 
henkilövahinkoihin.

• Jos anturien sijaintia tai asen-
nuskulmaa muutetaan millään 
tavalla, turvatyynyt saattavat 
laueta tarpeettomasti tai ne 
eivät mahdollisesti laukea tar-
vittaessa, mistä saattaa olla 
seurauksena vakavia tai kuo-
lemaan johtavia vammoja.  

 Tämän vuoksi älä yritä suorit-
taa mitään huoltotoimenpiteitä 
turvatyynytunnistimien lähellä 
tai suoraan niihin.  Huollata 
järjestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

(Jatkuu)

 VAROITUS –  
Jos varusteena  
on kallistusanturi

Jos ajoneuvosi on varustettu 
sivu- tai ikkunaturvatyynyllä, 
aseta virtalukko OFF- tai ACC-
asentoon, kun ajoneuvoa hina-
taan. 
Sivu- tai ikkunaturvatyyny saat-
taa laueta virtalukon ollessa 
ON-asennossa, ja kierimistun-
nistin saattaa havaita tilanteen 
kierimisenä.



703

Autosi turvavarusteet

Turvatyynyn laukeamistilanteet

Etuturvatyynyt 
Etuturvatyynyt on suunniteltu laukea-
maan etupäähän kohdistuvissa tör-
mäyksissä, ja siihen vaikuttaa mm. 
törmäyksen voimakkuus, nopeus ja 
suuntakulma.

h  Varsinaiset turvatyynyt saattavat poiketa 
kuvan mukaisista.

Sivuturvatyynyt ja turvaverhot (jos 
varusteena)
Sivuturvatyynyt ja turvaverhot on suun-
niteltu laukeamaan ja täyttymään sivu-
törmäysanturien tunnistaman törmäys-
voiman, nopeuden tai törmäyskulman 
perusteella auton kylkeen kohdistu-
vassa törmäyksessä.
Vaikka etuturvatyynyt (kuljettajan 
ja etumatkustajan) on suunniteltu 
laukeamaan ainoastaan etupää-
hän kohdistuvissa törmäyksissä, ne 
saattavat laueta myös muun tyyppi-
sissä törmäyksissä, mikäli etupään 
törmäystunnistin tunnistaa riittävän 
voimakkaan iskun. Sivuturvatyynyt 
ja turvaverhot on suunniteltu laukea-
maan vain sivutörmäyksissä, mutta 
ne saattavat laueta myös muun 
tyyppisissä törmäyksissä, jos sivu-
törmäysanturit tunnistavat riittävän 
voimakkaan iskun.

OCD038047

OLM032311L

OCD038046
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Jos ajoneuvon alustaan kohdistuu 
isku töyssyistä, esteistä, korjaa-
mattomista teistä tai jalkakäytävis-
tä, turvatyynyt saattavat laueta. Aja 
varovaisesti huonokuntoisilla teillä tai 
tiepinnoilla, joita ei ole suunniteltu 
liikenteelle, estääksesi turvatyynyjen 
tarkoituksettoman laukeamisen.

]  MUISTUTUS –  
Jos varusteena on  
kallistusanturi 

Sivuturvatyynyt ja/tai turvaverhot 
on suunniteltu laukeamaan myös sil-
loin, kun kaatumistunnistin havait-
see auton kaatuvan

Tilanteet, joissa turvatyyny ei 
laukea

• Tietyissä hitailla nopeuksilla tapah-
tuvissa kolareissa turvatyynyt eivät 
mahdollisesti laukea.  Turvatyynyt 
on suunniteltu siten, että ne eivät 
laukea näissä törmäyksissä, sillä 
ne eivät tarjoa mitään lisäsuojaa 
turvavöiden antaman suojan lisäksi.

• Etuturvatyynyjä ei ole suunniteltu 
laukeamaan takaosaan kohdistu-
vissa törmäyksissä, koska matkus-
tajat liikkuvat taaksepäin törmäyk-
sen voimasta. Tällöin täyttyneet 
turvatyynyt eivät pysty tarjoamaan 
lisäsuojaa. 

OCD038049

OCD038048
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• Etuturvatyynyt eivät yleensä lau-
kea sivutörmäyksessä, koska 
matkustajat liikkuvat törmäyksen 
suuntaan ja täten etuturvatyynyjen 
laukeaminen ei tarjoaisi lisäsuojaa 
matkustajille.

 Kuitenkin sivuturvatyynyt tai turva-
verhot saattavat laueta törmäysvoi-
masta, ajonopeudesta ja törmäys-
kulmasta riippuen.

• Kulmittain tapahtuvassa törmäyk-
sessä törmäysvoima voi liikuttaa 
matkustajia suuntaan, jossa turva-
tyynyt eivät tarjoa lisäsuojaa, joten 
anturit eivät välttämättä laukaise 
turvatyynyjä.

• Juuri ennen törmäystä kuljettajat 
jarruttavat yleensä voimakkaasti.  
Tämänlaisissa voimakkaissa jarru-
tuksissa ajoneuvon etuosa laskeu-
tuu, jolloin se voi kiilautua ajoneu-
von alle, jossa on korkeampi maa-
vara. Turvatyynyt eivät välttämättä 
laukea tämänlaisissa ”alle kiilautu-
mistilanteissa”, koska tunnistimien 
havaitsemat jarrutusvoimat heikke-
nevät merkittävästä.

OCD0380511VQA2089OCD038047
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• Turvatyynyt eivät täyty kaikissa 
onnettomuuksissa, joissa ajoneuvo 
kierii, vaikka varusteena olisi sivu- 
ja ikkunaturvatyynyt.

] HUOMAUTUS
Kuitenkin sivu- ja/tai ikkunatur-
vatyynyt saattavat laueta ajoneu-
von kieriessä sivuosaan kohdistuvan 
iskun vaikutuksesta, mikäli ajoneu-
vo on varustettu sivu- ja ikkunatur-
vatyynyillä.

]  MUISTUTUS –  
Jos varusteena on 
kallistusanturi 

Kuitenkin, mikäli varusteena on 
sivuturvatyynyt ja turvaverhot, tur-
vatyynyt saattavat laueta kierimis-
tilanteessa, jonka kierimistunnistin 
havaitsee. 

]  MUISTUTUS –  
Jos varusteena ei ole  
kallistusanturia

Kuitenkin sivu- ja/tai ikkunatur-
vatyynyt saattavat laueta ajoneu-
von kieriessä sivuosaan kohdistuvan 
iskun vaikutuksesta, mikäli ajoneu-
vo on varustettu sivu- ja ikkunatur-
vatyynyillä.

• Turvatyynyt eivät välttämättä lau-
kea, jos auto törmää valopylvään 
tai puun kaltaisiin kohteisiin, jolloin 
törmäysvoima kohdistuu kapealle 
alueelle eikä koko törmäysvoima 
välity antureille.
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SRS-järjestelmän huolto ja 
ylläpito
SRS-järjestelmä ei käytännössä 
vaadi huoltoa eikä siinä ole osia, joita 
voisit itse turvallisesti huoltaa. Jos 
SRS-turvatyynyjärjestelmän varoi-
tusvalo ei syty tai se palaa jatkuvasti, 
tarkastuta järjestelmä ammattihuol-
lossa.
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

(Jatkuu)
• Älä muokkaa tai irrota tur-

vatyynyjärjestelmän johtimia 
tai muita komponentteja. Jos 
näin toimitaan, turvatyynyjen 
tahattomasta laukeamises-
ta tai toimintakyvyttömäksi 
tekemisestä saattaa aiheutua 
loukkaantumisia.

• Jos turvatyynyjärjestelmän 
osia on poistettava tai ajo-
neuvo on romutettava, on 
noudatettava erityisiä turva-
varotoimenpiteitä. Valtuutet-
tu KIA-huolto tuntee nämä 
varotoimenpiteet ja voi antaa 
sinulle tarvittavia lisätietoja. 
Näiden toimenpiteiden nou-
dattamatta jättäminen voi lisä-
tä henkilövahinkojen riskiä.

• Älä yritä käynnistää mootto-
ria, jos autoosi on päässyt 
vettä niin paljon että matot 
ovat kastuneet läpikotaisin 
tai jos lattialla on vettä. Tar-
kastuta autosi ammattihuol-
lossa. Suosittelemme otta-
maan yhteyttä valtuutettuun 
KIA-jälleenmyyjään tai huol-
lon yhteistyökumppaniin.

VAROITUS 
• Turvatyynyjärjestelmän kom-

po nenttien ja johtimien muut-
taminen, mukaan luettuna 
merkkien kiinnittäminen 
peitekansiin tai auton korin 
rakenteen muuttaminen, saat-
taa vaikuttaa turvatyynyjärjes-
telmän toimintaan haitallisesti 
ja aiheuttaa mahdollisen louk-
kaantumisen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Turvatyynyjen peitekansien 

puhdistukseen saa käyttää 
vain kuivaa, pehmeää liinaa 
tai veteen kostutettua liinaa. 
Liuotin tai puhdistin saattaa 
vaikutta epäedullisesti turva-
tyynyn suojakuoreen ja järjes-
telmän oikeaan laukeamiseen.

• Älä kiinnitä mitään esineitä 
turvatyynymoduulien pääl-
le tai niiden läheisyyteen, 
ohjauspyörään, mittaristoon 
tai etumatkustajan kohdalla 
kojelautaan hansikaslokeron 
yläpuolelle. Mikä tahansa näi-
hin kohtiin kiinnitetty esine 
saattaa aiheuttaa vammoja 
turvatyynyjen lauetessa tör-
mäyksessä.

• Jos turvatyynyt täyttyvät, 
vaihdata järjestelmä ammatti-
huollossa.

 Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

(Jatkuu)
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Turvallisuutta lisääviä 
varotoimenpiteitä
• Älä koskaan päästä matkustajia 

tavaratilaan tai kaadetun taka-
selkänojan päälle kuljetuksen 
ajaksi. Kaikkien matkustajien tulee 
istua pystyasennossa, selkä tiu-
kasti selkänojalla, vyöt kiinnitettyi-
nä ja jalat lattialla.

• Matkustajat eivät saa poistua 
istuimilta tai vaihtaa niitä auton 
liikkuessa. Matkustaja, joka ei 
käytä turvavyötä, voi paiskautua 
päin matkustamon rakenteita, muita 
matkustajia tai lentää ulos ajoneu-
vosta mahdollisen törmäyksen tai 
äkkijarrutuksen seurauksena.

• Jokainen turvavyö on suunni-
teltu yhden matkustajan kiinnit-
tämiseen. Jos samaa turvavyötä 
käyttää useampi kuin yksi henkilö, 
saattavat molemmat loukkaantua 
mahdollisessa törmäyksessä vaka-
vasti tai jopa hengenvaarallisesti.

• Älä käytä mitään tarvikkeita 
turvavöillä. Lisävarusteet, jotka 
parantavat matkustajan mukavuut-
ta tai muuttavat vyön asentoa, voi-
vat heikentää turvavyön tarjoamaa 
suojaa ja jopa lisätä vakavan louk-
kaantumisen riskiä mahdollisessa 
törmäyksessä.

• Matkustajat eivät saa asettaa 
kovia tai teräviä esineitä itsensä 
ja turvatyynyn väliin. Kovien tai 
terävien kappaleiden kuljettaminen 
sylissä tai niiden pitäminen suulla 
voi johtaa vakaviin vammoihin tur-
vatyynyn lauetessa.

• Pidä matkustajat kaukana tur-
vatyynyjen suojuksista. Kaikkien 
matkustajien tulee istua pystyasen-
nossa, selkä tiukasti selkänojalla, 
vyöt kiinnitettyinä ja jalat lattialla.  
Jos matkustajat ovat liian lähellä 
turvatyynyjen suojuksia, ne saat-
tavat aiheuttaa vammoja lauetes-
saan.

• Älä kiinnitä tai aseta esineitä 
turvatyynysuojuksien päälle tai 
niiden lähelle. Mitkä tahansa esi-
neet, jotka on kiinnitetty tai asetet-
tu etu- tai sivuturvatyynyjen suo-
juksiin, voivat häiritä turvatyynyjen 
virheetöntä toimintaa.

• Älä muokkaa etuistuimia. 
Etuistuimien muutokset saattavat 
haitata turvatyynyjärjestelmänan-
turien ja sivuturvatyynyjen toimin-
taa.

• Älä laita esineitä etuistuimien 
alle. Esineiden asettaminen etuis-
tuimien alle saattaa häiritä turva-
tyynyjärjestelmän tunnistinosien ja 
johdotusten toimintaa.

• Älä koskaan pidä lasta tai vau-
vaa sylissäsi. Lapsi tai vauva 
saattaa loukkaantua vakavasti tai 
jopa menehtyä mahdollisessa tör-
mäystilanteessa. Kaikki lapset ja 
vauvat tulee kiinnittää oikein tar-
koituksenmukaisiin lastenistuimiin 
tai turvavöin takaistuimille.
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Lisävarusteiden asentaminen tai 
muiden muutosten tekeminen turva-
tyynyllä varustettuun autoon
Autosi turvatyynyjärjestelmän toimin-
ta voi muuttua, jos vaihdat auton 
rungon, puskurijärjestelmän tai keu-
lan osia tai kylkipaneeleja tai muutat 
maavaraa.

Turvatyynyn varoitustarra  
(mikäli varusteena)

Turvatyynyn varoitustarrat on kiin-
nitetty varoittamaan kuljettajaa ja 
matkustajia turvatyynyjärjestelmän 
käytön mahdollisista vaaroista.
Huomaa, että nämä lain määräämät 
varoitukset keskittyvät lasten tur-
vallisuusriskeihin. Pyydämme myös 
tutustumaan vaaroihin, joille aikuiset 
saattavat altistua. Nämä on lueteltu 
edellisillä sivuilla.

OCD038054

VAROITUS 
• Väärässä asennossa istuva 

matkustaja saattaa joutua liian 
lähelle laukeavaa turvatyynyä, 
osua auton sisärakenteisiin 
tai sinkoutua ulos autosta, 
mikä voi aiheuttaa vakavan tai 
kuolemaan johtavan vamman.

• Pidä istuimen selkänoja pys-
tyasennossa ja istu selkä vas-
ten istuintyynyn keskiosaa, 
turvavyö kiinnitettynä, jalat 
mukavasti ojennettuina ja jal-
katerät lattiaa vasten.



Autosi ominaisuudet

Avaimet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-5
•  Kirjoita avaimen numero muistiin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-5
•  Avaimen toiminnot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-5
•  Ajonestojärjestelmä   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-6

Lukituksen kauko-ohjaus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-9
•  Lukituksen kauko-ohjauksen toiminnot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-9
•  Ohjeita kauko-ohjaimen käyttöön  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-10
•  Pariston vaihtaminen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-11

Älyavain  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-13
•   Älyavaimen toiminnot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-13
•  Älyavainta koskevia varotoimenpiteitä  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-14

Murtohälytinjärjestelmä   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-16
•  Murtohälyttimen aktivoiminen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-16
•  Murtohälytystila  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-17
•  Viritys poistettu -tila  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-18

Ovien lukitus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-19
•  Lukkojen käyttäminen auton ulkopuolelta  .  .  .  .  .  .  .  . 4-19
•  Lukkojen käyttäminen auton sisäpuolelta   .  .  .  .  .  .  .  . 4-21
•  Törmäyksen tunnistava ovilukituksen  

avausjärjestelmä  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-23
•  Ovien automaattinen lukitus ajonopeuden  

perusteella  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-23
•  Takaovien lapsilukko  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-23

Takaluukku  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-25
•  Takaluukun avaaminen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-25

•  Takaluukun sulkeminen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-26
•  Takaluukun hätäavauskahva   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-27

Ikkunat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-28
•  Sähkötoimiset ikkunat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-29
•  Ikkunoiden sulkeminen kauko-ohjauksella .  .  .  .  .  .  .  . 4-32

Konepelti   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-34
•  Konepellin avaaminen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-34
•  Konepelti auki -varoitus   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-35
•  Konepellin sulkeminen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-35

Polttoainesäiliön luukku  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-37
•  Polttoainesäiliön luukun avaaminen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-37
•  Polttoainesäiliön luukun sulkeminen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-38

Panoraamakattoluukku  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-40
•  Aurinkoverho  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-40
•  Kattoluukun avaaminen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-41
•  Kattoluukun kallistaminen    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-42
•  Kattoluukun sulkeminen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-42
•  Automaattinen suunnanvaihtotoiminto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-43
•  Kattoluukun ohjauksen alustaminen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-44
•  Kattoluukku auki -varoitus .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-45

Ohjauspyörä   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-46
•  Sähköinen ohjaustehostin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-46
•  Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyyssäätö  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-47
•  Ohjauspyörän lämmitin   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-47
•  Äänitorvi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-48

4



Peilit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-49
•  Sisätaustapeili  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-49
•  Sivutaustapeili   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-51

Mittaristo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-54
•  Mittariston käyttö   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-55
•  LCD-ikkunoiden käyttö   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-56
•  Mittarit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-56
•  Vaihdeilmaisin   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-60

LCD-näytöt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-62
•  Esittely  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-62
•  Matkatiedot (ajotietokone)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-62
•  Toimintamatka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-62
•  LCD-näytön tila  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-67
•  Huoltotila   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-68
•  Käyttäjäasetukset  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-69

Merkki- ja varoitusvalot   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-78
•  Varoitusvalot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-78
•  Merkkivalot   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-89

Pysäköintitutka - peruutustutka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-94
•  Peruutustutkan toiminta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-94
•  Tilanteet, joissa pysäköintitutka 

ei ole käytettävissä  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-95
•  Peruutustutkan varotoimenpiteet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-96
•  Itsetestaus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-97

Pysäköintitutka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-98
•  Pysäköintitutkan toiminta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-98
•  Tilanteet, joissa pysäköintitutka  

 ei ole käytettävissä   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-100
•  Itsetestaus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-102

Pysäköintitutka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-103
•  Toiminnan edellytykset  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-104
•  Tilanteet, joissa järjestelmä ei toimi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-105
•  Järjestelmän toiminta (pysäköintitila)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-108
•  Lisäohjeet (viestit)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-115
•  Järjestelmän toimintahäiriö  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-115
•  Järjestelmän toiminta (poistumisavustin)  .  .  .  .  .  .  .  . 4-116
•  Lisäohjeet (viestit)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-120
•  Järjestelmän toimintahäiriö  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-120

Peruutuskamera  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-122
Valot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-123

•  Akkuvahtitoiminto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-123
•  Ajovalojen saattotoiminto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-123
•  Ajovalojen esikytkentä   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-123
•  Valojen hallintavipu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-124
•  Kaukovalojen käyttö  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-126
•  Kaukovaloavustin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-127
•  Suuntavilkut ja kaistanvaihtotoiminto .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-129
•  Etusumuvalo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-130
•  Takasumuvalo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-131

4



• Päiväajovalot   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-131
•  Ajovalojen korkeudensäätö  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-132

Lasinpyyhkimet/-pesulaite  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-133
•  Tuulilasinpyyhkimet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-133
•  Lasinpesimet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-135
•  Takalasinpyyhkimen ja -pesimen kytkin  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-137
•  Pesulaitteen suuttimien lämmitys  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-137

Sisävalaistus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-139
•  Kartanlukuvalo    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-139
•  Kattovalo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-140
•  Tavaratilan valo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-140
•  Ehostuspeilin valo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-141
•  Hansikaslokeron valo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-141

Lasinlämmitin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-142
•  Takalasinlämmitin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-142

Käsisäätöinen ilmastointijärjestelmä  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-143
•  Lämmitys ja ilmastointi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-144
•  Järjestelmän toiminta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-149
•  Raitisilmasuodatin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-151
•  Ilmastoinnin kylmäaineen tietokilpi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-152
•  Kylmäaineen ja kompressorin voiteluaineen  

määrän tarkistaminen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-152
Automaattinen ilmastointijärjestelmä   .  .  .  .  .  .  .  .4-154

•  Automaattinen lämmitys- ja 
ilmastointijärjestelmä   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-155

•  Käsisäätöinen lämmitys- ja  
ilmastointijärjestelmä  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-156

•  Järjestelmän toiminta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-162
•  Raitisilmasuodatin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-164
•  Ilmastoinnin kylmäaineen tietokilpi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-165
•  Kylmäaineen ja kompressorin  

voiteluaineen määrän tarkistaminen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-166
Tuulilasin lämmitys ja huurteenpoisto  .  .  .  .  .  .  .  .4-167

•  Käsisäätöinen ilmastointijärjestelmä  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-167
•  Automaattinen ilmastointijärjestelmä  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-168
•  Huurteenpoiston toimintaperiaate  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-169

Säilytystilat   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4-172
•  Keskikonsolin säilytyslokero  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-172
•  Hansikaslokero  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-173
•  Aurinkolasikotelo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-173
•  Matkatavaraverkko  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-174
•  Tavaratilan jakaja  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-175
•  Tavaratilan suurentaminen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-175

Ulkopuolen varusteet   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-176
•  Tuhkakuppi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-176
•  Mukinpidike  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-176
•  Häikäisysuoja   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-177
•  Istuinlämmitys  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-178
•  Istuimen jäähdytys (ilmastoitu istuin)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-179
•  Virtapistoke   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-180

4



•  USB-laturi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-181
•  Langaton matkapuhelimen latausjärjestelmä   .  .  .  . 4-183
•  Lattiamaton kiinnikkeet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-186
•  Vaateripustin   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-187
•  Tavaratilan peite (5-ovinen)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-188
•  Kauppakassipidike  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4-189

4



4 5

Autosi ominaisuudet

Kirjoita avaimen numero 
muistiin

Avaimen koodinu-
mero on merkitty 
levyyn, joka on kiin-
nitetty avainsarjaan. 
Jos kadotat avaime-

si, suosittelemme ottamaan yhteyttä 
valtuutettuun Kia-huoltoon / huollon 
yhteistyökumppaniin. Irrota koodile-
vy avaimista ja laita se turvalliseen 
paikkaan. Kirjoita lisäksi koodinume-
ro muistiin ja säilytä sitä turvallisessa 
paikassa, ei autossa.

Avaimen toiminnot
Taittuva avain

Avataksesi avaimen, paina vapautus-
painiketta, jolloin avain taittuu auki.
Sulkeaksesi avaimen, käännä avain 
käsin painaen samalla vapautuspai-
niketta.

Älyavain

Irrota mekaaninen avain pitämällä 
vapautuspainiketta (1) alaspainettu-
na ja vedä avain (2) ulos.
Kiinnittääksesi mekaanisen avaimen 
takaisin paikoilleen, ohjaa avain auk-
koon ja paina sitä, kunnes kuuluu 
lukitusääni.

AVAIMET

HUOMIO
Älä taita avainta painamatta 
vapautuspainiketta. Tämä voi 
vahingoittaa avainta.

OBD048028L

 n Taittuva avain

OBD048029L

 n Älyavain
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Autosi ominaisuudet

Ajonestolaite
Autosi on varustettu elektronisella 
moottorin käynnistyksenestojärjes-
telmällä, jolla pyritään estämään 
auton luvaton käyttö.  
Käynnistyksenestojärjestelmä koos-
tuu virta-avaimen pienestä transpon-
derista ja autossa olevista elektroni-
sista laitteista.

VAROITUS –  
Virta-avain (älyavain)

Lapsien jättäminen valvomat-
ta autoon, jossa on virta-avain 
(älyavain), on vaarallista, vaik-
ka avain ei olisi virtalukossa 
tai käynnistyspainike ACC- tai 
ON-asennossa.
Lapset saattavat ottaa esimerk-
kiä aikuisista ja asettaa avaimen 
virtalukkoon tai painaa käyn-
nistyspainiketta. Virta-avaimen 
(älyavaimen) avulla lapset saat-
tavat käyttää sähköikkunoita tai 
muita laitteita tai saada jopa 
auton liikkeelle, jonka seurauk-
sena voi olla vakavia tai jopa 
hengenvaarallisia ruumiinvam-
moja. Älä koskaan jätä avaimia-
si autoon moottorin käydessä, 
jos autossa on lapsia.

VAROITUS
Suosittelemme käyttämään val-
tuutetun Kia-huollon tai huollon 
yhteistyökumppanin käyttämiä 
varaosia. Mikäli käytössä on 
tarvikeavain, virtalukko ei vält-
tämättä palaudu ON-asentoon 
START-asentoon kääntämisen 
jälkeen. Jos näin käy, käynnis-
tin jatkaa toimintaa aiheuttaen 
vahinkoa käynnistinmoottoril-
le tai johdoissa jopa tulipaloja 
liiallisen jännitteen johdosta.



4 7

Autosi ominaisuudet

Autot, joita ei ole varustettu 
älyavainjärjestelmällä 
Aina kun laitat virta-avaimen virtaluk-
koon ja käännät sen ON-asentoon, 
käynnistyksenestojärjestelmä tar-
kastaa, onko virta-avain hyväksyttä-
vä vai ei.
Jos avain on hyväksytty, moottori 
käynnistyy.
Jos avain ei ole hyväksytty, moottori 
ei käynnisty.

Kytkeäksesi käynnistykseneston pois 
päältä:
Työnnä virta-avain virtalukkoon ja 
käännä se ON-asentoon.

Kytkeäksesi käynnistykseneston 
päälle:
Käännä virta-avain OFF-asentoon.  
Käynnistyksenestojärjestelmä kyt-
keytyy automaattisesti.  Ilman autol-
lesi kelpaavaa virta-avainta moottori 
ei käynnisty. 

Älyavainjärjestelmällä varustetut 
autot 
Aina kun moottorin start/stop-painike 
painetaan ON-asentoon, käynnistyk-
senestojärjestelmä tarkastaa ja vah-
vistaa, onko avain hyväksytty vai ei. 
Jos avain on hyväksytty, moottori 
käynnistyy. 
Jos avain ei ole hyväksytty, moottori 
ei käynnisty.

Kytkeäksesi käynnistykseneston pois 
päältä
Paina moottorin start/stop-painike 
ON-asentoon.

Kytkeäksesi käynnistykseneston 
päälle
Paina moottorin start/stop- painike 
OFF-asentoon. Käynnistyksenes to-
järjestelmä kytkeytyy automaattises-
ti. Ilman autollesi kelpaavaa älyavain-
ta moottori ei käynnisty. 

] HUOMAUTUS
Moottoria käynnistettäessä älä pidä 
muita käynnistyksenestoavaimia 
lähellä. Muussa tapauksessa moot-
tori ei välttämättä käynnisty tai 
sammuu heti käynnistyksen jälkeen. 
Pidä jokainen avain erillään toi-
sistaan välttyäksesi käynnistyshäi-
riöiltä.

 VAROITUS
Estääksesi ajoneuvosi varas-
ta misen älä jätä vara- avaimia 
ajoneuvoon. Käynnistyksenes-
to laitteen salasana on asia-
kaskohtainen ja se tulee pitää 
salassa. Älä jätä tätä numeroa 
mihinkään autossasi.
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Autosi ominaisuudet

] HUOMAUTUS
Jos tarvitset lisäavaimia tai kadotat 
avaimesi, suosittelemme ottamaan 
yhteyttä valtuutettuun Kia-huoltoon 
tai huollon yhteistyökumppaniin.

HUOMIO
Virta-avaimessasi oleva tran-
sponderi on tärkeä osa käynnis-
tyksenestojärjestelmää. Se on 
suunniteltu kestämään vuosia 
ilman häiriöitä. Kuitenkin sinun 
tulee käsitellä sitä huolellisesti 
ja välttää sen altistumista kos-
teudelle tai staattiselle sähkölle.  
Muussa tapauksessa käynnis-
tyksenestossa saattaa esiintyä 
toimintahäiriöitä.

HUOMIO
Älä vaihda, muuntele tai 
säädä käynnistyksenesto-
laitetta, sillä tämä voi aiheut-
taa laitteen toimintahäiriöi-
tä. Huollata järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.
Auton valmistajan takuu ei kata 
toimintahäiriöistä seuraavia 
kustannuksia, jotka ovat aiheu-
tuneet sopimattomista käynnis-
tyksenestolaitteen korjauksista, 
säädöistä tai muutoksista.

HUOMIO
Älä aseta metallisia varusteita 
virtalukon lähettyville. Metalliset 
varusteet saattavat häiritä tran-
sponderin signaalia ja estää 
moottorin käynnistymisen.
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Autosi ominaisuudet

Kauko-ohjainjärjestelmän 
toiminnot

Lukitseminen (1)
Kaikki ovet (ja takaluukku) lukitaan, 
jos lukituspainiketta painetaan jokai-
sen oven ollessa suljettuna.
Varoitusvilkut vilkkuvat kerran osoit-
taakseen, että kaikki ovet on lukittu. 
Kuitenkaan varoitusvilkut eivät vilku, 
jos jokin ovista (tai konepelti/taka-
luukku) on jäänyt auki. Jos kaikki 
ovet, konepelti ja takaluukku ovat 
suljettu lukituspainikkeen painami-
sen jälkeen, varoitusvilkut vilkkuvat 
kerran.

Lukituksen avaaminen (2) 
Kaikkien ovien (ja takaluukun) lukitus 
avataan, jos avauspainiketta paine-
taan.
Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti 
osoittaakseen, että kaikkien ovien 
lukitukset on avattu.
Tämän painikkeen painamisen jäl-
keen ovet lukittuvat automaattisesti, 
ellet avaa jotain ovista 30 sekunnin 
sisällä.

Takaluukun lukituksen avaaminen 
(3) (mikäli varusteena)
Takaluukku avataan, jos tätä paini-
ketta painetaan yli sekunnin ajan.
Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti 
osoittaakseen, että takaluukun luki-
tus on avattu.
Kuitenkin tämän painikkeen paina-
misen jälkeen takaluukku lukkiutuu 
automaattisesti, ellet avaa takaluuk-
kua 30 sekunnin sisällä.
Lisäksi kun takaluukku suljetaan sen 
avaamisen jälkeen, se lukittuu auto-
maattisesti.
Kun takaluukku on lukittu ja älyavain 
on hallussasi, paina takaluukun 
avauskytkintä. Takaluukku aukeaa. 

h  Painikkeen merkintä ”HOLD” muis-
tuttaa, että painiketta tulee painaa 
vähintään sekunnin ajan.

KAUKO-OHJATTU KESKUSLUKITUS (MIKÄLI VARUSTEENA)  

OBD048031L

OBD048030L

 n Taittuva avain

 n Älyavain
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Varotoimenpiteet  
kauko-ohjaimen käytössä
] HUOMAUTUS
Kauko-ohjain ei ehkä toimi, jos 
jokin seuraavista tapahtuu:
• Virta-avain on virtalukossa.
• Olet kauko-ohjaimen toimintasä-

teen (noin 10 m) ulkopuolella.
• Kauko-ohjaimen paristo on heikko.
• Muiden autojen tai esineiden häi-

ritessä signaalia.
• Ulkolämpötilan ollessa äärimmäi-

sen alhainen.
• Kauko-ohjain on lähellä radiolä-

hetintä kuten radioasemaa tai len-
tokenttää, jotka häiritsevät kau-
ko-ohjaimen toimintaa.

Jos kauko-ohjain ei toimi oikein, 
avaa ja lukitse ovet virta-avaimel-
la. Jos sinulla on ongelmia kau-
ko-ohjaimen käytössä, suosittelem-
me ottamaan yhteyttä valtuutettuun 
KIA-jälleenmyyjään tai huollon 
yhteistyökumppaniin.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos kauko-ohjaimen läheisyydessä 

on matka- tai älypuhelin, puhelimen 
normaali toiminta voi häiritä kau-
ko-ohjaimen signaalia. Näin voi 
käydä varsinkin silloin, kun puhe-
lin on toiminnassa, eli käynnissä on 
puhelu tai puhelimella lähetetään 
tai vastaanotetaan tekstiviestejä tai 
sähköpostiviestejä.

 Vältä asettamasta kauko-ohjainta 
ja puhelinta samaan taskuun ja 
pidä ne riittävän etäällä toisistaan.

HUOMIO
• Pidä kauko-ohjain kaukana 

vedestä ja kaikenlaisista nes-
teistä. Jos kauko-ohjausjär-
jestelmä ei toimi vedelle tai 
nesteelle altistumisen johdos-
ta, auton valmistajan takuu ei 
kata vahinkoja. 

• Vältä kauko-ohjaimen säi-
lytystä sähkömagneettisten 
materiaalien lähellä, jotka voi-
vat aiheuttaa häiriöitä sen toi-
mintaan.
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Pariston vaihtaminen

Kauko-ohjain käyttää 3 Voltin 
litium-paristoa, joka kestää normaa-
listi useita vuosia. Kun vaihtaminen 
on tarpeen, noudata seuraavaa 
ohjetta.

1.  Aseta ohut työkalu uraan ja avaa 
kauko-ohjaimen tai älyavaimen 
kansi avartamalla. 

2.  Vaihda paristo (CR2032) uuteen. 
Kun vaihdat pariston, varmista, 
että laitat sen oikein päin.

3.  Asenna paristo poistoon nähden 
käänteisessä järjestyksessä.

Kauko-ohjaimen vaihtamisen suh-
teen suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

HUOMIO
Muutostyöt, jotka eivät ole 
hyväksynnästä vastuussa 
olevan osapuolen erityisesti 
hyväksymiä, voivat mitätöidä 
käyttäjän kyseisen laitteen käyt-
töoikeuden. Jos kauko-ohjaus-
järjestelmä on toimintakyvytön 
sen johdosta, että muutostyö 
ei ole ollut hyväksynnästä vas-
tuussa olevan osapuolen hyväk-
symä, kauko-ohjausjärjestelmä 
ei ole enää ajoneuvon valmista-
jan takuun alainen. 

OBD048032L

HUOMIO
• Kauko-ohjain on suunniteltu 

toimimaan luotettavasti vuo-
sien ajan, mutta se saattaa 
vaurioitua altistuessaan kos-
teudelle tai staattiselle sähköl-
le. Jos olet epävarma pariston 
vaihtamisessa, suosittelemme 
ottamaan yhteyttä valtuutet-
tuun KIA-jälleenmyyjään tai 
huollon yhteistyökumppaniin.

• Vääränlaisen pariston käyt-
täminen saattaa vaurioittaa 
kauko-ohjainta. Varmista, että 
käytät oikeaa paristoa.

• Vaurioitumisen välttämiseksi 
älä anna kauko-ohjaimen tai 
älyavaimen pudota tai altistua 
vedelle, kuumuudelle tai suo-
ralle auringonvalolle.
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HUOMIO
Väärin hävitetty paristo voi olla 
ympäristöllisesti ja terveydelli-
sesti haitallinen. 
Hävitä paristo maan lain ja mää-
räysten mukaisesti.
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Älyavaimen avulla voit lukita ja avata 
ovet (myös takaluukun) ja jopa käyn-
nistää moottorin ilman avaimen aset-
tamista virtalukkoon.
Älyavaimessa olevien painikkeiden 
toiminnot ovat samat kuin normaalis-
sa kauko-ohjaimessa.

Älyavaimen toiminnot

Pitämällä älyavainta mukana pystyt 
lukitsemaan tai avaamaan ajoneu-
von ovien (tai takaluukun) lukituk-
sen. Voit myös käynnistää moottorin. 
Tutustu seuraaviin ohjeisiin saadak-
sesi lisätietoja.  

Lukitseminen (1)
Painamalla etuoven ulkokahvan pai-
niketta, kun ovet (myös takaluukku) 
ovat suljettuna ja lukitsematta, kaik-
ki ovet (myös takaluukku) lukittuvat. 
Kun kaikki ovet (ja takaluukku sekä 
konepelti) lukitaan, varoitusvilkut 
vilkkuvat kerran osoittaakseen, että 
kaikki ovet (ja takaluukku) on lukittu. 
Painike toimii ainoastaan, kun äly-
avain on 0,7–1m etäisyydellä oven 
ulkokahvasta. Jos haluat varmistaa, 
onko ovi lukossa vai ei, tarkasta mat-
kustamossa oleva oven lukituspaini-
ke tai vedä oven ulkokahvasta.
Vaikka painaisitkin oven ulkokahvan 
näppäintä, ovet eivät lukitu ja ääni-
merkki kytkeytyy 3 sekunniksi, jos 
jokin seuraavista tapahtuu:
• Älyavain on ajoneuvon sisällä.
• Moottorin START/STOP -painike 

on ACC- tai ON-asennossa.
• Jokin ovi on auki (ei koske taka-

luukkua).

SMART KEY -ÄLYAVAIN (MIKÄLI VARUSTEENA)

OCD048001

OBD048031L
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Lukituksen avaaminen (2)
Etuoven ulkokahvan painiketta 
painamalla ovien (myös takaluuk-
ku) ollessa suljettuna ja lukittuna 
ovien (ja takaluukun) lukitus avau-
tuu. Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti 
ilmoittaakseen, että kaikkien ovien 
(myös takaluukun) lukitus on avattu. 
Painike toimii ainoastaan, kun äly-
avain on 0,7–1m etäisyydellä oven 
ulkokahvasta.
Kun älyavain on 0,7–1m etäisyydellä 
etuoven ulkokahvasta, muut henkilöt 
voivat avata ovia.
Tämän painikkeen painamisen jäl-
keen ovet lukittuvat automaattisesti, 
ellet avaa jotain ovista 30 sekunnin 
sisällä.

Takaluukun avaaminen (3)
Jos olet alle 0,7-1 m etäisyydellä 
takaluukun ulkokahvasta ja muka-
nasi on älyavain, takaluukun lukitus 
aukeaa, kun painat takaluukun kah-
van kytkimestä. 
Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti 
osoittaakseen, että takaluukun luki-
tus on avattu.
Lisäksi kun takaluukku suljetaan sen 
avaamisen jälkeen, se lukittuu auto-
maattisesti.

Käynnistäminen
Voit käynnistää moottorin asettamat-
ta avainta virtalukkoon. Lisätietoja 
Luvut 6 kappaleesta ”Moottorin 
käynnistäminen älyavaimella”.
 

Varotoimenpiteitä älyavaimen 
käytössä
] HUOMAUTUS
• Et voi käynnistää moottoria, jos 

älyavain katoaa. Tarpeen vaaties-
sa hinaa ajoneuvoa ja ota yhteys 
ammattihuoltoon. Suosittelemme 
ottamaan yhteyttä valtuutettuun 
KIA-jälleenmyyjään tai huollon 
yhteistyökumppaniin.

• Autoon voidaan rekisteröidä enin-
tään kaksi älyavainta. Jos kado-
tat älyavaimen, suosittelemme 
ottamaan yhteyttä valtuutettuun 
Kia-huoltoon tai huollon yhteis-
työkumppaniin.

• Älyavain ei toimi seuraavissa 
tilanteissa:

 -  Älyavain on lähellä radiolähetin-
tä, esimerkiksi radioasemaa tai 
lentokenttää, joka häiritsee äly-
avaimen normaalia toimintaa.

 -  Pidät älyavainta lähellä radio- 
tai matkapuhelinta.

 -  Toisen auton älyavainta käyte-
tään autosi lähellä.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
 Jos älyavain ei toimi oikein, avaa 

ja lukitse ovet mekaanisella avai-
mella. Jos sinulla on ongelmia äly-
avaimen käytössä, suosittelemme 
ottamaan yhteyttä valtuutettuun 
KIA-jälleenmyyjään tai huollon 
yhteistyökumppaniin.

• Jos älyavaimen läheisyydessä on 
matka- tai älypuhelin, puhelimen 
normaali toiminta voi häiritä 
älyavaimen signaalia.  Tämä on 
erityisesti huomattava puhelimen 
ollessa aktiivinen, kuten puhelu-
ja tehtäessä/vastaanotettaessa tai 
teksti- tai sähköpostiviestejä lähe-
tettäessä/vastaanotettaessa.  Vältä 
asettamasta älyavainta ja puhe-
linta samaan taskuun ja pidä ne 
riittävän etäällä toisistaan. 

HUOMIO
Pidä älyavain kaukana vedes-
tä ja kaikenlaisista nesteistä. 
Jos kauko-ohjausjärjestelmä ei 
toimi vedelle tai nesteelle altis-
tumisen johdosta, ajoneuvon 
valmistajan takuu ei kata vahin-
koja. 
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Murtohälyttimellä varustetuihin ajo-
neuvoihin on kiinnitetty merkintä, 
jossa on seuraavat varoitukset:
1. VAROITUS
2. SECURITY SYSTEM

Tämä järjestelmä on suunnitel-
tu antamaan suojaa luvattomalta 
pääsyltä autoon. Järjestelmä toimii 
kolmessa eri tilassa: ”viritetty-tila”, 
”murtohälytys-tila” ja ”viritys poistet-
tu -tila”. Kytkeytyessään järjestelmä 
välittää hälytysäänen varoitusvilkku-
jen samalla vilkkuessa.

Viritetty tila
Älyavaimen käyttäminen
Pysäköi auto ja sammuta moottori. 
Viritä järjestelmä, kuten alla esite-
tään.
1. Sammuta moottori.
2. Varmista, että kaikki ovet (myös 

takaluukku) ja konepelti on suljettu.
3. •  Lukitse ovet painamalla oven 

ulkokahvan painiketta, kun äly-
avain on mukanasi.

    Yllä esitettyjen vaiheiden suoritta-
misen jälkeen varoitusvilkut vilk-
kuvat kerran osoittaakseen, että 
järjestelmä on virittynyt.

    Jos jokin ovi on jäänyt auki, ovet 
eivät lukitu ja äänimerkki kytkey-
tyy 3 sekunniksi. Sulje ovi ja yritä 
lukita ovet uudelleen.

    Jos takaluukku tai konepelti on 
jäänyt auki, varoitusvilkut eivät 
välähdä eikä murtohälytin virity. 
Jos takaluukku tai konepelti sulje-
taan tämän jälkeen, varoitusvilkut 
vilkkuvat kerran.

HÄLYTINJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)

OJC040170

Viritetty tila

Murto-
hälytys-tila

Viritys 
poistettu 

-tila
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 •  Lukitse ovet painamalla älyavai-
men lukituspainiketta.

    Yllä esitettyjen vaiheiden suoritta-
misen jälkeen varoitusvilkut vilk-
kuvat kerran osoittaakseen, että 
järjestelmä on virittynyt. 

    Jos jokin ovi (tai takaluukku/kone-
pelti) on jäänyt auki, varoitusvilkut 
eivät välähdä eikä murtohälytin 
virity. Jos kaikki ovet (takaluukku/
konepelti) suljetaan tämän jäl-
keen, varoitusvilkut vilkkuvat ker-
ran.

Kauko-ohjaimen käyttäminen
Pysäköi auto ja sammuta moottori. 
Viritä järjestelmä, kuten alla esite-
tään.
1. Sammuta moottori ja poista vir-

ta-avain virtalukosta.
2. Varmista, että kaikki ovet (myös 

takaluukku) ja konepelti on suljettu.

3.  Lukitse ovet painamalla kauko-oh-
jaimen lukituspainiketta.

 Yllä esitettyjen vaiheiden suoritta-
misen jälkeen varoitusvilkut vilk-
kuvat kerran osoittaakseen, että 
järjestelmä on virittynyt. 

 Jos jokin ovi (tai takaluukku/kone-
pelti) on jäänyt auki, varoitusvilkut 
eivät välähdä eikä murtohälytin 
virity. Jos kaikki ovet (takaluukku/
konepelti) suljetaan tämän jälkeen, 
varoitusvilkut vilkkuvat kerran.

• Älä viritä järjestelmää ennen 
kuin kaikki matkustajat ovat 
poistuneet autosta. Jos järjes-
telmä viritetään matkustajien 
vielä ollessa matkustamossa, 
hälytin saattaa kytkeytyä, kun 
he poistuvat autosta. Jos jokin 
ovi (tai takaluukku) tai konepelti 
avataan 30 sekunnin sisällä jär-
jestelmän virittymisen jälkeen, 
järjestelmän viritystila poistuu 
tarpeettoman hälytyksen estä-
miseksi.

Murtohälytys-tila
Hälytin kytkeytyy, jos jokin seuraa-
vista tapahtuu järjestelmän ollessa 
viritettynä.
•  Ovi avataan käyttämättä kauko-oh-

jainta (tai älyavainta).
•  Takaluukku avataan käyttämättä 

kauko-ohjainta (tai älyavainta).
•   Konepelti avataan.
Auton merkkiääni kytkeytyy ja varoi-
tusvilkut vilkkuvat jatkuvasti noin 30 
sekunniksi. Kytkeäksesi järjestelmän 
pois päältä, avaa ovien lukitus kau-
ko-ohjaimella (tai älyavaimella). 
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Viritys poistettu -tila
Järjestelmän viritystila poistuu seu-
raavasti:

Kauko-ohjain (taittuva avain)
-  Ovilukituksen avauspainiketta pai-

netaan.
- Moottori käynnistetään. 
-  Kun virtalukko on ON-asennossa 

vähintään 30 sekunnin ajan.

Älyavain
-  Ovilukituksen avauspainiketta pai-

netaan.
-  Kun etuoven kahvan painiketta pai-

netaan älyavaimen ollessa oven 
lähistöllä.

- Moottori käynnistetään. 

Ovien lukituksen avaamisen jälkeen 
varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti 
osoittaakseen, että järjestelmän viri-
tystila on poistettu käytöstä.
Jos ovea (tai takaluukkua) ei avata 
30 sekunnin sisällä avauspainikkeen 
painamisen jälkeen, järjestelmä virit-
tyy takaisin toimintaan. 

] HUOMAUTUS 
-   Järjestelmä, jossa ei ole käyn-

nistyksenestoa
• Älä yritä käynnistää moottoria, 

kun hälytys on aktivoituna. Auton 
käynnistysmoottori on poistettu 
käytöstä murtohälytintilassa.

 Jos järjestelmän viritystilaa ei ole 
poistettu kauko-ohjaimella, aseta 
avain virtalukkoon, käännä vir-
ta-avain ON-asentoon ja odota 30 
sekuntia. Tämän jälkeen viritysti-
la poistuu.

• Jos kadotat avaimesi, suosittelem-
me käymään valtuutetussa Kia-
huollossa tai huollon yhteistyö-
kumppanilla.

] HUOMAUTUS – Järjestelmä, 
jossa on käynnistyksenesto
• Jos murtohälytin ei kytkeydy pois 

päältä kauko-ohjaimella, laita vir-
ta-avain virtalukkoon ja käynnis-
tä moottori. Tämän jälkeen viri-
tystila poistuu.

• Jos kadotat avaimesi, suosittelem-
me käymään valtuutetussa Kia-
huollossa tai huollon yhteistyö-
kumppanilla.

HUOMIO
Älä vaihda, muuntele tai säädä 
murtohälytinjärjestelmää, sillä 
tämä voi aiheuttaa järjestel-
män toimintahäiriöitä. Huollata 
järjestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.
Auton valmistajan takuu ei kata 
toimintahäiriöistä seuraavia 
kustannuksia, jotka ovat aiheu-
tuneet sopimattomista murtohä-
lyttimen korjauksista, säädöistä 
tai muutoksista.
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Ovilukkojen käyttäminen 
auton ulkopuolelta 
Avain (mekaaninen)

Kannen poistaminen:
1.  Vedä oven kahva ulos..
2.  Paina kannen sisällä alaosassa 

olevaa vipua (1) avaimella tai lit-
teäpäisellä ruuvimeisselillä.

3.  Paina kantta (2) ulos painaen 
samalla vipua. 

• Käännä avainta auton etuosan 
suuntaan avataksesi ovien luki-
tuksen ja vastakkaiseen suuntaan 
lukitaksesi ne.

• Kun avaat tai lukitset kuljettajan 
oven avaimella, kuljettajan ovi luki-
tuu/aukeaa automaattisesti.

• Kun ovien lukitus on avattu, ovet 
voidaan avata vetämällä ovenkah-
vasta.

• Sulje ovi työntämällä. Varmista, 
että ovet sulkeutuvat kunnolla.

Kauko-ohjain/älyavain
• Ovilukot voidaan lukita tai avata 

kauko-ohjaimella (tai älyavaimella). 
(mikäli varusteena)

• Ovet voidaan lukita pitämällä äly-
avainta oven lähettyvillä ja paina-
malla ovenkahvan painiketta.

• Kun ovien lukitus on avattu, ovet 
voidaan avata vetämällä ovenkah-
vasta.

• Sulje ovi työntämällä. Varmista, 
että ovet sulkeutuvat kunnolla.

OVILUKOT 

OCD048002



204

Autosi ominaisuudet

] HUOMAUTUS
• Ovien lukkojen ja lukitusmeka-

nismien toiminnassa voi esiintyä 
ongelmia kylmässä ja kosteassa 
ilmastossa.

• Jos ovi lukitaan ja avataan usei-
ta kertoja peräkkäin joko auton 
avaimella tai lukituspainikkeella, 
järjestelmä saattaa keskeyttää toi-
mintansa väliaikaisesti suojatak-
seen virtapiiriä ja komponentte-
jaan. 

Hätätilanteessa

Jos keskuslukituksen kytkin ei toimi 
sähköisesti, ainoa tapa lukita ovet on 
käyttää mekaanista avainta ulkopuo-
len ovilukkoon.
Ovet, joissa ei ole ulkopuolen avain-
reikää, voit lukita seuraavasti:
1. Avaa ovi.
2.  Työnnä avain oven hätälukitusrei-

kään ja käännä sitä autosta kat-
soen ulospäin (1) lukitaksesi.

3. Sulje ovi huolellisesti.

OCD048003

VAROITUS
• Ovet saattavat aueta ellet sulje 

niitä huolellisesti.
• Tarkista, ettei oven välissä ole 

ketään/mitään ennen kuin sul-
jet sen.

VAROITUS
Jos matkustajien on oltava pit-
kään autossa, kun ulkona on 
erittäin kuuma tai kylmä, heille 
voi aiheutua vammoja tai jopa 
hengenvaara. Älä lukitse ajo-
neuvoa ulkopuolelta, kun joku 
on autossa.

HUOMIO
Älä sulje ja avaa ovia useita ker-
toja peräkkäin tai käytä liiallista 
voimaa oven sulkemiseksi sen 
sulkeutuessa.
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] HUOMAUTUS
Takaluukkua ei voi avata, jos se 
on suljettu keskuslukituksen ollessa 
poissa käytöstä.

Ovilukkojen käyttäminen 
auton sisäpuolelta
Ovenkahvalla

Etuovi
Jos sisäpuolen ovenkahvaa vede-
tään kerran oven ollessa lukossa, 
lukitus aukeaa ja ovi avautuu.

Takaovi
Jos sisäpuolen ovenkahvaa vede-
tään kerran oven ollessa lukossa, 
lukitus aukeaa.
Jos sisäpuolen ovenkahvaa vede-
tään kahdesti, ovi avautuu.

OCD048004

VAROITUS –  
Ovilukon toimintahäiriö

Jos keskuslukituksen toimin-
ta pettää ollessasi ajoneuvon 
sisällä, kokeile yhtä tai useam-
paa seuraavista tekniikoista 
poistuaksesi:
• Käytä ovien lukituksen ava-

ustoimintoa toistuvasti (sekä 
sähköistä että manuaalista) 
vetämällä samalla ovenkahvaa.

• Kokeile muiden etu- ja taka-
ovien kahvoja ja lukituspainik-
keita.

• Avaa etuikkuna ja avaa ovi 
ulkopuolelta avaimella.

• Siirry tavaratilaan ja avaa 
takaluukku.

VAROITUS
•  Älä vedä kuljettajan (tai etu-

matkustajan) oven sisäkah-
vasta, kun ajoneuvo liikkuu.
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Keskuslukituksen  
avaus-/lukituskytkin

Toimintoa käytetään painamalla ovi-
lukituksen avaus-/lukituskytkintä.
• Kun painat keskuslukituksen käyt-

tökytkintä jonkin oven lukituksen 
ollessa auki, kaikki ovet lukkiutuvat 
ja kytkimen merkkivalo syttyy.

• Kaikki ovet eivät lukkiudu, jos joku 
etuovista on auki tai se avataan 
samalla kun kytkintä painetaan.

• Jos jokin ovista ei lukkiudu, kes-
kuslukituksen käyttökytkimen 
merkkivalo vilkkuu. 

• Kun painat keskuslukituksen käyt-
tökytkintä, kaikki ovet lukitaan.

• Merkkivalo välähtää, jos jonkin 
oven lukitus avataan, kun kaikki 
ovet ovat lukossa.

] HUOMAUTUS
Kun ovet lukitaan kauko-ohjaimel-
la tai älyavaimella, ovien lukitus-
ta ei voida avata keskuslukituksen 
avaus-/lukituskytkimellä. 

OCD048040

VAROITUS – Ovet
• Sulje ja lukitse ovet huolel-

lisesti ennen liikkeellelähtöä, 
jotta ne eivät aukeaisi ajon 
aikana. Lukitut ovet pitävät 
myös mahdolliset tunkeilijat 
ulkopuolella, kun auto hidas-
taa tai on pysähtynyt. 

• Ole varovainen ovia avatessa-
si, varo autoja, moottoripyöriä, 
polkupyöriä ja jalankulkijoita 
jotka lähestyvät autoa oven 
puolelta. Oven avaaminen 
jonkin lähestyessä saattaa 
aiheuttaa vahinkoa ja louk-
kaantumisia.
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Törmäyksen tunnistava  
ovilukituksen avausjärjestelmä
Kaikkien ovien lukitus avataan auto-
maattisesti, jos törmäys aiheuttaa 
turvatyynyjen laukeamisen.

Ovien automaattinen lukitus 
ajonopeuden perusteella
Kaikki ovet lukitaan automaattisesti, 
kun ajoneuvon nopeus ylittää 15 
km/h. Kaikkien ovien lukitus avataan 
automaattisesti, kun moottori sam-
mutetaan ja virta-avain poistetaan. 
(mikäli varusteena)

Takaovien lapsilukko

Auto on varustettu lapsilukolla, jotta 
matkustamossa olevat lapset eivät 
pystyisi vahingossa avaamaan taka-
ovia. Takaovien lapsilukkoja tulisi 
käyttää aina, kun autossa on lapsia.
1. Avaa takaovi.
2.  Aseta avain (tai ruuvimeisseli) 

aukkoon ja käännä se lukittuun  
( ) -asentoon (1). Kun lapsiluk-
ko on lukitusasennossa, takaovi 
ei aukea yritettäessä vetää oven 
sisäkahvasta (2).

OCD048041

VAROITUS – 
Lukitsemattomat ajoneuvot

Auton jättäminen lukitsemat-
ta tarjoaa pääsyn varkaille tai 
rikollisille, jotka piiloutuvat 
autoosi sinun ollessa poissa, 
aiheuttaen vahinkoa sinulle tai 
muille. Jättäessäsi auton valvo-
mattomaksi, muista aina pois-
taa virta-avain, kytkeä seison-
tajarru, sulkea kaikki ikkunat ja 
lukita kaikki ovet.

VAROITUS –  
Lapset ilman valvontaa

Suljetusta ajoneuvosta voi tulla 
erittäin kuuma, jolloin matkus-
tamoon mahdollisesti loukkuun 
jääneiden lapsien tai eläimien 
terveys tai jopa henki vaaranne-
taan. Sen lisäksi lapset saatta-
vat käyttää auton laitteita, joista 
voi aiheutua loukkaantumisia, 
tai heihin voi kohdistua muuta 
vahinkoa, esim. autoon tunkeutu-
jasta. Älä koskaan jätä lapsia tai 
eläimiä autoon ilman valvontaa.
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3. Sulje takaovi.
Avataksesi takaoven, vedä ulkopuo-
len ovenkahvasta.
Vaikka ovien lukitukset olisivat auki, 
takaovi ei aukea vetämällä sisäpuo-
lisesta ovenkahvasta ennen kuin 
takaoven lapsilukko jälleen avataan. 

VAROITUS –  
Takaovien lukot

Jos lapsi pystyy avaamaan 
takaoven auton liikkuessa, hän 
saattaa pudota, jolloin seurauk-
set voivat olla kohtalokkaita. 
Estääksesi lapsien avaamasta 
takaovia matkustamosta, taka-
ovien lapsilukkoja tulisi käyt-
tää aina, kun lasta kuljetetaan 
autossa.
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Takaluukun avaaminen

• Takaluukku lukitaan tai sen lukitus 
avataan, kun kaikki ovet lukitaan 
tai avataan kauko-ohjaimella (tai 
älyavaimella) tai keskuslukituksen 
kytkimellä.

• Kun takaluukun lukitus on avattu, 
takaluukku voidaan avata paina-
malla takaluukun kahvan avauskyt-
kintä ja vetämällä kahvasta ylös-
päin.

• Jos takaluukun lukituksen avaus-
painiketta painetaan älyavaimella 
yli sekunnin ajan ovien ollessa 
lukossa, takaluukun lukitus auke-
aa. Kun takaluukku suljetaan sen 
avaamisen jälkeen, se lukittuu 
automaattisesti.

h  Takaluukussa ei ole avaimenrei-
kää.

] HUOMAUTUS
Kylmissä ja kosteissa olosuhteissa 
ovimekanismit ja -lukot eivät vält-
tämättä toimi kunnolla niiden jääty-
misen johdosta.

TAVARATILA 

VAROITUS
Takaluukku aukeaa ylös-
päin. Varmista, että ajoneuvon 
takaosan lähettyvillä ei ole 
muita esteitä tai ihmisiä, kun 
aiot avata takaluukun.

HUOMIO
Muista huolehtia siitä, että suljet 
takaluukun ennen ajoon lähtöä. 
Takaluukun nostovaimentimet 
ja kiinnitysmekanismit saattavat 
vaurioitua, jos takaluukkua ei 
suljeta ennen ajoon lähtöä.  

OCD048042
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Takaluukun sulkeminen

Sulkeaksesi takaluukun, laske se 
ala-asentoon ja paina tiukasti kiinni. 
Varmista, että takaluukku on kunnol-
la kiinnittynyt.

VAROITUS – 
Pakokaasupäästöt

Jos ajat takaluukku auki, vaa-
ralliset pakokaasut kulkeutuvat 
matkustamoon, jolloin sisällä 
olevat henkilöt altistuvat hen-
genvaaraan.
Jos sinun on ajettava takaluuk-
ku auki, pidä tuuletussuulak-
keet ja kaikki ikkunat avoinna 
siten, että ulkoa pääsee lisäil-
maa matkustamoon.
Takaluukku tulisi pitää aina 
kokonaan suljettuna ajoneuvon 
liikkuessa. Jos se jää auki tai 
raolleen, myrkyllisiä pakokaasu-
ja saattaa kulkeutua autoon 
altistaen terveyden hengenvaa-
raan.

VAROITUS
Varmista, ettei käsi, jalka tai 
muu kehon osa jää sulkeutuvan 
takaluukun väliin.

HUOMIO
Varmista, ettei mitään ole taka-
luukun liikeradalla tai lukitus-
mekanismin lähettyvillä sulkies-
sasi takaluukkua. Takaluukun 
lukko-osa saattaa vaurioitua. 

OCD048043
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Takaluukun avaaminen 
hätätilanteessa

Autosi on varustettu hätätilanteen 
varalta takaluukun avausvivulla, joka 
sijaitsee takaluukun alaosassa. Kun 
joku on jäänyt tahattomasti lukkojen 
taakse tavaratilaan, noudata seuraa-
vassa esitettyjä ohjeita. 
Takaluukku voidaan avata toimimalla 
seuraavasti:
1.  Aseta mekaaninen avain reikään.
2.  Käännä mekaanista avainta 

oikealle (1).
3. Nosta takaluukku.

VAROITUS
• Ole tietoinen hätätilanteen 

varalta, missä tämän auton 
tavaratilan hätäavausvipu 
sijaitsee ja kuinka se avataan 
tilanteessa, jossa jäät tahat-
tomasti loukkuun matkusta-
moon.

• Tavaratilassa ei saa oleskella. 
Tavaratila on erittäin vaaral-
linen paikka onnettomuuden 
sattuessa.

• Käytä hätäavausvipua vain 
hätätapauksessa. Ole äärim-
mäisen varovainen etenkin, 
jos auto liikkuu.

VAROITUS –  Tavaratila
Matkustajia ei saa kuljettaa 
tavaratilassa, koska siellä ei 
ole turvavöitä tai muita turva-
järjestelmiä. Välttyäksesi louk-
kaantumisilta onnettomuus- tai 
äkkijarrutustilanteissa, matkus-
tajien tulee aina olla oikein kiin-
nitettyinä oikeilla paikoillaan.

OCD048044
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(1)  Kuljettajan oven sähkötoimisen 
ikkunan käyttökytkin

(2)  Etumatkustajan oven sähkötoimi-
sen ikkunan käyttökytkin

(3)   Vasemman takaoven sähkötoimi-
sen ikkunan käyttökytkin

(4)   Oikean takaoven sähkötoimisen 
ikkunan käyttökytkin

(5)  Ikkunan avaaminen ja sulkemi-
nen

(6)   Ikkunan avaaminen*/sulkeminen* 
kertapainalluksella

(7)  Sähköikkunoiden lukituskytkin*
* :  mikäli varusteena

] HUOMAUTUS
Kylmissä ja kosteissa olosuhteis-
sa sähköikkunat eivät välttämättä 
toimi kunnolla niiden jäätymisen 
johdosta.

IKKUNAT 

OCD048045
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Sähköikkunat  
(mikäli varusteena)
Virtalukon on oltava ON-asennossa, 
jotta sähköikkunoita voidaan käyttää.
Ikkunan asentoa muutetaan ovessa 
sijaitsevalla kytkimellä. Kuljettajan 
käytössä on sähköikkunoiden luki-
tuskytkin, jolla voidaan estää taka-
matkustajien ikkunoiden käyttämi-
nen. Sähköikkunoita voidaan käyttää 
noin 10 minuuttia sen jälkeen, kun 
virta-avain poistetaan tai käänne-
tään ACC- tai LOCK-asentoon. Jos 
kuitenkin etuovi avataan, sähköikku-
noita ei voida käyttää säädettyä 30 
sekuntia virta-avaimen (mikäli varus-
teena) poistamisen jälkeen.
Jos ikkuna ei voi sulkeutua, kun sen 
välissä on este, poista este ja sulje 
ikkuna.

] HUOMAUTUS
Takaikkunat tai kattoluukku (mikä-
li varusteena) auki (tai osittain auki) 
ajamisesta voi aiheutua ajokeskit-
tymistä haittaavaa melua. Tämä 
melu on normaali käytännön ilmiö, 
jota voidaan ehkäistä tai poistaa 
kokonaan seuraavin toimin. Jos 
melua ilmenee toinen tai molemmat 
takaikkunat alhaalla, avaa kumpaa-
kin etuikkunaa muutama senttimet-
ri. Jos melua esiintyy kattoluukun 
ollessa auki, sulje kattoluukkua hie-
man.

Ikkunoiden avaaminen ja 
sulkeminen

Kuljettajan ovessa on sähköikkunoi-
den pääkytkin, jolla voidaan hallita 
ajoneuvon kaikkia ikkunoita. 
Avataksesi tai sulkeaksesi ikkunan, 
paina alas tai nosta ylös vastaavan 
kytkimen etuosaa ensimmäiseen 
porrastettuun asentoon (5).

OBD048084

VAROITUS
Älä asenna ikkunoiden alueel-
le tarvikevarusteita. Se saattaa 
vaikuttaa puristussuojaan.
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 Kertapainalluksella sulkeutuva/
avautuva ikkuna  
(jos varusteena)

Painamalla tai vetämällä sähköikku-
nan kytkin hetkellisesti toiseen por-
rastettuun asentoon (6) ikkuna avau-
tuu tai sulkeutuu kokonaan, vaikka 
kytkin vapautettaisiin. Pysäyttääksesi 
ikkunan haluttuun asentoon ikkunan 
vielä liikkuessa, siirrä kytkintä het-
kellisesti ikkunan liikkeeseen nähden 
vastakkaiseen suuntaan.

Jos sähköikkunaa ei käytetä oikein, 
automaattinen sähköikkunajärjestel-
mä on alustettava seuraavasti:
1.  Kytke virtalukko ON-asentoon.
2.  Sulje ikkuna ja jatka kuljettajan 

sähköikkunakytkimen painamista 
vähintään sekunnin ajan ikkunan 
sulkeutumisen jälkeen.

Automaattinen suunnanvaihto 
Jos esine tai ruumiinosa estää ikku-
nan nousuliikkeen, ikkuna tunnistaa 
vastustavan liikevoiman ja pysäyttää 
nousuliikkeen. Tämän jälkeen ikkuna 
laskeutuu noin 30 cm, jotta este voi-
daan poistaa.
Jos ikkuna tunnistaa vastustavaa 
voimaa, kun sähköikkunakytkintä 
vedetään jatkuvasti ylös, ikkunan 
nostoliike keskeytyy ja se laskeutuu 
sitten noin 2,5 cm. 

OUN026013

OBD048085
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Lisäksi jos sähköikkunakytkintä 
pidetään jatkuvasti pohjassa vielä 5 
sekunnin sisällä ikkunan laskeutumi-
sen jälkeen, automaattinen ikkunan 
suunnanvaihtotoiminto poistuu käy-
töstä. 

] HUOMAUTUS
Kuljettajan ikkunan automaat-
tinen suunnanvaihtotoiminto on 
aktiivinen ainoastaan, kun auto-
maattista nostotoimintoa käytetään 
(kytkin vedetty kokonaan ylös).  
Automaattinen suunnanvaihtotoi-
minto ei ole käytössä, jos ikkunaa 
nostetaan sähköikkunakytkimen 
puoliväliasennossa.

Sähköikkunoiden lukituspainike  
(mikäli varusteena)

• Kuljettaja voi estää matkustajien 
ovien sähkötoimisten ikkunannosti-
mien käytön painamalla kuljettajan 
ovessa sijaitsevan sähkötoimisten 
ikkunannostimien lukituskytkimen  
LOCK-asentoon (ala-asentoon).

• Kuljettajan pääkytkimellä voidaan 
käyttää kaikkia matkustajien säh-
köikkunoita, kun ikkunoiden luki-
tuspainike on painettuna.

OCD048046

VAROITUS 
Tarkasta aina ennen ikkunan 
nostamista, ettei väliin jää estei-
tä. Näin voit välttää loukkaan-
tumiset ja ajoneuvovahingot.  
Jos ikkunan ja yläpilarin väliin 
jää esine, jonka paksuus on 
alle 4 mm, automaattinen ava-
ustoiminto ei havaitse tätä eikä 
pysähdy tai palaudu taaksepäin.

VAROITUS 
Voimanrajoitintoiminto ei käyn-
nisty, kun sähkötoimisten ikku-
noiden alustus on meneillään.
Loukkaantumisten ja aineellis-
ten vahinkojen välttämiseksi 
tarkista aina ennen ikkunan sul-
kemista, ettei kukaan ole kurot-
tanut ikkunasta ulos.
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• Etumatkustaja voi käyttää etuoven 
ikkunannostimen kytkintä.

• Takamatkustajat eivät voi käyttää 
takaoven ikkunannostimien kytki-
miä.

Ikkunoiden sulkeminen kauko-
ohjauksella (jos varusteena)

Kun moottori on sammutettuna ja 
lukituspainiketta (1) painetaan vähin-
tään 3 sekunnin ajan, ovi lukitaan ja 
ikkuna alkaa sulkeutua. 

HUOMIO
• Älä avaa tai sulje kahta ikku-

naa samanaikaisesti, jotta 
sähkötoimiset ikkunannos-
timet eivät vaurioidu. Tämä 
takaa myös sulakkeen pitkän 
käyttöiän.

• Älä koskaan yritä käyttää kul-
jettajanoven pääkytkintä ja 
saman ikkunan omaa käyttö-
kytkintä samanaikaisesti vas-
takkaiseen suuntaan. Jos näin 
toimitaan, ikkuna pysähtyy 
eikä sitä voida avata tai sul-
kea.

VAROITUS – Ikkuna
• ÄLÄ KOSKAAN jätä virta- 

avainta autoon moottorin käy-
dessä, jos autossa on lapsia.

• ÄLÄ KOSKAAN jätä lap-
sia autoon ilman valvontaa. 
Pienikin lapsi voi aiheuttaa 
ajoneuvon tahattoman liikku-
misen, itsensä kiilautumisen 
ikkunan väliin tai muuntyyppi-
sen itsensä tai muun henkilön 
loukkaantumisen.

• Varmista aina ennen ikkunan 
sulkemista, ettei sen välissä 
ole esteitä eikä kukaan ole 
kurottanut päätään tai raajo-
jaan ulos ikkunasta.

• Älä anna lasten leikkiä säh-
kötoimisilla ikkunannostimil-
la. Pidä kuljettajan oven säh-
köikkunoiden lukituspainike 
LOCK-asennossa (painettu-
na). Vakavia loukkaantumisia 
voi seurata lapsen tarkoituk-
settomasta ikkunan käytöstä. 

• Älä työnnä päätä tai käsivart-
ta ulos ikkuna-aukosta ajon 
aikana.

OCD048089

OCD048088

 n Taittuva avain

 n Älyavain
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Ikkuna sulkeutuu niin kauan, kun 
lukituspainiketta (1) painetaan ja 
pysähtyy, kun painike vapautetaan.

HUOMIO
• Jos auton ikkuna suljetaan 

kauko-ohjauksella, mutta kau-
ko-ohjaimen ja auton etäisyys 
muuttuu, ikkunan liike saattaa 
pysähtyä. Käytä tätä toimintoa 
aina niin lähellä autoa, että 
näet sen. 

• Jos jokin voima vastustaa jon-
kin ikkunan liikettä sen sul-
keutuessa, kyseisen ikkunan 
liike lakkaa, mutta muut jat-
kavat sulkeutumista. Varmista, 
että hätävilkut välähtävät 
kolme kertaa ja muut ikkunat 
sulkeutuvat täysin.
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Konepellin avaaminen 

1.  Vedä avausvivusta avataksesi 
konepellin kiinnityksen. Konepellin 
tulisi avautua hieman ylös.

2.  Siirry ajoneuvon eteen, nosta 
konepeltiä hieman, paina vasem-
malle konepellin tuulisalvasta (1) 
ja nosta konepelti (2).

3.  Vedä tukitanko irti konepellistä.
4.  Pidä konepelti auki tukitangon 

varassa.

KONEPELTI

OCD048047

OCD048048 OCD048049

VAROITUS
Konepelti voidaan avata, kun 
ajoneuvo on pysäköity tasai-
selle pinnalle, moottori on 
sammutettu, vaihdevipu on 
P-asennossa (automaattivaih-
teisto/kaksoiskytkinvaihteisto) 
tai 1-/R-asennossa (käsivaih-
teisto) ja seisontajarru on kyt-
ketty.
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Konepelti auki -varoitus 
(jos varusteena)

LCD-näyttöön tulee varoitusviesti 
kun konepelti on auki.
Varoitusäänimerkki kuuluu, kun 
ajonopeus on vähintään 3 km/h ja 
konepelti on auki.

Konepellin sulkeminen
1.  Ennen konepellin sulkemista tar-

kasta seuraavat asiat:
 •  Kaikkien moottoritilassa olevien 

täyttökansien täytyy olla suljettui-
na asianmukaisesti. 

 •  Moottoritilaan ei saa jättää käsi-
neitä, puhdistusliinoja tai muuta 
palavaa materiaalia.

2.  Palauta tukitanko sen kiinnikkee-
seen estääksesi sen liikkumisen. 

3.  Laske konepelti noin 30 cm:n pää-
hän ala-asennosta ja anna sen 
pudota loppumatka. Varmista, että 
se lukkiutuu paikoilleen.

4.  Tarkista, että konepelti on kunnolla 
paikallaan. Jos konepelti raottuu, 
se ei ole kunnolla kiinni.

    Avaa se uudelleen ja sulje paina-
malla konepeltiä hieman lujempaa. 

OCD048105

VAROITUS – Kuumat osat
Tartu tukitankoon kohdasta, 
jossa on kumisuojus. Kumi aut-
taa estämää kuumasta metallis-
ta seuraavat palovammat, kun 
moottori on kuuma.
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VAROITUS 
• Varmista aina, että konepel-

ti on kunnolla kiinni, ennen 
kuin lähdet ajamaan. Jos se 
ei ole kiinnittynyt, konepelti 
voi aueta ajon aikana, josta 
voi seurata näkyvyyden täy-
dellinen menetys ja sitä kautta 
onnettomuus. 

• Tukitangon on oltava kiinnitet-
ty sille tarkoitettuun konepel-
lin aukkoon aina, kun moot-
toritilaa tarkastetaan. Tämä 
estää konepellin putoamisen 
ja siitä aiheutuvat vahingot.

• Älä siirrä autoa konepellin 
ollessa auki. Näkyvyys on 
estetty ja konepelti voi pudota 
tai vahingoittua.

VAROITUS
• Ennen konepellin sulkemis-

ta varmista, että kaikki esteet 
on poistettu konepellin tiel-
tä. Jos konepelti suljetaan, 
kun konepeltiaukon tiellä on 
esteitä, seurauksena voi olla 
omaisuusvahinkoja tai vaka-
via loukkaantumisia.

• Älä jätä käsineitä, puhdistus-
liinoja tai mitään muuta pala-
vaa materiaalia moottoritilaan. 
Näin toimimalla saattaa syttyä 
tulipalo.
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Polttoaineen täyttökannen 
avaaminen

1.  Avaa polttoaineen täyttökansi pai-
namalla täyttökannen reunaa kello 
kolmen kohdalta. 

] HUOMAUTUS
Polttoaineen täyttökansi aukeaa ja 
lukittuu ainoastaan, kun auton ovi-
lukitukset ovat avoinna. 

] HUOMAUTUS
Jos polttoaineen täyttökansi ei aukea 
sen ympärille muodostuneen jään 
johdosta, napauta tai paina varovai-
sesti kantta rikkoaksesi jään ja ava-
taksesi kannen. Älä käytä voimaa 
kannen avaamiseen. Tarvittaessa 
voit suihkuttaa tarkoituksenmukais-
ta, hyväksyttyä jäänpoistoainetta 
(älä käytä jäähdyttimen pakkasnes-
tettä) tai siirtää ajoneuvon lämpi-
mään paikkaan jään sulattamiseksi.

2.  Vedä täyttökansi (1) kokonaan 
auki.

3.  Irrottaaksesi polttoainesäiliön kor-
kin (2), käännä sitä vastapäivään. 
Saatat kuulla sihinää, kun tankin 
paine tasoittuu.

4.  Aseta korkki täyttökanteen.

POLTTOAINEEN TÄYTTÖKANSI 

OCD048050

OCD048051
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Polttoaineen täyttökannen 
sulkeminen
1.  Kiinnittääksesi korkin, käännä sitä 

myötäpäivään, kunnes kuuluu 
lukitusääni. Tämä ilmaisee, että 
korkki on kiinnittynyt kunnolla. 

2.  Sulje polttoaineen täyttökansi, 
paina sitä kevyesti ja varmista, 
että se on oikein sulkeutunut. 

(Jatkuu)
• Varmista, että polttoaineen 

täyttöaukon kansi on suljettu 
huolellisesti, jotta polttoainet-
ta ei pääse vuotamaan onnet-
tomuustilanteessa.

(Jatkuu)
• Varmista ettei käsissäsi ole 

mahdollisesti vaarallista sta-
attista sähkövarausta ennen 
kuin kosket täyttöpistooliin: 
kosketa sellaista auton metal-
liosaa, joka on kaukana pol-
ttoaineen täyttöaukosta tai 
muusta polttoainehöyryn 
lähteestä. 

• Älä mene takaisin autoon 
aloitettuasi polttoaineen 
täytön, sillä voit saada aikaan 
staattisen sähkövarauksen, 
kun vaatteesi hankautu-
vat jotain kangasta tai esi-
nettä (kuten polyesteriä, 
satiinia, nailonia yms.) vas-
ten. Staattinen sähköpur-
kaus voi sytyttää polttoaine-
höyryn räjähdysmäisesti. Jos 
sinun on pakko mennä mat-
kustamoon, sinun tulee estää 
jälleen mahdollinen säh-
köpurkauksen syntyminen 
koskemalla auton metalliosaa, 
joka on kaukana polttoaineen 
täyttöaukosta, suuttimesta tai 
muusta polttoainelähteestä. 

(Jatkuu)

VAROITUS – 
Tankkaaminen

• Jos polttoaine pääsee pur-
kautumaan polttoainesäiliös-
tä paineella, se saattaa rois-
kua päällesi ja syttyessään 
aiheuttaa sinulle palovam-
moja. Poista polttoainekorkki 
aina varovaisesti ja hitaasti. 
Jos korkista vuotaa polttoai-
netta tai kuulet sihinää, odota 
tämän loppumista ennen kuin 
avaat korkin kokonaan.

• Älä jatka polttoaineen täyttöä 
sen jälkeen, kun täyttöpistooli 
on automaattisesti katkaissut 
polttoaineen tulon.

(Jatkuu)

VAROITUS –  Tankkaamisen 
vaarat

Autoteollisuuden polttoaineet 
ovat helposti syttyviä tuotteita. 
Kun tankkaat, pyydämme nou-
dattamaan seuraavia ohjeita 
huolellisesti. Jos et noudata 
näitä suosituksia, seurauksena 
saattaa olla vakavia henkilöva-
hinkoja, palovammoja tai hen-
genvaarallinen räjähdys.
• Lue ja noudata kaikkia 

huoltoasemalla esiintyviä 
varoituksia.

• Selvitä ennen polttoaineen 
täytön aloittamista, missä 
huoltoaseman polttoainepum-
pun hätäpysäytyspainike sijait-
see, jos sellainen on käytettä-
vissä.  

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
• Kun käytät erillistä hyväksyt-

tyä polttoainesäiliötä, muista 
laittaa säiliö maahan ennen 
polttoaineen täyttöä. Säiliön 
aiheuttama staattinen sähkö-
purkaus voi sytyttää polttoaine-
höyryt räjähdysmäisesti. 

 Kun tankkaaminen on aloitet-
tu, kosketus autoon tulee säi-
lyttää, kunnes tankkaaminen 
on lopetettu. 

 Käytä ainoastaan hyväksyt-
tyä, kuljetettavaa, muovista 
polttoaineen varasäiliötä, joka 
on suunniteltu bensiinin kul-
jettamiseen ja varastoimiseen.

• Älä käytä matkapuhelinta 
polttoaineen täytön aikana. 
Sähkövirta ja/tai matkapuheli-
men elektroninen häiriö voi 
sytyttää polttoainehöyryt 
aiheuttaen tulipalon.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Sammuta moottori polt-

toaineen täytön ajaksi. 
Moottoriin liittyvien säh-
kökomponenttien kipinät 
voivat sytyttää polttoaine-
höyryt aiheuttaen tulipalon. 
Kun tankkaaminen on suo-
ritettu, tarkasta, että polt-
toainekorkki ja täyttöaukko 
ovat kunnolla kiinni ennen 
moottorin käynnistämistä. 

• ÄLÄ KÄYTÄ tulitikkuja tai 
sytytintä ÄLÄKÄ TUPAKOI tai 
jätä palavaa savuketta autoo-
si huoltoasemalla, erityisesti 
polttoainetta täyttäessäsi. 
Autoteollisuuden polttoaineet 
ovat helposti syttyviä ja voivat 
syttyä tuleen kipinästä.

• Jos tulipalo syttyy tankkauk-
sen aikana, poistu välittömäs-
ti auton läheisyydestä ja ota 
yhteys huoltoaseman hoita-
jaan ja soita sitten paikalli-
seen hätänumeroon. Noudata 
kaikkia heidän tarjoamia tur-
vaohjeita.

HUOMIO
• Varmista, että lisäät autoon 

vain kappaleen 1 kohdan 
”Polttoainetta koskevat vaati-
mukset” mukaista polttoainetta.

• Jos polttoaineentäyttöaukon 
kansi vaatii vaihtoa, pyydäm-
me huolehtimaan, että käytä 
erityisesti ajoneuvollesi suun-
niteltua varaosaa.

 Väärä polttoainekorkki voi 
aiheuttaa vakavia toimintahäi-
riöitä polttoaine- tai päästö-
jen hallintajärjestelmään. Jos 
haluat lisätietoja, Kia suositte-
lee ottamaan yhteyttä valtuu-
tettuun Kia-jälleenmyyjään tai 
huollon yhteistyökumppaniin.

• Älä anna polttoaineen roiskua 
auton ulkopinnoille. Maalatulle 
pinnalle läikkynyt polttoaine 
saattaa vahingoittaa maalia riip-
pumatta polttoainelaadusta.

• Varmista, että polttoaineen 
täyttöaukon kansi on suljettu 
huolellisesti polttoaineen täy-
tön jälkeen, jotta polttoainetta 
ei pääse vuotamaan onnetto-
muuden sattuessa.
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Jos autosi on varustettu kattoluukul-
la, voit liu’uttaa tai kallistaa sitä kat-
toluukun ohjausvivulla, joka sijaitsee 
yläpuolisessa ohjauspaneelissa.
Virtalukon on oltava On-asennossa, 
jotta kattoluukkua voi avata tai sul-
kea.
Kattoluukku toimii noin 30 sekunnin 
ajan sen jälkeen, kun virta-avain 
poistetaan virtalukosta tai käänne-
tään ACC- tai LOCK- tai OFF-asen-
toon.
Jos kuitenkin etuovi avataan tänä 
aikana, kattoluukkua ei voida käyt-
tää myöskään 30 sekunnin viiveajan 
kuluessa.

Aurinkoverho

Aurinkoverhon avaaminen
Paina kattoluukun käyttökytkintä 
taaksepäin ensimmäiseen vastee-
seen.
Pysäytä aurinkoverhon liike halua-
maasi kohtaan painamalla aurinko-
verhon käyttökytkintä hetkellisesti.

Aurinkoverhon sulkeminen, kun 
kattoluukku on suljettu:
Paina kattoluukun käyttökytkintä 
eteenpäin ensimmäiseen vastee-
seen.

PANORAAMAKATTOLUUKKU (JOS VARUSTEENA)

OCD048052

VAROITUS 
• Tarkista aina ennen kattoluu-

kun käyttöä, ettei kukaan ole 
kurottanut siitä ulos eikä luu-
kun tiellä ole mitään.

• Älä jätä moottoria käyntiin ja 
avainta autoosi, jos autossa 
on lapsia. Jos lapsia ei val-
vota, he voivat käyttää katto-
luukkua, mistä voi aiheutua 
vakavia vammoja.

OCD048054
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Pysäytä aurinkoverhon liike halua-
maasi kohtaan painamalla aurinko-
verhon käyttökytkintä hetkellisesti.

] HUOMAUTUS
Aurinkoverhoon muodostuu poimu-
ja materiaalin luonnollisten ominai-
suuksien vuoksi.

Kattoluukun liu’uttaminen

Kun aurinkoverho on kiinni
Paina kattoluukun käyttökytkintä 
taaksepäin toiseen porrastettuun 
asentoon, jolloin aurinkoverho ja 
kattoluukku liukuvat kokonaan auki. 
Keskeyttääksesi kattoluukun liik-
keen, paina sen käyttökytkintä het-
kellisesti.

Kun aurinkoverho on auki
Paina aurinkoverhon käyttökytkintä 
taaksepäin ensimmäiseen tai toiseen 
porrastettuun asentoon, jolloin katto-
luukun lasi avautuu. Keskeyttääksesi 
kattoluukun liikkeen, paina sen käyt-
tökytkintä hetkellisesti.

] HUOMAUTUS
Ainoastaan kattoluukun etumainen 
lasi avautuu.

OCD048083
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Kattoluukun kallistaminen

Kun aurinkoverho on kiinni
Työnnä kattoluukun käyttökytkintä 
ylöspäin, jolloin aurinkoverho aukeaa 
ja kattoluukku kallistuu.
Keskeyttääksesi kattoluukun liikkeen, 
paina sen ohjausvipua hetkellisesti.

Kun aurinkoverho on auki
Paina kattoluukun käyttökytkintä 
ylöspäin, jolloin kattoluukun lasi kal-
listuu.
Keskeyttääksesi kattoluukun liikkeen, 
paina sen käyttökytkintä hetkellisesti.

Kattoluukun sulkeminen

Ainoastaan kattoluukun lasin 
sulkeminen
Paina kattoluukun käyttökytkintä 
eteenpäin ensimmäiseen porrastet-
tuun asentoon, jolloin kattoluukku 
sulkeutuu automaattisesti.
Keskeyttääksesi kattoluukun liikkeen, 
paina sen käyttökytkintä hetkellisesti.

Kattoluukun lasin sulkeminen 
aurinkoverhon kanssa
Paina kattoluukun käyttökytkin-
tä eteenpäin toiseen porrastettuun 
asentoon. Kattoluukun lasi ja aurin-
koverho sulkeutuvat automaattisesti.
Keskeyttääksesi kattoluukun liikkeen, 
paina sen käyttökytkintä hetkellisesti.

OCD048085OCD048084
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Automaattinen 
suunnanvaihtotoiminto

Jos jokin esine tai ruumiinosa havai-
taan tiellä kattoluukun lasin auto-
maattisen sulkuliikkeen aikana, luu-
kun liikesuunta vaihtuu ja se pysäh-
tyy.
Automaattinen suunnanvaihtotoi-
minto ei toimi, jos liukuvan lasin 
ja kattoluukun kehyksen väliin jää 
pienikokoinen este. Sinun tulee aina 
tarkastaa ennen kattoluukun sulke-
mista, että kaikki matkustajat ja esi-
neet ovat poissa luukun tieltä.

OYF049215

HUOMIO
• Älä jatka kattoluukun käyt-

tökytkimen painamista sen 
jälkeen, kun kattoluukku on 
avautunut/sulkeutunut täysin 
tai kallistettu. Käyttömoottori 
tai järjestelmän osat saattavat 
vahingoittua.

• Jotta kattoluukku ei vahin-
goitu, poista säännöllisesti 
ohjainkiskoon mahdollisesti 
kertynyt lika.

• Jos yrität avata kattoluukkua 
ulkolämpötilan ollessa nollan 
alapuolella tai kattoluukun 
ollessa lumen ja jään peittä-
mä, sen lasi tai moottori saat-
taa vaurioitua.

• Sulje kattoluukku kokonaan 
ennen autosta poistumista. 
Autoon voidaan murtautua tai 
matkustamoon saattaa päästä 
vettä tai lunta, jos kattoluukku 
jätetään auki.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä aseta mitään matkatava-

roita siten, että ne ovat osit-
tain kattoluukun ulkopuolella 
ajon aikana.

• Auton pesun tai sateen jäl-
keen pyyhi kaikki vesi pois 
kattoluukun päältä ennen sen 
käyttöä.

• Älä vedä tai työnnä aurinko-
verhoa käsin, sillä se sattaa 
vaurioittaa sitä tai aiheuttaa 
toimintahäiriön.

• Sulje kattoluukku kokonaan 
ennen pölyisissä olosuhteissa 
ajamista. Pöly voi vaurioittaa 
auton järjestelmiä.
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Kattoluukun toiminnan 
alustaminen

Kattoluukun toiminnan asettaminen 
saattaa olla tarpeen seuraavissa 
tapauksissa:
- Akkuvaraus on purkautunut, akku-

kaapelit on irrotettu tai kattoluukun 
sulake on vaihdettu tai irrotettu.

- Kattoluukun käyttökytkin ei toimi 
asianmukaisesti.

VAROITUS 
• Älä anna lasten käyttää kat-

toluukkua, ettei se liikkuisi 
vahingossa.

• Älä kurkota ulos kattoluukus-
ta ajon aikana.

• Älä työnnä päätä tai käsivartta 
ulos kattoluukusta ajon aika-
na. Tämä on vaarallista ja voi 
johtaa vakavaan vammautu-
miseen ja jopa hengenvaa-
raan.

• Kun suljet kattoluukun, var-
mista, ettei liukuvan luukun 
väliin jää mitään. Väliin jäävät 
raajat saattavat juuttua kiinni 
tai litistyä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Panorama-kattoluukku on val-

mistettu lasista, jonka vuoksi 
se saattaa särkyä mahdollises-
sa onnettomuudessa. Jos et 
käytä turvavyötä, voit sinkoutua 
onnettomuudessa päin rikkou-
tunutta kattoluukkua, mikä voi 
aiheuttaa vakavia vammoja ja 
jopa hengenvaaraan. Kaikkien 
matkustajien turvallisuuden 
takaamiseksi on huolehditta-
va sopivien turvavarusteiden 
(esim. turvavyö, turvakaukalo 
jne.) käytöstä.

• Älä säädä kattoluukun tai aurin-
koverhon asentoa ajon aika-
na. Tämä voi johtaa hallinnan 
menettämiseen ja sitä kautta 
hengenvaarallisiin vammoihin 
tai ainevahinkoihin.

• Älä käytä kattoluukkua, kun 
käytät kattotelineitä mat-
katavaroiden kuljetukseen. 
Kuljetettavat tavarat saattavat 
irrota ja häiritä kuljettajaa.

• Älä istu panoraama-kattoikku-
nan päällä. Se voi vaurioittaa 
autoa.

OCD048086
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1. Käynnistä moottori.
2. Sulje aurinkoverho ja kattoluukku 

täysin, jos ne ovat auki.
3. Vapauta kattoluukun käyttökytkin.
4. Paina kattoluukun käyttökytkin 

eteen, sulkusuuntaan (noin 10 
sekunniksi), kunnes aurinkoverho 
liikkuu hieman. Vapauta sitten käyt-
tökytkin.

5. Työnnä kattoluukun käyttökytkintä 
eteenpäin sulkuasentoon, kunnes 
kattoluukku toimii seuraavasti:

 Aurinkoverho aukeaa → Lasi kal-
listuu auki → Lasi liukuu auki → 
Lasi liukuu kiinni → Aurinkoverho 
sulkeutuu

 Vapauta sitten käyttökytkin.

Kun näin on tehty, kattoluukkujär-
jestelmä on alustettu ja yhden kos-
ketuksen avauksen ja sulkemisen 
pitäisi olla taas käytössä.

] HUOMAUTUS
Jos et alusta kattoluukun toimintaa, 
se ei välttämättä toimi oikein.

Avonaisen kattoluukun 
varoitus (mikäli varusteena)

Jos kuljettaja poistaa virta-avaimen 
(älyavain: sammuttaa moottorin), kun 
kattoluukku ei ole täysin kiinni, varoi-
tusääni kuuluu muutaman sekunnin 
ajan ja LCD-näyttöön tulee varoitus-
kuvake. Sulje kattoluukku huolelli-
sesti ennen ajoneuvosta poistumista.

OCD048106
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Sähköinen ohjaustehostin 
(EPS)
Ohjaustehostin käyttää sähkömoot-
toria helpottaakseen sinua auton 
ohjaamisessa. Jos moottori ei ole 
käynnissä tai ohjaustehostin ei ole 
käytettävissä, autoa voidaan yhä 
ohjata, mutta se vaatii enemmän 
voimaa.
Sähköistä ohjaustehostinta ohjaa 
ohjaustehostimen ohjausyksikkö, 
joka tunnistaa ohjauspyörän vään-
tömomentin, sen asennon ja auton 
nopeuden, joiden mukaan tehostus-
ta hallitaan.
Ohjaus muuttuu raskaammaksi 
ajonopeuden kasvaessa ja kevenee 
ajonopeuden laskiessa, auton hallit-
tavuuden parantamiseksi.
Jos havaitset muutoksia ohjaustun-
tumassa auton normaalikäytön aika-
na, tarkastuta järjestelmä ammat-
tihuollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

] HUOMAUTUS
Seuraavia tapahtumia saattaa esiin-
tyä auton normaalissa käytössä:
•  Ohjaustehostimen (EPS) varoitus-

valo ei syty.
• Ohjaus tuntuu raskaalta heti 

moottorin käynnistämisen jäl-
keen. Näin tapahtuu, kun EPS-
järjestelmä suorittaa järjestelmä-
diagnoosia. Kun diagnoosi on suo-
ritettu, ohjaustuntuma palautuu 
normaaliksi.

• Ohjaustehostimen (EPS) releestä 
saattaa kuulua naksahdus, kun 
virta-avain käännetään ON- tai 
LOCK-asentoon.

• Ohjaustehostimen sähkömootto-
rin ääni saattaa kuulua matkusta-
moon auton ollessa paikallaan tai 
liikkuessa hitaasti.

• Jos sähköinen ohjaustehostin ei 
toimi normaalisti, mittaristoon 
syttyy varoitusvalo. Ohjauspyörän 
pyörittäminen voi olla vai-
keaa tai se toimii epänormaalis-
ti. Tarkastuta järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollossa. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
 Suosittelemme käyntiä valtuu-

tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

• Ohjaus muuttuu raskaammak-
si, jos ohjauspyörää käännetään 
edestakaisin auton ollessa pai-
kallaan. Kuitenkin muutaman 
minuutin jälkeen sen normaalitoi-
minta palautuu.

• Ohjaustehostimesta saattaa kuu-
lua normaalista poikkeavia ääniä 
ulkolämpötilan ollessa mata-
la. Kun lämpötila nousee, melu 
katoaa. Tämä on normaali ilmiö.

• Kun latausjärjestelmän varoitus-
valo syttyy tai jännite on alhainen 
(kun laturi (tai akku) ei toimi 
asianmukaisesti), ohjaus voi olla 
raskas ja auton ohjaaminen taval-
liseen tapaan voi olla hankalaa.

OHJAUSPYÖRÄ
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Ohjauspyörän asento
Voit säätää ohjauspyörän korkeuden 
ja etäisyyden sopivaksi ennen liik-
keellelähtöä. 
Voit myös nostaa sen antaakse-
si jaloillesi tilaa astuessasi sisään 
autoon ja poistuessasi siitä.

Ohjauspyörä tulee säätää siten, että 
se on ajon kannalta miellyttävässä 
asennossa ja ettei se tule mittariston 
varoitusvalojen ja mittareiden tielle.

Säädä ohjauspyörän korkeutta pai-
namalla ohjauspyörän lukitusvipu (1) 
alas, säädä ohjauspyörän korkeus 
(2) ja etäisyys (3) sopivaksi, ja vedä 
lukitusvipu ylös lukitaksesi ohjaus-
pyörän paikalleen. Muista aina sää-
tää ohjauspyörä haluttuun asentoon 
ennen ajamista.

Ohjauspyörän lämmitin  
(jos varusteena)

Ohjauspyörän lämmitin kytkeytyy, kun 
sen lämmityspainiketta painetaan 
virtalukon ollessa ON-asennossa. 
Painikkeen merkkivalo syttyy.
Sammuttaaksesi ohjauspyörän läm-
mittimen, paina kyseistä painiketta 
uudelleen. Painikkeen merkkivalo 
sammuu.
Ohjauspyörän lämmitin sammuu 
automaattisesti 30 minuutin käytön 
jälkeen. 

OCD048056

OCD048057

 VAROITUS 
• Älä koskaan säädä ohjaus-

pyörää ajon aikana. Saatat 
menettää ohjauksen hallin-
nan, joka voi johtaa kohtalok-
kaaseen onnettomuuteen.

• Säädettyäsi ohjauspyörän 
asentoa työnnä sitä ylös- ja 
alaspäin varmistaaksesi, että 
se on lukkiutunut paikalleen.
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Jos sammutat sytytysvirran 30 
minuuttia ohjauspyörän lämmittimen 
painikkeen painamisen jälkeen, läm-
mitin on pois päältä, kun kytket virran 
päälle seuraavan kerran.

Äänimerkki

Käyttääksesi äänimerkkiä, paina 
ohjauspyörän kohtaa, jossa on ääni-
merkin tunnus. Tarkasta äänimerkin 
toiminta säännöllisesti varmistuakse-
si, että se toimii oikein.

] HUOMAUTUS
Käyttääksesi äänimerkkiä, paina 
ohjauspyörän kohtaa, jossa on 
äänimerkin tunnus (ks. kuva). 
Äänimerkki toimii ainoastaan, kun 
tätä kohtaa painetaan.

HUOMIO
Älä iske äänimerkkiä voimak-
kaasti tai paina nyrkillä sitä käyt-
täessäsi. Älä paina äänimerkkiä 
terävällä kappaleella.

HUOMIO
• Älä asenna ohjauspyörään 

minkäänlaista päällistä tai 
suojausta. Tämä voi vahingoit-
taa ohjauspyörän lämmitintä.

• Kun puhdistat lämmittimellä 
varustettua ohjauspyörää, älä 
käytä orgaanisia liuottimia, 
kuten maalitinneriä, bentsee-
niä, alkoholia tai bensiiniä. 
Muussa tapauksessa ohjaus-
pyörän pinta saattaa vahin-
goittua.

• Jos ohjauspyörän pinta vahin-
goittuu terävästä kappaleesta, 
myös lämmittimen komponen-
tit saattavat vahingoittua.

OYB046031
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Matkustamon taustapeili
Säädä taustapeili asentoon, jossa 
näkymä on keskelle takalasia. Tee 
tämä säätö ennen kuin lähdet aja-
maan.

Taustapelin päivä-/yöasento  
(jos varusteena)

Tee tämä säätö ennen kuin lähdet 
ajamaan ja kun päivä-/yövipu on päi-
väasennossa (1).
Vedä päivä-/yövipua itseäsi kohti (2) 
estääksesi takana olevien autojen 
ajovalojen häikäisyn ajaessasi yöllä.
Muista, että yöasennossa takanäky-
män selkeys heikkenee.

h (1) : Päivä, (2): Yö 

PEILIT 

 VAROITUS –  
Näkyvyys taakse

Älä aseta sellaisia tavaroita 
takaistuimille tai tavaratilaan, 
jotka voivat rajoittaa näkyvyyttä 
taakse. 

OUM046434L 

VAROITUS 
Älä säädä peilejä auton liikku-
essa. Tämä voi johtaa hallinnan 
menettämiseen ja sitä kautta 
hengenvaarallisiin vammoihin 
tai ainevahinkoihin.

VAROITUS 
Älä muuta sisäpeiliä äläkä vaih-
da sitä toisentyyppiseen. Tästä 
voi seurata vammoja mahdol-
lisessa onnettomuudessa tai 
tilanteessa, jossa turvatyyny 
laukeaa.
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Elektrokromaattinen peili (ECM) 
(mikäli varusteena)

Sähköinen taustapeli säätää auto-
maattisesti takana olevan ajoneu-
von ajovaloista aiheutuvaa häikäisyä 
yöllä tai heikossa valaistuksessa. 
Peilissä oleva tunnistin (3) havaitsee 
auton ympärillä olevan valoisuusta-
son ja säätää automaattisesti takana 
olevien autojen ajovaloista aiheutu-
vaa häikäisyä.
Kun moottori on käynnissä, tausta-
peiliin sijoitettu tunnistin säätää häi-
käisyä automaattisesti.

Aina kun vaihdevipu siirretään 
peruutusasentoon (R), peili asettuu 
automaattisesti kirkkaimpaan asen-
toon, jotta näkyvyys auton taakse 
parantuisi.

Sähköisen taustapeilin käyttäminen:
• Peili toimii oletuksena ON- 

asennossa aina, kun virta on kyt-
ketty päälle.

• Kytke automaattinen himmennys-
toiminto pois käytöstä painamal-
la ON/OFF-kytkintä (1) uudelleen. 
Peilin merkkivalo (2) sammuu.

 Paina ON/OFF-painiketta (1) kyt-
keäksesi automaattisen himmen-
nystoiminnon päälle. Peilin merkki-
valo (2) syttyy.

OQL045059

HUOMIO
Käytä lasinpesunesteellä kos-
tutettua paperia tai vastaa-
vaa liinaa peilin puhdistami-
seen. Älä suihkuta ikkunan-
pesuainetta suoraan peiliin. 
Ikkunanpesuaine saattaa kul-
keutua peilin koteloihin.
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Ovipeilit  
Muista säätää peilien kulmat ennen 
ajoon lähtöä.
Autosi on varustettu sekä vasem-
man että oikean puolen ovipeileillä. 
Peilejä voidaan säätää sähköisesti 
erityisellä kytkimellä. Peilit voidaan 
taittaa taakse automaattisen auto-
pesun ajaksi tai ajettaessa ahtaan 
kadun läpi, jotta estettäisiin vahinko-
jen syntymiset.

VAROITUS – 
Sivutaustapeilit

• Oikea sivutaustapeili on kupe-
ra. Peilistä näkyvät kohteet 
ovat lähempänä kuin mitä pei-
likuva näyttää.

• Käytä sisätaustapeiliä tai 
käännä päätäsi ja varmista 
takaa tulevien autojen etäi-
syys ennen kaistanvaihtoa. 

HUOMIO
Älä raavi jäätä pois peilin pin-
nalta, koska lasipinta saattaa 
vahingoittua. Jos jää estää pei-
lin liikkeen, älä säädä peiliä 
väkisin. Poistaaksesi jään, käytä 
jäänpoistosuihketta tai hyvin 
lämpimällä vedellä kostutettua 
sientä tai kangasta. 

HUOMIO
Jos peili on jumissa jäästä, älä 
säädä sitä väkisin. Käytä hyväk-
syttyä jäänpoistosuihketta (ei 
jäähdyttimen pakkasnestettä) 
vapauttaaksesi jäätyneet meka-
nismit tai siirrä auto lämpimään 
paikkaan antaaksesi jään sulaa.

VAROITUS 
Älä säädä tai taita ovipeilejä 
auton liikkuessa. Tämä voi joh-
taa hallinnan menettämiseen ja 
sitä kautta hengenvaarallisiin 
vammoihin tai ainevahinkoihin.



524

Autosi ominaisuudet

Peilien säätö

Sähkösäätöinen 
Sähkötoimisella säätimellä voit sää-
tää vasemman ja oikean puolen ovi-
peilin asennon. Peilien säätämiseksi 
virtalukon on oltava ACC-asennossa. 
Säätääksesi peilin asentoa, siirrä 
kytkintä R tai L (1) -asentoon vali-
taksesi oikean tai vasemman puolen 
peilin. Paina sitten peilin säädintä 
vastaavaan suuntaan (s) säätääk-
sesi valittua peiliä ylös, alas, vasem-
malle tai oikealle.

Ovipeilin taittaminen

Sähkötoiminen (mikäli varusteena)
Taittaaksesi ulkopuolen ovipeilin, 
paina painiketta.
Taittaaksesi sen takaisin normaa-
liasentoon, paina painiketta uudel-
leen.

• Autossa on älyavainjärjestelmä
 -  Peilit taittuvat tai avautuvat ajo-

asentoon, kun ovet lukitaan tai 
lukitus avataan älyavaimella. 
(mikäli varusteena)

 -  Peilit taittuvat tai avautuvat ajo-
asentoon, kun ovet lukitaan tai 
lukitus avataan ovenkahvan pai-
nikkeella. (mikäli varusteena)

HUOMIO
• Peilit pysähtyvät, kun ne on 

säädetty ääriasentoonsa, 
mutta peilien asentoja ohjaa-
va sähkömoottori toimii niin 
kauan kun säätökytkintä pai-
netaan. Älä paina kytkintä 
pidempään kuin on tarpeen. 
Käyttömoottori voi vahingoit-
tua.

• Älä yritä säätää sivutausta-
peilejä käsin. Näin toimimalla 
osat saattavat vahingoittua.OCD048058 OCD048060
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 -  Peilit avautuvat ajoasentoon, kun 
menet auton luo (kaikkien ovien 
ollessa kiinni ja lukittuina) ja äly-
avain on mukanasi. (mikäli varus-
teena)

Käsitoiminen
Taittaaksesi ovipeilin, tartu peilin 
runkoon ja paina sitä ajoneuvon 
takaosaa kohti.

HUOMIO
Jos varusteena ovat sähköiset 
ovipeilit, älä taita niitä käsin. 
Niiden moottorit voivat vahin-
goittua.

HUOMIO
Sähköinen ovipeili on toiminnas-
sa, vaikka virtalukko olisi LOCK 
tai OFF-asennossa. Kuitenkin 
estääksesi akun tarpeettoman 
tyhjenemisen, älä säädä peilejä 
pidempään kuin on tarpeen, kun 
moottori on sammuneena. 

OCD048059
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MITTARISTO

1. Kierroslukumittari 

2. Nopeusmittari

3. Moottorin lämpömittari

4. Polttoainemittari

5. Varoitus- ja merkkivalot

6. LCD-näyttö

OCD048100/OCD048101

n Tyyppi A

h  Autossa oleva mittaristo voi poiketa kuvas-
sa esitetyistä. 
Lisätietoja on tämän luvun kohdassa 
”Mittarit” ja ”Varoitus- ja merkkivalot”.

n Tyyppi B
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Mittariston säädöt
Mittariston valaistuksen 
säätäminen

Mittariston valaistuksen kirkkaut-
ta voidaan säätää painamalla mit-
tariston valaistuksen painiketta (”+” 
tai ”-”), kun virta-avain tai moottorin 
käynnistyspainike on ON-asennossa 
tai takavalot ovat sytytettyinä.

• Kun mittariston valaistuksen paini-
ketta pidetään painettuna (”+” tai 
”-”), valaistuksen kirkkaus muuttuu 
jatkuvasti.

•  Kun kirkkaus saavuttaa enimmäis- 
tai vähimmäistason, kuuluu häly-
tysääni.

OCD048064

 VAROITUS
Älä koskaan säädä mittaristoa 
ajon aikana. Saatat menettää 
auton hallinnan ja joutua onnet-
tomuuteen, josta voi aiheutua 
esine- tai henkilövahinkoja tai 
hengenvaarallisia vammoja.

OCD048107
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LCD-näytön säädöt

LCD-näytön tilaa voidaan vaihtaa 
ohjauspyörässä olevilla säätöpainik-
keilla.

(1) :  MODE-painike LCD-TILAN 
vaihtamista varten

(2) /  :  SIIRRY-kytkin valikkovaih-
toehtojen valitsemista 
varten

(3) OK:  SET/RESET-painike kohtei-
den asettamista tai nollaa-
mista varten

h  Katso lisätietoja LCD-tiloista tämän 
luvun kohdasta ”LCD-näyttö”.

Mittarit
Nopeusmittari

Nopeusmittari näyttää ajonopeuden 
kilometreinä tunnissa (km/h) ja/tai 
maileina tunnissa (mph).

OCD048066

OCD048068

 n Tyyppi A (km/h)

 n Tyyppi B (MPH, km/h)
OCD048065



4 57

Autosi ominaisuudet

Kierroslukumittari

Kierroslukumittari ilmaisee moottorin 
likimääräisen kierrosmäärän minuu-
tin aikana (rpm).
Käytä kierroslukumittaria oikeiden 
vaihtohetkien valitsemiseen ja estääk-
sesi moottorin käyttämisen liian alhai-
silla ja/tai korkeilla kierroksilla.

Moottorin jäähdytysnesteen 
lämpömittari

Tämä mittari näyttää jäähdytysnes-
teen lämpötilan virta-avaimen olles-
sa ON-asennossa.

HUOMIO
Älä käytä moottoria käyn-
tinopeusmittarin PUNAISEL-
LA ALUEELLA. Tämä saattaa 
aiheuttaa vakavia moottoriva-
hinkoja.

OCD048067

OCD048069

 n Bensiini

 n Diesel

OCD048070
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Polttoainemittari

Polttoainemittari osoittaa likimääräi-
sesti polttoainesäiliössä olevan polt-
toaineen määrän.

] HUOMAUTUS
•  Polttoainesäiliön tilavuus ilmoite-

taan luvussa 9.
• Polttoainemittarin lisäksi auto 

on varustettu polttoainemäärän 
varoitusvalolla, joka syttyy kun 
polttoainesäiliö on lähes tyhjä.

• Koska polttoaine liikkuu poltto-
ainesäiliössä ajon aikana, esimer-
kiksi kaarteissa, polttoainemitta-
rin lukema saattaa vaihdella tai 
polttoainemäärän varotusvalo 
saattaa syttyä.

 VAROITUS – 
Polttoainemittari

Polttoaineen ajaminen loppuun 
voi altistaa auton matkustajat 
vaaratilanteeseen.
Sinun tulee pysähtyä ja hankkia 
lisäpolttoainetta mahdollisim-
man pian varoitusvalon sytty-
misen jälkeen tai kun mittarin 
osoitin lähestyy ”0” -tasoa.

 VAROITUS
Älä koskaan poista jäähdytti-
men korkkia, kun moottori on 
kuuma. Jäähdytysneste on pai-
neistettua ja voi purkautua ulos 
aiheuttaen vakavia palovammo-
ja. Odota, kunnes moottori on 
jäähtynyt ennen jäähdytysnes-
teen lisäämistä säiliöön.

HUOMIO
Jos mittarin osoitin liikkuu nor-
maalin toiminta-alueen ulko-
puolelle kohti ”130”-asentoa, 
on kyseessä ylikuumeneminen, 
joka saattaa vahingoittaa moot-
toria.
Älä jatka ajamista ylikuumen-
tuneella moottorilla. Lisätietoja 
on luvun 7 kohdassa ”Moottori 
ylikuumenee”.

OCD048071
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Matkamittari

Matkamittari näyttää autolla ajetun 
kokonaismatkan ja auttaa siten mää-
rittämään määräaikaishuollon ajan-
kohdan.
-  Matkamittarin näyttöalue:  

0–1 599999 km tai 999 999 mailia.

Ulkolämpötilan mittari

Tämä mittari näyttää ulkolämpötilan 
1 °C:n (1 °F:n) tarkkuudella.
-  Lämpötila-alue: - 40 °C ~ 60 °C  

(- 40 °F ~ 140 °F)

OCD048109

HUOMIO
Vältä hyvin alhaisella polt-
toainemäärällä ajamista. 
Polttoainesäiliön ajaminen lop-
puun aiheuttaa epätäydellistä 
palamista vahingoittaen kata-
lysaattoria.

OCD048108
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Näytön lämpötilalukema päivittyy vii-
veellä tavalliseen lämpömittariin ver-
rattuna, jotta kuljettajan huomio ei 
siirtyisi pois ajamisesta.
Mahdollistaa lämpötilayksikön vaih-
tamisen celsiusasteiden (°C) ja fah-
renheitasteiden (°F) välillä) 
Lämpötilayksikköä voidaan vaih-
taa käyttämällä LCD-näyttöjen 
”Mukautettavat asetukset” -tilaa.

h  Lisätietoja on tämän luvun koh-
dassa ”LCD-näytöt”. 

Vaihdeilmaisin
Automaattivaihteiston 
vaihdeilmaisin (jos varusteena)

Tämä ilmaisin näyttää automaatti-
vaihteiston vaihteenvalitsimen asen-
non.

• Pysäköintivaihde: P
• Peruutusvaihde: R
• Vapaa-asento: N
• Ajo: D
• Käsivalintatila: S, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Manuaalivaihteiston  
vaihto-osoitin (jos varusteena)

Tämä merkkivalo ilmoittaa mitä vaih-
detta kannattaa käyttää polttoaineen 
säästämiseksi.
• Vaihto suuremmalle: 
 s2, s3, s4, s5, s6
• Vaihto pienemmälle: 
 t1, t2, t3, t4, t5

OCD048110

OCD048111
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Esimerkiksi:
s3:  Osoitin ilmaisee, että sinun pitää 

vaihtaa suuremmalle, 3. vaih-
teelle (kun 2. tai 1. vaihde on 
valittuna).

t4:  Ehdottaa vaihtamaan pienem-
mälle, 4. vaihteelle (nykyinen 
vaihde on 5. tai 6. vaihde).

Tietoja ei näytetä, jos järjestelmässä 
on toimintahäiriö.

Kaksoiskytkinvaihteiston 
vaihdeilmaisin (jos varusteena)

Tämä ilmaisin näyttää vaihteenvalit-
simen asennon.
• Pysäköintivaihde: P
• Peruutusvaihde: R
• Vapaa-asento: N
• Ajo: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7
• Käsivalintatila:  S1, S2, S3, S4, S5, 

S6, S7

OCD048120



624

Autosi ominaisuudet

Esittely 

LCD-näytöillä esitetään kuljettajille 
seuraavia tietoja.
- Matkatiedot
- LCD-tilat
- Varoitusviestit

Matkatiedot (ajotietokone)
Ajotietokone on mikroprosessorioh-
jattu kuljettajan tietojärjestelmä, joka 
esittää näytöllä ajamiseen liittyvää 
tietoa.

] HUOMAUTUS
Eräät ajotietokoneeseen tallennetut 
tiedot (esimerkiksi polttoaineen kes-
kikulutus) nollautuvat, jos akkukaa-
pelit kytketään irti.

Toimintamatka

• Toimintamatka on arvioitu matka, 
joka jäljellä olevalla polttoaineella 
voidaan ajaa.

 -  Etäisyysalue: 1–9999 km tai 
1–9999 mailia.

• Jos arvioitu toimintamatka on alle 
1 km, ajotietokone näyttää toimin-
tamatkan sijasta kolme viivaa (---).

LCD-NÄYTÖT (JOS VARUSTEENA) 

OBD048141L OCD048112
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] HUOMAUTUS
• Jos auto ei ole tasaisella alustalla 

tai akku on irrotettu, toiminta-
matkatieto ei saata olla käytettä-
vissä.

• Todellinen ajomatka jäljellä ole-
valla polttoaineella voi poiketa 
ajotietokoneen ilmoittamasta toi-
mintamatkan arvosta, joka on 
pelkkä arvio.

• Ajotietokone ei ehkä rekisteröi 
polttoaineen lisäystä, jos autoon 
lisätään alle 6 litraa polttoainetta.

• Hetkellinen polttoaineenkulutus 
ja toimintamatka saattavat vaih-
della huomattavasti ajo-olosuhtei-
den, ajotavan ja auton kunnon 
mukaan.

Ajotietokoneen tilat *1)  autot, joissa on kaksoiskytkinvaih-
teisto

Vaihda ajotietokoneen näyttötilaa 
vierittämällä SIIRRY-kytkintä ( / ) 
ajotietokonetilassa.

• Osamatkamittari
•  Fuel Economy, 

polttoaineenkulutus
• Timer, ajastin

Accumulated Info, kerätyt 
tiedot

Digitaalinen nopeusmittari

• Osamatkamittari
•  Fuel Economy, 

polttoaineenkulutus
• Timer, ajastin

Drive Info, ajotiedot

• Polttoaineen keskikulutus
•  Polttoaineen hetkellinen 

kulutus

TRIP

Urean taso (Diesel)

Vaihteiston lämpötila*
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Fuel Economy, 
polttoaineenkulutus

Keskikulutus (1)
• Järjestelmä laskee polttoaineen 

keskikulutuksen edellisen nollauk-
sen jälkeisen ajomatkan ja poltto-
aineen kulutuksen perusteella.

 -  Arvoalue:  
0–99,9 km/l, l/100 km tai MPG

• Polttoaineen keskikulutus voidaan 
nollata manuaalisesti tai automaat-
tisesti.

Manuaalinen nollaus
Voit nollata keskinopeuden paina-
malla ohjauspyörän [OK]-painiketta 
yli yhden sekunnin ajan keskikulu-
tuksen näkyessä näytössä.

Automaattinen nollaus
Jos haluat, että polttoaineen kes-
kikulutus nollautuu automaattises-
ti tankkauksen yhteydessä, valitse 
”Fuel economy auto reset” -tila LCD-
näyttöjen mukautettavien asetus-
ten valikossa (katso kohtaa ”LCD-
näytöt”).
• OFF – Voit asettaa oletusarvoksi 

manuaalisesti käyttämällä näytön 
vaihtokytkintä. 

• Virran sammutuksen jälkeen – 
Auto palautuu automaattisesti ole-
tusarvoihin, kun sytytysvirran sam-
muttamisesta on kulunut 4 tuntia.

• Tankkauksen jälkeen – Kun on 
tankattu yli 6 litraa ja ajettu yli 1 
km/h nopeudella, auto palautuu 
automaattisesti oletusarvoihin.

] HUOMAUTUS
Polttoaineen keskikulutus tulee 
näkyviin vasta, kun autolla on ajet-
tu 10 sekuntia tai 50 metriä sen 
jälkeen, kun virta-avain tai moot-
torin käynnistyspainike on asetettu 
ON-asentoon.

OCD048113
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Hetkellinen kulutus (2)
• Tässä kohdassa näytetään polt-

toaineen hetkellinen kulutus muu-
taman edellisen sekunnin aikana 
ajonopeuden ylittäessä 10 km/h.

 -  Arvoalue:  
0,0–30 km/l, l/100 km tai  
0,0–50,0 MPG

Yhdistettyjen ajotietojen 
näyttötila

Näyttää yhdistetyt tiedot alkaen ajo-
matkan/polttoainetaloudellisuuden/
ajan oletuspisteestä.
• Yhdistettyjen tietojen laskeminen 

alkaa, kun autolla on ajettu yli 300 
metriä.

• Jos painat ”OK”-painiketta yli 1 
sekunnin ajan sen jälkeen, kun 
yhdistetyt tiedot on näytetty, tiedot 
nollataan.

• Tietoja kerätään, jos moottori käy, 
vaikka auto ei liikkuisikaan.

Edellisen ajomatkan tiedot

Auto näyttää ajotiedot kerran yhdeltä 
virrankytkentä-katkaisujaksolta.
• Polttoaineenkulutuksen laskemi-

nen alkaa, kun autolla on ajettu yli 
300 metriä.

•  Ajotiedot nollataan 4 tuntia sen 
jälkeen, kun sytytysvirta on sam-
mutettu. Kun sytytysvirta on ollut 
kytkettynä 4 tunnin sisällä, tietoja 
ei nollata.

OCD048114

OCD048115
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•  Jos painat ”OK”-painiketta yli 1 
sekunnin ajan sen jälkeen, kun ajo-
tiedot on näytetty, tiedot nollataan.

•  Tietoja kerätään, jos moottori käy, 
vaikka auto ei liikkuisikaan.

Digitaalinen nopeusmittari

Osoittaa tämänhetkisen ajonopeu-
den.

Ureamäärän mittari 
(dieselmoottorit)

Tässä tilassa näytetään ureasäi-
liössä jäljellä olevan urealiuoksen 
määrä.

OBD048146L

OCD048116
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Vaihteison lämpömittari 
(kaksoiskytkinvaihteisto)

Tämä tila näyttää vaihteiston läm-
pötilan.

LCD-tila

(1) Ajotietokone-tila
Osoittaa ajamista koskevia tietoja, 
kuten matkamittari, polttoaineenku-
lutus jne.

h  Lisätietoja on tämän kappaleen 
osassa ”Ajotietokone”.

(2) Navigointitila (jos varusteena)
Osoittaa navigointijärjestelmän tilan. 

(3) Pysäköintiavustimen tila
-  : •  Tässä tilassa näytetään alla 

olevien toimintojen tilat.
        •  Kaistavahtijärjestelmä (LKA)
        •  Kuljettajan vireystilan valvon-

ta (DAW)
        •  Mukautuva vakionopeussää-

din (SCC) ja Stop and Go
        •  Älykäs nopeusrajoitusvaroitus
        • Rengaspaine
-  :  Tämä tila näyttää rengaspai-

neiden tilan.

(4) Käyttäjäasetus-tila 
Tässä tilassa on mahdollista muuttaa 
ovia, valoja jne. koskevia asetuksia.

OBD048141L

OCD048117
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(5) Yleisvaroitustila
Tässä tilassa ilmoitetaan alla oleviin 
toimintoihin liittyvistä varoitusvies-
teistä.
-  Kuolleen kulman tunnistuksen 

(BCW) toimintahäiriö (jos varus-
teena)

-  Kuolleen kulman tunnistusjärjestel-
män (BCW) tutkan toimintahäiriö 
(jos varusteena)

-  Stop & Go-toiminnolla varustetun 
älykkään vakionopeudensäätimen 
toimintahäiriö (mikäli varusteena)

-  Stop & Go-toiminnolla varustetun 
mukautuvan vakionopeussäätimen 
tutkan toimintahäiriö (jos varusteena)

-  Törmäysvaroittimen toimintahäiriö 
(jos varusteena)

-  Törmäysvaroittimen tutkan toimin-
tahäiriö (jos varusteena)

-  Kaukovaloavustimen toimintahäiriö  
(jos varusteena) 

- Valon toimintahäiriö
-  LED-ajovalon toimintahäiriö (jos 

varusteena)

- Moottoriöljyn vähyys

h  LCD-tilojen valitsemisesta anne-
taan tietoja tämän luvun kohdassa 
”LCD-näytön säädöt”.

Huoltotila
Service in (huoltoväli)
Service in -viesti osoittaa, kuinka 
paljon ajokilometrejä tai päiviä on 
jäljellä seuraavaan määräaikaishuol-
toon.
Jos seuraavaan huoltokertaan on jäl-
jellä korkeintaan 1500 km tai 30 päi-
vää, ”Service in” -viesti tulee näkyviin 
muutaman sekunnin ajaksi aina, kun 
asetat virta-avaimen tai moottorin 
käynnistyspainikkeen ON-asentoon.

Service required (huollon tarve)
Jos autoa ei ole huollettu järjestel-
mään asetetun huoltovälin mukai-
sesti, huollon tarpeesta ilmoitta-
va ”Service required” -viesti tulee 
näkyviin muutaman sekunnin ajak-
si aina, kun asetat virta-avaimen 
tai moottorin käynnistyspainikkeen 
ON-asentoon.
Huoltovälin palauttaminen aikaisem-
min asetetun ajomatkan tai aikavälin 
mukaiseksi:
• Paina OK-painiketta (Reset) yli 1 

sekuntia.

] HUOMAUTUS
Ajomatka ja aikaväli voivat olla vir-
heelliset alla esitetyissä tilanteissa.
- Akkukaapeli on irrotettu.
- Sulakekytkin on asetettu off-asen-

toon.
- Akkuvaraus on tyhjentynyt.
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Mukautettavien asetusten tila
Tässä tilassa on mahdollista muuttaa 
ovia, valoja jne. koskevia asetuksia. 

Shift to P to edit settings (vaihda 
P-asentoon asetusten muokkaamisek-
si) / Engage  parking brake to edit 
settings (Kytke seisontajarru asetusten 
muokkaamiseksi)
Varoitusviesti näkyy, jos yrität muo-
kata käyttäjäasetuksia ajon aikana.
-  Automaattivaihteisto/Kakso iskyt kin-

vaihteisto
Turvallisuussyistä mukautettavia 
asetuksia voidaan muuttaa sen jäl-
keen, kun ajoneuvo on pysäköity, 
kytketty seisontajarru ja siirretty vaih-
teenvalitsin P-asentoon.
- Manuaalivaihteisto
Turvallisuussyistä kytke seisontajar-
ru ennen kuin alat muuttaa asetuk-
sia.

Driving Assist = kuljettajaa avustavat 
järjestelmät (jos varusteena) 
• Smart Cruise Control with Stop 

& Go Response (mukautuvan 
vakionopeudensäätimen vaste, jos 
varusteena):

 -  Valitse mukautuvan vakiono-
peudensäätimen herkkyys (fast, 
normal, slow (nopea/normaali/
hidas)).

h Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
”Stop & go -toiminnolla varustettu 
mukautuva vakionopeudensäädin”.

• Kuljettajan vireystilan valvontajär-
jestelmä (DAW) (jos varusteena):

 -  Kuljettajan vireystilan valvontajär-
jestelmän herkkyyden säätämi-
nen.

 -  Off (ei käytössä) / Normal (nor-
maali) / Early (hidas)

h Lisätietoja on luvun 6 kohdassa 
”Kuljettajan vireystilan valvonta 
(DAW)”.

• Warning Time (Varoitusaika (jos 
varusteena))

 -  Valitse varoitusaika (Normal (nor-
maali), Later (myöhempi))

 VAROITUS 
Älä säädä käyttäjäasetuksia 
ajon aikana. Saatat menettää 
ohjauksen hallinnan, joka voi 
johtaa henkilövahinkoihin tai 
onnettomuuksiin.
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• Lane Safety (Kaistaturvallisuus 
(jos varusteena))

 -  Valitse toiminnot. (LKA, LDW, Off)

• Forward Safety (Etuturvallisuus 
(jos varusteena))

 -  Valitse toiminnot. (Active assist 
(aktiivinen avustus), Warning only 
(vain varoitus), Off (ei käytössä))

• Blind-spot safety (Kuolleen kulman 
turvallisuus (jos varusteena))

 -  Valitse toiminnot. (Warning sound 
(merkkiääni),Rear cross-traffic 
safety (risteävän liikenteen varoi-
tus), Warning only (vain varoitus), 
Off (ei käytössä))

Ovet 
• Automatic Lock (automaattinen 

keskuslukitus)
 -  Disable: Automaattinen keskuslu-

kitus poistetaan käytöstä.
 -  Enable on Speed: Kaikki ovet 

lukittuvat automaattisesti, kun 
ajonopeus ylittää 15 km/h. 

 -  Enable on Shift: Kaikki ovet lukit-
tuvat automaattisesti, kun auto-
maattivaihteiston vaihteenvalitsin 
siirretään P-asennosta R-, N- tai 
D-asentoon.

• Automatic Unlock (automaattinen 
ovien lukituksen avaus)

 -  Disable: Automaattinen ovien 
lukituksen avaus poistetaan käy-
töstä.

 -  Vehicle Off/Key out (jos varus-
teena): Kaikkien ovien lukitus 
avautuu automaattisesti, kun vir-
ta-avain otetaan virtalukosta tai 
moottorin käynnistyspainike ase-
tetaan OFF-asentoon.

 -  On Shift to P: Kaikkien ovien luki-
tus avautuu automaattisesti, kun 
automaattivaihteiston vaihteenva-
litsin siirretään P-asentoon.

Lights 
• One Touch Turn Signal (kaistan-

vaihtotoiminto)
 -  Off: Kaistanvaihtotoiminto on 

poissa käytöstä.
 -  3, 5, 7 Flashes: Suuntavilkut 

vilkkuvat automaattisesti 3, 5 tai 
7 kertaa, kun suuntavilkkuvipua 
siirretään hieman.

h Katso lisätietoja tämän luvun koh-
dasta ”Valot”.

• Ambient light (tunnelmavalaistus 
(jos varusteena))

 -  Kun tämä asetus on valittuna, 
tunnelmavalaistus on käytössä.

• Head Lamp Delay (ajovalojen saat-
tovalo)

 -  Kun tämä asetus on valittuna, 
ajovalojen saattovalotoiminto on 
käytössä. 
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Sound 
• Tervetulotoivotus – ”Welcome 

Sound” (mikäli varusteena):
 -  Jos tämä toiminto valitaan, terve-

tulotoivotus aktivoituu.

Convenience = mukavuus 
• Seat Easy Access (istuimen muka-

vuustoiminto) (jos varusteena)
 -  Off: Istuimen mukavuustoiminto 

ei ole käytössä.
 -  Normal/Extended: Kun moottori 

sammutetaan, kuljettajan istuin 
siirtyy automaattisesti taakse-
päin 7,6 cm (Enhanced-asetus). 
Toiminto helpottaa autoon istuu-
tumista ja autosta poistumista.

 -  Kuljettajan istuin palautuu läh-
töasentoon, kun moottorin käyn-
nistyspainike asetetaan OFF-
asennosta AC-asentoon.

h Lisätietoja on luvun 3 kohdassa 
”Kuljettajan istuimen asentomuisti”.

• Welcome Mirror/Light (peilien/ovi-
valojen vastaanottotoiminto) (jos 
varusteena) 

 -  Kun tämä asetus on valittuna, 
peilien/ovivalojen welcome-toi-
minto on käytössä.

• Wireless charging system (langa-
ton latausjärjestelmä) (jos varus-
teena):

 -  Kun tämä asetus on valittuna, 
langaton lataustoiminto on käy-
tössä.

• Wiper/Light Display, pyyhkimien/
valojen näyttö (jos varusteena):

 -  Kun tämä asetus on valittuna, 
pyyhkimien/valojen näyttö on 
käytössä.

• Auto rear wiper (automaattien taka-
lasin pyyhkijä (jos varusteena)):

 -  Kun tämä asetus on valittuna, 
automaattinen takalasin pyyhkijä 
on käytössä.

• Gear Position Pop-up, vaihdeasen-
non osoitus (jos varusteena):

 -  Kun tämä asetus on valittuna, 
vaihdeasennon osoitus on käy-
tössä.

• Icy road warning (Jäinen tienpin-
ta -varoitus, jos varusteena): Kun 
tämä asetus on valittuna, jäisen 
tien varoitusnäyttö on käytössä.
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Service interval = huoltoväli 
• Service Interval 
 Huoltovälin osoituksen kytkeminen 

käyttöön / pois käytöstä.

• Adjust Interval 
 Huoltovälin säätäminen (km tai kk).

• Reset
 Huoltovälin osoituksen nollaus. 

Other Features = muut toiminnot 
• Fuel Economy Auto Reset 
 -  Jos tämä kohta valitaan, kes-

kimääräinen polttoaineenkulutus 
nollataan automaattisesti poltto-
aineen lisäämisen tai sytytysvir-
ran kytkemisen jälkeen.

• Fuel Economy Unit (kulutuksen 
yksikkö) 

 -  Valitse polttoaineenkulutuksen 
yksikkö.

   (km/l, l/100 km)

• Temperature Unit (lämpötilayksik-
kö) 

 -  Valitse lämpötilayksikkö (°C,°F)

• Tire Pressure Unit (rengaspaineen 
yksikkö) (jos varusteena)

 -  Valitse rengaspaineen yksikkö. 
(psi, kPa, bar).

Kieli (Language)
Valitse käyttöliittymän kieli 

Reset = nollaus 
Tehdasasetusten palautus valikkoi-
hin Käyttäjäasetukset-tilassa. Kaikki 
Käyttäjäasetukset-tilan valikot palau-
tetaan tehdasasetuksiin lukuun otta-
matta käyttökieltä ja huoltoväliä. 
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Varoitusviestit
LCD-näyttöön tulee varoitusvieste-
jä kuljettajan varoittamiseksi. Näyttö 
sijaitsee mittariston keskellä.
Varoitusviesti saattaa näkyä eri 
tavoin riippuen mittaristosta ja jois-
sakin mittaristoissa varoitusviesti ei 
ehkä näy lainkaan.
Varoitusviesti on joko symboli, sym-
boli ja teksti tai pelkkä teksti. 

Door, hood, tailgate open (ovi, konepel-
ti tai takaluukku on auki) 
• Varoitus osoittaa oven, konepellin 

tai takaluukun olevan auki. 

Sunroof open (kattoluukku auki, jos 
varusteena) 
• Varoitus tulee näyttöön, jos moot-

tori sammutetaan kattoluukun 
ollessa auki. 

OCD048118 OCD048106
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Engine has overheated (Moottori 
ylikuumenee) 
• Viesti näkyy, kun jäähdytysnesteen 

lämpötila on yli 120 °C. Tämä tar-
koittaa, että moottori on ylikuumen-
tunut ja voi vaurioitua.

h Jos auton moottori on ylikuu-
mentunut, katso luvun 7 kohtaa 
”Ylikuumeneminen”.

Low Key Battery (älyavaimen pariston 
varaus on heikko, kun varusteena on 
älyavainjärjestelmä)
• Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, 

jos älyavaimen pariston varaus on 
heikko, kun moottorin käynnistys-
painike asetetaan OFF-asentoon.

Press START button while turning 
wheel (Paina käynnistyspainiketta 
kääntäessäsi ohjauspyörää, kun 
varusteena on älyavainjärjestelmä)
• Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 

jos ohjauslukko ei vapaudu nor-
maalisti, kun moottorin käynnistys-
painiketta painetaan.

• Viesti tarkoittaa, että sinun tulee 
kääntää ohjauspyörää oikealle ja 
vasemmalle samalla, kun painat 
käynnistyspainiketta.

Steering wheel unlocked  
(Ohjauslukko on auki, kun varusteena 
on älyavainjärjestelmä)
• Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, 

jos ohjauslukko ei kytkeydy päälle, 
kun moottorin käynnistyspainike 
asetetaan OFF-asentoon.

Check steering wheel lock system  
(Tarkasta ohjauslukko, kun varusteena 
on älyavainjärjestelmä)
• Tämä varoitusviesti tulee näky-

viin, jos ohjauslukko ei kytkeydy 
normaalisti päälle, kun moottorin 
käynnistyspainike asetetaan OFF-
asentoon.

Press clutch pedal to start engine  
(Paina kytkinpoljinta moottorin 
käynnistämiseksi, kun varusteena on 
älyavainjärjestelmä ja käsivaihteisto)
• Tämä varoitusviesti tulee näky-

viin, jos moottorin käynnistyspai-
nike asetetaan kahdesti peräkkäin 
ACC-asentoon ilman, että kytkin-
poljinta painetaan.

• Se tarkoittaa, että sinun täytyy pai-
naa kytkinpoljinta moottorin käyn-
nistämiseksi.

Key not in vehicle (Avain ei 
ole autossa, kun varusteena on 
älyavainjärjestelmä)
• Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 

jos älyavain ei ole autossa, kun 
moottorin käynnistyspainiketta pai-
netaan.

• Se tarkoittaa, että sinun tulisi pitää 
älyavainta aina mukanasi.

Key not detected  (Avainta ei havaittu, 
kun varusteena on älyavainjärjestelmä)
• Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 

jos järjestelmä ei tunnista älyavain-
ta painettaessa moottorin käynnis-
tyspainiketta.
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Shift to P or N to start engine  
(Siirrä vaihde P- tai N-asentoon 
moottorin käynnistämiseksi, kun 
varusteena on älyavainjärjestelmä)
• Varoitusviesti näkyy jos yrität käyn-

nistää moottorin eikä vaihteenvalit-
sin ole P- tai N-asennossa.

Press brake pedal to start engine  
(Paina jarrupoljinta moottorin 
käynnistämiseksi, kun varusteena on 
älyavainjärjestelmä)
• Tämä varoitusviesti tulee näyttöön, 

jos käynnistyspainike asetetaan 
kahdesti peräkkäin ACC-asentoon 
ilman, että jarrupoljinta painetaan.

• Viesti tarkoittaa, että sinun täy-
tyy painaa jarrupoljinta moottorin 
käynnistämiseksi.

Battery discharging due to external 
electrical devices (Akun tyhjeneminen 
ulkoisten sähkölaitteiden vuoksi, jos 
varusteena)
Auto voi tunnistaa akun tyhjenemi-
sen pysäköinnin aikana asennettujen 
luvattomien sähkölaitteiden (esim. 
musta laatikko) aiheuttaman ylivirran 
vuoksi.
Huomaa, että toiminnot kuten moot-
torin automaattinen sammutus- ja 
käynnistysjärjestelmä toimivat rajoi-
tetusti ja akun tyhjenemisestä aiheu-
tuvia ongelmia saattaa ilmetä.
Jos varoitus ei poistu, vaikka ulkoi-
set sähkölaitteet poistetaan, tar-
kastuta autosi ammattihuollossa. 
Suosittelemme ottamaan yhteyttä 
valtuutettuun KIA-jälleenmyyjään tai 
huollon yhteistyökumppaniin.

Press start button again 
(Paina käynnistyspainiketta 
uudelleen, kun varusteena on 
älyavainjärjestelmä)
• Tämä varoitusviesti näkyy, jos 

käynnistyspainike ei toimi järjestel-
mävirheen vuoksi.

• Viesti tarkoittaa, että voit yrittää 
käynnistää moottorin painamalla 
käynnistyspainiketta uudelleen.

• Jos varoitus näkyy käynnistys-
painikkeen jokaisen painalluksen 
yhteydessä, suosittelemme, että 
tarkastutat auton ammattihuollos-
sa. Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai huol-
lon yhteistyökumppanilla.
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Press ”START” button with key  
(Paina käynnistyspainiketta 
älyavaimella, jos älyavain varusteena)
• Tämä varoitusviesti tulee näkyviin, 

jos moottorin käynnistyspainiketta 
painetaan, kun varoitusviesti ”Key 
not detected” (avainta ei havaittu) 
on näkyvissä.

• Tällöin ajonestojärjestelmän merk-
kivalo vilkkuu.

Check DAW System (Tarkista kuljettajan 
vireystilan valvontajärjestelmä, jos 
varusteena)
Varoitusviesti tulee näyttöön, jos kul-
jettajan vireystilan valvontajärjestel-
mässä on toimintahäiriö. Tarkastuta 
auto tässä tapauksessa ammatti-
huollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

h Lisätietoja on luvun 6 kohdassa 
”Kuljettajan vireystilan valvontajär-
jestelmä (DAW)”.

Check BCW System (Tarkista kuolleen 
kulman tunnistusjärjestelmä, jos 
varusteena)
Varoitusviesti tulee näyttöön, jos 
kuolleen kulman tunnistusjärjestel-
mässä on toimintahäiriö. Tarkastuta 
auto tässä tapauksessa ammatti-
huollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

h Lisätietoja on luvun 6 kohdassa 
”Kuolleen kulman tunnistusjärjes-
telmä”.

Icy road warning (Jäinen tienpinta 
-varoitus, jos varusteena)

Tämä varoitus varoittaa kuljettajaa 
tienpinnan liukkaudesta.
Seuraavissa olosuhteissa varoitus-
valo (sekä ulkolämpötilan mittari) 
vilkkuu 5 kertaa ja syttyy sitten pala-
maan jatkuvasti ja varoitusäänimerk-
ki kuuluu kerran.
-  Ulkolämpötilan mittarin osoittama 

lämpötila on alle 4 °C.

OCD048119
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] HUOMAUTUS
Jos jäisen tien varoitus syttyy ajon 
aikana, sinun tulee ajaa keskitty-
neemmin ja varovaisemmin välttäen 
ylinopeutta, nopeita kiihdytyksiä tai 
jarrutuksia sekä nopeita ohjausliik-
keitä yms.

Low engine oil (Moottorin 
öljymäärä alhainen)

Tämä varoitusviesti näytetään, kun 
moottoriöljyn taso tulisi tarkastaa.
Jos varoitusviesti näytetään, tarkas-
ta moottoriöljyn määrä mahdollisim-
man pian ja lisää öljyä tarvittaessa.
Kaada suositeltua öljyä suppilosta 
hitaasti, vähän kerrallaan. (öljyn täyt-
tömäärä: Noin 0,6 l ~ 1,0 l)
Käytä ainoastaan määrityksen 
mukaista moottoriöljyä. (Katso lisä-
tietoja luvun 9 kohdasta ”Voiteluaine-
suositukset ja täyttömäärät”.)

Älä täytä moottoriöljyä liikaa. 
Huolehdi, että pysyt mittatikun 
F-merkinnän alapuolella.

] HUOMAUTUS
• Varoitusviesti poistuu, kun autolla 

on ajettu noin 50 km moottoriöl-
jyn lisäämisen jälkeen.

• Varoitusviesti poistuu välittömäs-
ti, jos kytket virta-avaimen ON- ja 
OFF-asentoon 3 kertaa peräkkäin 
10 sekunnin aikana. 

OCD048121

HUOMIO
Jos varoitusviesti jää näytölle, 
kun moottoriöljyä on lisätty ja 
autolla on ajettu noin 50 km, 
tarkistuta auto ammattihuol-
lossa mahdollisimman pian. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla. 
Moottorin öljytaso pitää tarkis-
taa ja öljy vaihtaa säännöllisesti, 
vaikka varoitusviestiä ei näy-
tettäisikään moottorin ollessa 
käynnissä. 
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VAROITUS- JA MERKKIVALOT
Varoitusvalot

] MUISTUTUS – Varoitusvalot
Varmista, että kaikki varoitusva-
lot sammuvat moottorin käynnis-
tämisen jälkeen. Selvitä aina, mitä 
mahdollisesti palamaan jäävät valot 
ilmaisevat.

Turvatyynyjärjestelmän 
varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin käyn-

nistyspainike asetetaan ON-asen-
toon.

 -  Valo syttyy noin kuuden sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Turvatyynyjärjestelmässä on toi-
mintahäiriö.

 Tarkastuta auto tässä tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-jälleen-
myyjällä tai huollon yhteistyökump-
panilla.

Turvavyön varoitusvalo

Varoitusvalo ilmoittaa kuljettajalle ja 
etumatkustajalle, ettei turvavyötä ole 
kiinnitetty.

h  Katso lisätietoja luvun 3 kohdasta 
”Turvavyöt”.
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Seisontajarrun 
ja jarrunesteen 
varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin 

käynnistyspainike asetetaan 
ON-asentoon.

 -  Valo palaa noin kolmen sekunnin 
ajan.

 -  Se jää palamaan, jos seisontajar-
ru on kytketty.

• Seisontajarru kytketään.
• Jarrunestesäiliön nestetaso on 

liian matala.
 -  Jos varoitusvalo syttyy, kun sei-

sontajarru on vapautettu, jarru-
nestesäiliön nestetaso on liian 
matala.

Jos jarrunestesäiliön nestetaso on 
liian matala:
1.  Aja varovaisesti lähimpään tur-

valliseen pysähtymispaikkaan ja 
pysäytä auto.

2.  Sammuta moottori, tarkista jarru-
nestesäiliön nestetaso välittömästi 
ja lisää jarrunestettä tarvittaessa 
(katso lisätietoja luvun 8 kohdasta 
”Jarruneste”). Tarkasta sen jälkeen 
kaikki jarrujärjestelmän osat nes-
tevuodoista. Älä aja autolla, jos 
havaitset merkkejä jarrunestevuo-
dosta, jos varoitusvalo ei sammu 
tai jos jarrut eivät toimi normaalisti. 

 Hinauta auto tässä tapauksessa 
ammattihuoltoon tarkistettavaksi. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Ristikkäin jaettu 
kaksipiirijarrujärjestelmä
Autosi on varustettu kaksipiirijarru-
järjestelmällä. Tämä tarkoittaa, että 
voit yhä jarruttaa kahdella renkaalla, 
vaikka toinen piireistä rikkoutuisi.
Jarruttaminen ainoastaan yhdellä 
toimivalla jarrupiirillä vaatii pidem-
män poljinliikkeen ja enemmän voi-
maa auton pysäyttämiseksi.
Lisäksi auto ei pysähdy yhtä lyhy-
ellä jarrutusmatkalla käytettäessä 
ainoastaan osaa toimivasta jarrujär-
jestelmästä.
Jos jarrut hajoavat ajon aikana, vaih-
da pienemmälle vaihteelle hyödyn-
tääksesi moottorijarrutusta ja pysäyt-
tääksesi auton mahdollisimman 
nopeasti turvallisuuden rajoissa.
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Lukkiutumattoman 
jarrujärjestelmän (ABS) 
varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin käyn-

nistyspainike asetetaan ON-asen-
toon.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• ABS-järjestelmässä on toiminta-
häiriö (auton tavallinen jarrujärjes-
telmä toimii, mutta lukkiutumaton 
jarrujärjestelmä ei ole käytössä).

 Tarkastuta auto tässä tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-jälleen-
myyjällä tai huollon yhteistyökump-
panilla.

Elektronisen 
jarruvoiman 
jakojärjestel-
män (EBD) 
varoitusvalo
Nämä kaksi varoitusvaloa palavat 
yhtäaikaisesti ajon aikana seuraavas-
sa tapauksessa:
• ABS-järjestelmä ja auton tavallinen 

jarrujärjestelmä eivät ehkä toimi 
normaalisti.

 Tarkastuta auto tässä tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-jälleen-
myyjällä tai huollon yhteistyökump-
panilla.

 VAROITUS – 
Seisontajarrun ja jarrunes-
teen varoitusvalo

Älä aja autolla varoitusvalon 
palaessa. Jos sekä seisontajar-
run että jarrunesteen varoitus-
valo palavat, kun seisontajarru 
on vapautettu, jarrunestesäiliön 
nestetaso on liian matala.
Tarkastuta auto tässä tapauk-
sessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.
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]  MUISTUTUS – Elektronisen 
jarruvoiman jakojärjestelmän 
(EBD) varoitusvalo

Kun ABS-järjestelmän varoitusva-
lo palaa tai sekä ABS-järjestelmän 
että seisontajarrun ja jarrunesteen 
varoitusvalot palavat, nopeusmitta-
ri, matkamittari ja osamatkamittari 
eivät ehkä toimi. Myös sähköisen 
ohjaustehostimen (EPS) varoitusva-
lo saattaa syttyä ja ohjaus saattaa 
muuttua kevyemmäksi tai raskaam-
maksi.
Tarkastuta järjestelmä tässä tapauk-
sessa mahdollisimman pian ammat-
tihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Sähköisen 
ohjaustehostimen 
(EPS) varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin käyn-

nistyspainike asetetaan ON-asen-
toon.

 -  Merkkivalo syttyy, kun virta-avain 
käännetään ON-asentoon, ja 
sammuu n. 3 sekunnin kuluttua.

- Sähköisessä ohjaustehostimessa 
on toimintahäiriö.

 Tarkastuta auto tässä tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-jälleen-
myyjällä tai huollon yhteistyökump-
panilla.

 VAROITUS –  
Elektronisen jarruvoiman 
jakojärjestelmän (EBD) 
varoitusvalo

Kun sekä ABS-järjestelmän 
varoitusvalo että seisontajar-
run ja jarrunesteen varoitusvalo 
palavat, autosi jarrujärjestelmä 
ei toimi normaalisti. Äkkijarrutus 
saattaa tällöin aiheuttaa vaarati-
lanteen.
Tällöin vältä kovia nopeuksia 
ja äkillisiä jarrutuksia mahdolli-
suuksien mukaan.
Tarkistuta autosi viipymättä val-
tuutetussa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.
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Vikamerkkivalo (MIL) 

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin käyn-

nistyspainike asetetaan ON-asen-
toon.

 -  Valo palaa siihen saakka, kun 
moottori käynnistetään.

• Päästöjenhallintajärjestelmässä on 
toimintahäiriö.

 Tarkastuta auto tässä tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-jälleen-
myyjällä tai huollon yhteistyökump-
panilla.

 HUOMAUTUS – 
Vikamerkkivalo (MIL)

Ajaminen vikamerkkivalon (MIL) 
palaessa voi aiheuttaa päästö-
nestojärjestelmään vaurioita, 
jotka vaikuttavat auton ajetta-
vuuteen ja/tai polttoaineenkulu-
tukseen.

HUOMIO – 
Bensiinimoottori

Jos vikamerkkivalo (MIL) palaa, 
katalysaattori saattaa vaurioi-
tua, mikä voi johtaa alentunee-
seen suorituskykyyn.
Tarkastuta järjestelmä tässä 
tapauksessa mahdollisimman 
pian ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

HUOMAUTUS – 
Dieselmoottori

Jos vikamerkkivalo (MIL) vilk-
kuu, järjestelmässä on polttoai-
neen ruiskutuksen säätöön liit-
tyvä toimintahäiriö ja auton suo-
rituskyky saattaa alentua, moot-
torin käyntiääni saattaa muuttua 
ja pakokaasupäästöt saattavat 
lisääntyä huomattavasti.
Tarkastuta moottorin ohjaus-
järjestelmä tässä tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosit te-
lemme käyntiä valtuutetulla 
KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
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Latausjärjestelmän 
varoitusvalo 

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin käyn-

nistyspainike asetetaan ON-asen-
toon.

 -  Valo palaa siihen saakka, kun 
moottori käynnistetään.

• Vaihtovirtageneraattorissa tai 
latausjärjestelmässä on toiminta-
häiriö.

Jos vaihtovirtageneraattorissa 
tai latausjärjestelmässä on 
toimintahäiriö:
1.  Aja varovaisesti lähimpään tur-

valliseen pysähtymispaikkaan ja 
pysäytä auto.

2.  Sammuta moottori ja tarkista, 
onko generaattorin hihna löystynyt 
tai murtunut. 

   Tarkastuta järjestelmä tässä 
tapauksessa mahdollisimman 
pian ammattihuollossa. 

   Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Moottorin öljynpaineen 
varoitusvalo 

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin käyn-

nistyspainike asetetaan ON-asen-
toon.

 -  Valo palaa siihen saakka, kun 
moottori käynnistetään.

• Moottorin öljynpaine on liian matala.
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Jos moottorin öljynpaine on matala:
1. Aja varovaisesti lähimpään tur-

valliseen pysähtymispaikkaan ja 
pysäytä auto.

2. Sammuta moottori ja tarkista 
moottorin öljytaso (katso lisätietoja 
luvun 8 kohdasta ”Moottoriöljy”). 
Jos taso on alhainen, lisää öljyä 
tarvittava määrä.

 Jos varoitusvalo ei sammu öljyn 
lisäämisen jälkeen tai et voi lisä-
tä öljyä välittömästi, on suosi-
teltavaa, että tarkastutat auton 
viipymättä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla. 

Alhaisen 
polttoainemäärän 
varoitusvalo

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
Polttoainesäiliö on lähes tyhjä.

Jos polttoainesäiliö on lähes tyhjä, 
toimi seuraavasti:
Lisää polttoainetta niin pian kuin 
mahdollista.

 HUOMAUTUS – 
Moottorin öljynpaineen 
varoitusvalo

• Jos moottoria ei sammuteta 
heti öljynpaineen varoitusva-
lon sytyttyä, se saattaa vauri-
oitua vakavasti.

• Jos varoitusvalo jää palamaan 
moottorin ollessa käynnissä, 
moottorissa saattaa olla vaka-
va vaurio tai toimintahäiriö. 
Toimi tällöin seuraavasti:

 1.  Pysäytä auto heti, kun voit 
tehdä sen turvallisesti.

 2.  Sammuta moottori ja tarkis-
ta moottorin öljytaso. Jos 
öljytaso on matala, lisää 
moot tori öljyä, kunnes taso 
on oikea.

 3.  Käynnistä moottori uudel-
leen. Sammuta moottori 
välittömästi, jos varoitus-
valo ei sammu heti moot-
torin käynnistyttyä. Tarkas-
tuta auto tässä tapauk-
sessa ammattihuol lossa. 
Suosittelemme käyn tiä val-
tuutetulla KIA-jälleen myy-
jällä tai huollon yhteistyö-
kumppanilla.

HUOMAUTUS – Alhainen 
polttoainetaso

Ajaminen polttoainemäärän 
varoitusvalon palaessa tai polt-
toainemittarin osoittimen olles-
sa ”0”-merkinnän alapuolella 
saattaa aiheuttaa sytytyskat-
koksia, jotka voivat vaurioittaa 
katalysaattoria (jos varusteena).
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Alhaisen rengaspaineen 
varoitusvalo 

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin käyn-

nistyspainike asetetaan ON-asen-
toon.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Yhden tai useamman renkaan ren-
gaspaine on huomattavan matala 
(vajaapaineisen renkaan sijainti 
näytetään LCD-näytössä).

h Katso lisätietoja luvun 7 kohdasta 
”Rengaspaineen valvontajärjestel-
mä (TPMS)”.

Tämä varoitusvalo vilkkuu ensin noin 
minuutin ajan ja jää sitten palamaan 
tai vilkkuu ja on sammuksissa vuoro-
tellen noin kolmen sekunnin jaksoissa 
seuraavassa tapauksessa:
• Rengaspaineen valvontajärjestel-

mässä on toimintahäiriö.

 Tarkastuta järjestelmä tässä 
tapauksessa mahdollisimman pian 
ammattihuollossa. 

 Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

h Katso lisätietoja luvun 7 kohdasta 
”Rengaspaineen valvontajärjestel-
mä (TPMS)”.

Polttoainesuodattimen 
varoitusvalo 
(dieselmoottori) 

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin käyn-

nistyspainike asetetaan ON-asen-
toon.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Polttoainesuodattimen sisään on 
kertynyt vettä.

 Poista tässä tapauksessa vesi polt-
toainesuodattimesta.

h Katso lisätietoja luvun 8 kohdasta 
"Polttoainesuodatin".

 VAROITUS – Turvallinen 
jarruttaminen

• Rengaspaineen valvontajär-
jestelmä ei kykene varoitta-
maan sinua ulkoisen tekijän 
aiheuttamasta äkillisestä ren-
gasrikosta.

• Jos auto tuntuu epävakaalta, 
nosta jalka heti pois kaasu-
polkimelta, hidasta ajonope-
utta jarruttamalla kevyesti ja 
pysäytä auto lähimpään tur-
valliseen paikkaan.
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Törmäysvaroittimen 
(FCA) varoitusvalo (jos 
varusteena)
Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun törmäysvaroittimessa (FCA) 

on toimintahäiriö.
Tarkastuta auto tässä tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-jälleen-
myyjällä tai huollon yhteistyökump-
panilla.

Yleisvaroitusvalo

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Tämä varoitusvalo ilmoittaa kuljet-

tajalle seuraavista tilanteista 
 -  Kuolleen kulman tunnistuksen 

(BCW) toimintahäiriö (jos varus-
teena)

 -  Kuolleen kulman tunnistusjärjes-
telmän (BCW) tutkan toimintahäi-
riö (jos varusteena)

 -  Stop & Go -toiminnolla varustetun 
mukautuvan vakionopeussääti-
men toimintahäiriö (mikäli varus-
teena)

 -  Stop & Go-toiminnolla varuste-
tun mukautuvan vakionopeussää-
timen tutkan toimintahäiriö (jos 
varusteena)

 -  Törmäysvaroittimen toimintahäi-
riö (jos varusteena)

 -  Törmäysvaroittimen tutkan toi-
mintahäiriö (jos varusteena)

 -  Kaukovaloavustimen toimintahäi-
riö (jos varusteena) 

 - Valon toimintahäiriö
 -  LED-ajovalon toimintahäiriö (jos 

varusteena)
 - Moottoriöljyn vähyys

Jos varoitustilanne ratkeaa, yleisva-
roitusvalo sammuu. 

HUOMAUTUS –  
 Polttoainesuodattimen 
varoitusvalo

• Kun polttoainesuodattimen 
varoitusvalo palaa, moottorin 
teho (auton nopeus ja tyh-
jäkäyntinopeus) saattaa alen-
tua.

• Moottorin osat (ruiskutussuut-
timet, yhteispaineputki, polt-
toaineen korkeapainepump-
pu) saattavat vaurioitua, jos 
ajamista jatketaan varoitusva-
lon palaessa. Jos näin käy, 
tarkastuta autosi valtuutetus-
sa KIA-huollossa mahdolli-
simman pian. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla. 
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Pakojärjestelmän (DPF-
hiukkassuodattimen) 
varoitusvalo 
(dieselmoottori)
Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Dieselmoottorin hiukkassuodatti-

messa (DPF) on toimintahäiriö.
• Varoitusvalo voi sammua kun 

autolla on ajettu seuraavasti:
 - yli 60 km/h nopeudella tai
 -  suuremmalla kuin 2. vaihteella 

käyntinopeudella 1500–2000 r/
min (noin 25 minuutin ajan).

Jos tämä varoitusvalo vilkkuu edel-
leen edellisten toimenpiteiden jäl-
keen (ja LCD-näytössä on varoi-
tusviesti), tarkistuta hiukkassuoda-
tinjärjestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla. 

SCR-varoitusvalo 
(Dieselmoottorit)

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Urealiuossäiliö on lähes tyhjä.

Jos urealiuossäiliö on lähes tyhjä, 
toimi seuraavasti:  
• Lisää urealiuosta mahdollisimman 

pian

h Katso lisätietoja luvun 8 kohdasta 
"Selektiivinen katalyyttinen pelkis-
tys”.

 HUOMAUTUS – 
Dieselmoottori (jos varus-
tettu hiukkassuodattimella)

Polttoaineenkulutus saattaa 
nousta ja hiukkassuodatin vau-
rioitua, jos ajat autolla hiukkas-
suodattimen (DPF) varoitusva-
lon pitkään kestäneestä vilkku-
misesta huolimatta.
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Pakojärjestelmän (GPF-
hiukkassuodattimen) 
varoitusvalo 
(bensiinimoottori)
Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Bensiinimoottorin hiukkassuodatti-

messa (GPF) on toimintahäiriö.
• Varoitusvalo voi sammua kun 

autolla on ajettu seuraavasti:
 -  Autoa tulisi ajaa yli 30 minuutin 

ajan vähintään 80 km/h nopeu-
della.

 -  Varmista seuraavat olosuhteet: 
turvalliset ajo-olosuhteet, vaih-
teisto vähintään 3. vaihteel-
la ja moottorin käyntinopeus 
1 500–4 000 rpm.

Jos tämä varoitusvalo vilkkuu edel-
leen edellisten toimenpiteiden jäl-
keen (ja LCD-näytössä on varoitus-
viesti), tarkistuta hiukkassuodatinjär-
jestelmä ammattihuollossa. Suosit-
telemme käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyö-
kumppanilla. 

LED-ajovalon varoitus-
valo (jos varusteena)

Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun moottorin käynnistyspainike 

asetetaan ON-asentoon.
 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 

ajaksi ja sammuu sitten.
• LED-ajovalossa on toimintahäiriö.
Tarkastuta auto tässä tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-jälleen-
myyjällä tai huollon yhteistyökump-
panilla. 

Tämä varoitusvalo vilkkuu seuraavas-
sa tapauksessa:
• LED-ajovaloihin liittyvässä kompo-

nentissa on toimintahäiriö.
Tarkastuta auto tässä tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-jälleen-
myyjällä tai huollon yhteistyökump-
panilla. 

 HUOMAUTUS – 
Bensiinimoottori 
hiukkassuodattimella (jos 
varusteena)

Polttoaineenkulutus saattaa 
nousta ja hiukkassuodatin vau-
rioitua, jos ajat autolla hiukkas-
suodattimen (GPF) varoitusva-
lon pitkään kestäneestä vilkku-
misesta huolimatta.
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Sähkötoimisen seisonta-
jarrun (EPB) varoitusva-
lo (jos varusteena)
Tämä varoitusvalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun moottorin käynnistyspainike 

asetetaan ON-asentoon.
 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 

ajaksi ja sammuu sitten.
• Sähkötoimisessa seisontajarrujär-

jestelmässä (EPB) on toimintahäi-
riö.

 Tarkastuta auto tässä tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-jälleen-
myyjällä tai huollon yhteistyökump-
panilla. 

]  MUISTUTUS – 
Sähkötoimisen seisontajarrun 
(EPB) varoitusvalo

Sähkötoimisen seisontajarrun 
(EPB) varoitusvalo voi syttyä, kun 
ajonvakautusjärjestelmän (ESC) 
merkkivalo syttyy ajonvakautus-
järjestelmän toimintahäiriön takia 
(tämä ei ole merkki seisontajarrun 
toimintahäiriöstä).

Merkkivalot

Ajonvakautusjärjestelmän (ESC) 
merkkivalo
Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin käyn-

nistyspainike asetetaan ON-asen-
toon.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Kun ajonvakautusjärjestelmässä 
on toimintahäiriö.

 Tarkastuta auto tässä tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-jälleen-
myyjällä tai huollon yhteistyökump-
panilla.

Tämä merkkivalo vilkkuu seuraavas-
sa tapauksessa:
Kun ajonvakautusjärjestelmä on toi-
minnassa.

h Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
”Ajonvakautusjärjestelmä (ESC)”.

Ajonvakausjärjestelmä 
(ESC) OFF-merkkivalo 
Tämä merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Kun virta-avain tai moottorin käyn-

nistyspainike asetetaan ON-asen-
toon.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Kun ajonvakautusjärjestelmä kyt-
ketään pois käytöstä painamalla 
ajonvakautusjärjestelmän OFF-
painiketta.

h Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
”Ajonvakautusjärjestelmä (ESC)”.

EPB
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Automaattisen 
sammutusjärjestelmän 
merkkivalo (mikäli 
varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy, kun moottori 
astuu ISG-järjestelmän joutokäynnin 
pysäytystilaan.
Kun automaattinen käynnistys kyt-
keytyy, automaattisen sammutus-
järjestelmän merkkivalo vilkkuu 5 
sekuntia mittaristossa.

h Katso lisätietoja luvun 6 kohdas-
ta ”Automaattinen moottorin sam-
mutus- ja käynnistysjärjestelmä 
(ISG)”.

] HUOMAUTUS
Kun ISG-järjestelmä käynnistää 
moottorin automaattisesti, joitain 
varoitusvaloja (ABS, ESC, ESC 
OFF tai seisontajarrun varoitusva-
lo) saattaa syttyä hetkeksi. 
Näin tapahtuu akun alhaisen jännit-
teen vuoksi. Tämä ei tarkoita, että 
järjestelmässä olisi toimintahäiriö.

AUTO HOLD 
-mäkipidätinjärjestelmän 
merkkivalo (jos 
varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• [Valkoinen] Auto Hold -järjestelmä 

otetaan käyttöön painamalla AUTO 
HOLD -painiketta.

• [Vihreä] Pysäytät auton kokonaan 
jarrupoljinta painamalla Auto Hold 
-järjestelmän ollessa käytössä.

• [Keltainen] Auto Hold -järjestel-
mässä on toimintahäiriö.

 Tarkastuta auto tässä tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteis-
työkumppanilla.

h Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
”Auto Hold”.

Ajonestolaitteen 
merkkivalo (autot, joissa 
ei ole älyavainta)
Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Ajonestolaite tunnistaa auton avai-

messa olevan transponderin vir-
ta-avaimen ollessa ON-asennossa.

 -  Tässä vaiheessa voit käynnistää 
moottorin.

 -  Merkkivalo sammuu moottorin 
käynnistyttyä.

Tämä merkkivalo vilkkuu seuraavas-
sa tapauksessa:
• Ajonestolaitteessa on toimintahäi-

riö.
 Tarkastuta auto tässä tapauksessa 

ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-jälleen-
myyjällä tai huollon yhteistyökump-
panilla.

AUTO 
HOLD



4 91

Autosi ominaisuudet

Ajonestolaitteen 
merkkivalo (älyavaimella 
varustetut autot) 

Tämä merkkivalo syttyy korkeintaan 
30 sekunniksi seuraavassa 
tapauksessa:
• Ajonestolaite tunnistaa auton sisäl-

lä olevan älyavaimen, kun käynnis-
tyspainike on ACC- tai ON-asen-
nossa.

 -  Tässä vaiheessa voit käynnistää 
moottorin.

 -  Merkkivalo sammuu moottorin 
käynnistyttyä.

Tämä merkkivalo vilkkuu muutaman 
sekunnin ajan seuraavassa 
tapauksessa:
• Älyavain ei ole auton sisällä.
 -  Et voi käynnistää moottoria tässä 

tapauksessa.

Tämä merkkivalo vilkkuu kahden 
sekunnin ajan ja sammuu sitten seu-
raavassa tapauksessa:
• Kun ajonestolaite ei voi tunnistaa 

autossa olevaa älyavainta moot-
torin käynnistyspainikkeen ollessa 
ON-asen nossa.

 Tarkastuta auto tässä tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-jälleen-
myyjällä tai huollon yhteistyökump-
panilla.

Tämä merkkivalo vilkkuu seuraavassa 
tapauksessa:
• Älyavaimen paristo on heikko.
 -  Et voi käynnistää moottoria tässä 

tapauksessa. Moottorin käynnis-
täminen saattaa kuitenkin onnis-
tua, jos painat käynnistyspaini-
ketta älyavaimella. (Katso lisätie-
toja luvun 6 kohdasta ”Moottorin 
käynnistäminen”.)

• Ajonestolaitteessa on toimintahäiriö.
 Tarkastuta auto tässä tapauksessa 

ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-jälleen-
myyjällä tai huollon yhteistyökump-
panilla.

Suuntavilkun merkkivalo

Tämä merkkivalo vilkkuu seuraavas-
sa tapauksessa:
• Suuntavilkku kytketään päälle.

Jos jokin alla kuvatuista seikoista 
ilmenee, suuntavilkkujärjestelmäs-
sä voi olla toimintahäiriö. Tarkastuta 
auto tässä tapauksessa ammatti-
huollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.
 -  Merkkivalo ei vilku, mutta palaa 

jatkuvasti.
 -  Merkkivalo vilkkuu tavallista 

nopeammin.
 -  Merkkivalo ei syty lainkaan.
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Lähivalojen merkkivalo 
(mikäli varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Lähivalot kytketään päälle.

Kaukovalojen 
merkkivalo

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Ajovalot kytketään pitkien valojen 

asentoon.
• Kuljettaja vetää suuntavilkkuvipua 

itseään kohti kaukovalojen väläyt-
tämiseksi.

Kaukovaloavustimen  
merkkivalo (jos 
varusteena)

Tilanteet, joissa varoitusvalo syttyy: 
• Valokytkin on AUTO-asennossa ja 

kaukovalot palavat.
• Jos kaukovaloavustin havaitsee 

edellä ajavan tai vastaantulevan 
auton valot, se kytkee automaatti-
sesti lähivalot.

h Katso lisätietoja luvun 4 kohdasta 
"Kaukovaloavustin”.

Valojen merkkivalo

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Taka- tai ajovalot kytketään päälle.

Etusumuvalojen 
merkkivalo (jos 
varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Etusumuvalot sytytetään.

Takasumuvalojen 
merkkivalo (jos 
varusteena)

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Takasumuvalot sytytetään.
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Hehkutuksen merkkivalo 
(dieselmoottori) 

Tämä merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
Moottorin hehkutus on käynnissä 

virta-avaimen tai moottorin käyn-
nistyspainikkeen ollessa ON-asen-
nossa.

 -  Moottori voidaan käynnistää, kun 
hehkutuksen merkkivalo sam-
muu.

 -  Hehkutusaika vaihtelee jäähdy-
tysnesteen lämpötilan, ulkoilman 
lämpötilan ja akun varaustason 
mukaan.

Jos hehkutuksen merkkivalo ei 
sammu tai jos se vilkkuu moottorin 
lämpenemisen jälkeen tai ajon aika-
na, moottorin hehkutusjärjestelmäs-
sä voi olla toimintahäiriö.
Tarkastuta auto tässä tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-jälleen-
myyjällä tai huollon yhteistyökump-
panilla.

]   MUISTUTUS – Moottorin 
hehkutus

Jos et käynnistä moottoria 10 sekun-
nin kuluessa hehkutuksen päätty-
misestä, käännä virta-avain tai 
käynnistyspainike ensin LOCK- tai 
OFF-asen toon 10 sekunnin ajaksi ja 
sitten ON-asentoon, jolloin hehku-
tus alkaa uudelleen.

Kaistavahdin merkkivalo 
(jos varusteena)

Kaistavahdin merkkivalo syttyy, kun 
kytket järjestelmän päälle painamalla 
kaistavahdin painiketta.
Keltainen LKA-merkkivalo syttyy, jos 
järjestelmässä on toimintahäiriö.

h Katso lisätietoja luvun 6 kohdasta 
"Kaistavahti”.
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Peruutustutka avustaa kuljetta-
jaa auton peruutusliikkeen aika-
na antamalla äänimerkkejä, mikäli 
mitä tahansa esteitä havaitaan alle 
125 cm:n etäisyydellä auton takana. 
Tämä on ainoastaan täydentävä 
järjestelmä eikä sen käyttö tarkoi-
ta, että kuljettajan erityistä varovai-
suutta ja tarkkaavaisuutta ei tarvita. 
Tunnistusalueet ja takapään tunnis-
timien (A) havaitsemat kohteet ovat 
rajoitetut. Aina peruuttaessasi kiin-
nitä yhtä paljon huomiota takana 
oleviin esteisiin, kuin peruuttaessasi 
autolla, jossa ei ole peruutustutkaa. 

Peruutustutkan toiminta
Toiminnan edellytykset
• Tämä järjestelmä kytkeytyy peruu-

tettaessa, kun virta-avain on 
ON-asen nossa.

 Jos auto liikkuu yli 5 km/h nopeu-
della, järjestelmä ei välttämättä ole 
käytössä.

• Kun peruutustutka on käytössä, 
tunnistusetäisyys on noin 125 cm.

• Kun järjestelmä tunnistaa yli kaksi 
estettä samanaikaisesti, se paikal-
listaa lähempänä olevan esteen 
ensin.

PYSÄKÖINTITUTKA - PERUUTUSTUTKA (JOS VARUSTEENA)

VAROITUS
Peruutustutkajärjestelmä on 
vain kuljettajaa avustava järjes-
telmä. Peruutustutkan toimin-
taan saattaavat vaikuttaa monet 
tekijät (mukaan lukien ympä-
ristöolosuhteet). Auton takana 
olevan alueen tarkastaminen on 
aina kuljettajan vastuulla ennen 
peruuttamista.

OCD048005
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Tilanteet, joissa peruutustutka 
ei ole käytettävissä
Peruutustutka ei ehkä toimi asianmu-
kaisesti, jos:
1.  Kosteus on jäätynyt tunnistimiin. 

(Se toimii jälleen normaalisti, kun 
kosteus on poistunut).

2.  Tunnistin on peittynyt vieraasta 
aineesta, kuten lumesta tai vedes-
tä, tai tunnistin on tukkeutunut. (Se 
toimii jälleen normaalisti, kun aine 
on poistettu, tai tunnistin ei ole 
enää tukkeutunut).

3.  Ajetaan epätasaisilla tiepinnoilla 
(päällystämättömät tiet, soratiet, 
töyssyt, kaltevuudet). 

4.  Tunnistimen toiminta-alueella on 
esineitä, joista lähtee liiallista 
melua (ajoneuvojen äänimerkit, 
äänekkäät moottoripyörät tai rek-
kojen ilmajarrut).

5.  Rankkasadetta tai vesisuihkua 
esiintyy.

6.  Langattomia lähettimiä tai matka-
puhelimia on tunnistimien toimin-
ta-alueella.

7.  Tunnistin on peittynyt lumesta.
8.  Perävaunun vetäminen

Tunnistusalue saattaa heikentyä, 
kun:
1.  Tunnistin on likaantunut vieraasta 

aineesta, kuten lumesta tai vedes-
tä. (Tunnistusalue palaa takaisin 
normaaliksi, kun nämä poiste-
taan).

2.  Ulkoilman lämpötila on erittäin kor-
kea tai alhainen.

Seuraavia esineitä tunnistin ei saata 
havaita:
1.  Teräviä tai ohuita kappaleita, kuten 

köysiä, ketjuja tai pieniä pylväitä.
2.  Kappaleita, jotka eivät saata hei-

jastaa tunnistimen lähettämää sig-
naalia, kuten vaatteet, huokoiset 
materiaalit tai lumi.

3.  Esteet, joiden korkeus on alle 1 m 
ja läpimitta alle 14 cm.

] HUOMAUTUS
Merkkivalo saattaa poiketa kuvan 
mukaisesta, kun este havaitaan.
Jos merkkivalo vilkkuu tarkistu-
ta järjestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla. 

Kun este on 125–71 cm:n 
etäisyydellä takapusku-
rista: Merkkiääni kuuluu 
jaksottaisesti.

Kun este on 70–36 cm:n  
etäisyydellä takapusku-
rista: merkkiääni toistuu 
tiheään.

Kun este on korkeintaan  
35 cm:n etäisyydellä taka-
puskurista: Äänimerkki 
kuuluu jatkuvana.

 Varoitusäänityypit

* mikäli varusteena

Merkkivalo*
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Peruutustutka 
varotoimenpiteet
• Peruutustutkajärjestelmän merk-

kiäänessä saattaa olla katkoksia 
ajonopeudesta ja tunnistettujen 
esteiden muodosta riippuen.

• Peruutustutkajärjestelmä ei mah-
dollisesti toimi oikein, jos anturien 
asennuspaikkaa tai puskurin kor-
keutta on muutettu tai niissä on 
muodonmuutoksia. Mikä tahansa 
tarvike tai lisävaruste, joka ei ole 
tehtaan asentama, saattaa häiritä 
tunnistimen toimintaa.

• Anturit eivät mahdollisesti tunnista 
estettä, joka on alle 30 cm:n etäi-
syydellä, tai ne saattavat tunnistaa 
etäisyyden väärin.  Käytä varoen.

• Jos anturi on jäätynyt tai lumen, 
mudan tai veden peittämä, se ei 
mahdollisesti toimi ennen kuin 
epäpuhtaudet poistetaan pehme-
ällä liinalla. 

• Älä paina, hankaa tai kolhi anturia. 
Tunnistin voi rikkoontua.

] HUOMAUTUS
Tämä järjestelmä voi havaita 
ainoastaan kappaleet, jotka ovat 
tunnistimien asemissa ja niiden 
toiminta-alueen sisällä. Se ei kyke-
ne havaitsemaan kappaleita, jotka 
sijaitsevat alueilla, joissa tunnisti-
mia ei ole. Lisäksi tunnistin ei vält-
tämättä havaitse pieniä tai ohuita 
kappaleita, kuten tolppia, tai kappa-
leita, jotka sijaitsevat tunnistimien 
välissä.
Tarkkaile silminnähden auton 
takaosaa aina peruuttaessasi.
Muista kertoa kuljettajille, joille 
järjestelmä on tuntematon, järjes-
telmän mahdollisuuksista ja rajoi-
tuksista.

VAROITUS
Kiinnitä erityistä huomiota, 
kun autolla ajetaan erilaisten 
esteiden, jalankulkijoiden ja 
erityisesti lapsien lähettyvillä. 
Muista, että tunnistimet eivät 
havaitse joitain kohteita niiden 
etäisyyden, koon tai muun tun-
nistimen toimintaa rajoittavan 
ominaisuuden johdosta. Suorita 
aina ennen ajamista silmämää-
räinen tarkastus varmistuaksesi 
siitä, ettei auton tiellä ole mitään 
esteitä missään suunnassa.
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Itsetestaus
Jos et kuule varoittavaa äänimerkkiä 
tai jos äänimerkki toimii katkonai-
sesti kytkettäessä vaihde peruutus-
asentoon (R-asento), saattaa tämä 
merkitä peruutustutkajärjestelmän 
toimintahäiriötä. Tarkista järjestelmä 
tässä tapauksessa ammattihuollos-
sa. Suosittelemme käyntiä valtuute-
tulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla. 

VAROITUS
Uuden auton takuu ei kata 
mitään peruutustutkan toimin-
tahäiriön aiheuttamaa ajoneu-
vovahinkoa tai matkustajan 
loukkaantumista. Aja aina varo-
vaisesti turvallisuus huomioi-
den.



984

Autosi ominaisuudet

Pysäköintitutkajärjestelmä auttaa 
kuljettajaa peruuttamisen aikana 
ilmoittamalla merkkiäänellä esteistä, 
jotka ovat enintään 105 cm:n etäi-
syydellä auton edessä ja enintään 
125 cm:n etäisyydellä auton takana.

Tämä on ainoastaan täydentävä jär-
jestelmä eikä sen käyttö tarkoita, että 
kuljettajan erityistä varovaisuutta ja 
tarkkaavaisuutta ei tarvita. 
Tunnistusalueet ja tunnistimien 
havaitsemat kohteet ovat rajoitetut. 
Aina pysäköintiliikkeitä tehdessäsi 
kiinnitä yhtä paljon huomiota edes-
sä ja takana oleviin esteisiin, kuin 
pysäköidessäsi autolla, jossa ei ole 
pysäköintitutkaa. 

Pysäköintitutkan toiminta
Toiminnan edellytykset

• Järjestelmä aktivoituu, kun pysä-
köintitutkajärjestelmän painiketta 
painetaan virta-avaimen ollessa 
ON-asennossa.

• Pysäköintitutka ja sen painikkeen 
merkkivalo kytkeytyvät automaat-
tisesti päälle, kun siirrät vaihteen 
R-asentoon (peruutus). Ne sam-
muvat automaattisesti, kun ajat yli 
30 km/h.

PYSÄKÖINTITUTKA (MIKÄLI VARUSTEENA)

VAROITUS
Pysäköintitutkaa on pidettävä 
ainoastaan täydentävänä toi-
mintona. Kuljettajan tulee tar-
kastaa katsomalla auton etu- 
ja takapää. Pysäköintitutkan 
toimintaan saattavat vaikuttaa 
monet ympäristön tekijät ja olo-
suhteet, jonka vuoksi vastuu 
säilyy aina kuljettajalla.

OCD048006

OCD048005

n Edessä

n  Takana

OCD048007
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• Järjestelmä tunnistaa peruutetta-
essa enintään noin 120 cm:n etäi-
syydellä olevat esteet, kun ajono-
peus on alle 10 km/h.

• Järjestelmä tunnistaa eteenpäin 
ajettaessa enintään noin 105 cm:n 
etäisyydellä olevat esteet, kun 
ajonopeus on alle 10 km/h.

• Kun järjestelmä tunnistaa yli kaksi 
estettä samanaikaisesti, se paikal-
listaa lähempänä olevan esteen 
ensin.

• Sivuanturit aktivoituvat, kun siir-
rät vaihteenvalitsimen R-asentoon 
(peruutusvaihteelle).

• Jos ajonopeus ylittää 20 km/h, jär-
jestelmä kytkeytyy automaattisesti 
pois päältä. Ota se uudelleen käyt-
töön painamalla painiketta.

] HUOMAUTUS
Pysäköintitutka ei mahdollises-
ti havaitse esteitä, jotka ovat alle 
25 cm etäisyydellä, kun järjestelmä 
kytketään päälle.

Etäisyys  
esteestä 

Varoitusvalo
Merkkiääni

Ajettaessa  
eteenpäin

Peruutettaessa

105–69 cm Edessä -
Merkkiääni kuuluu 

jaksottaisesti.

120–69 cm Takana -
Merkkiääni kuuluu 

jaksottaisesti.

68–42 cm

Edessä
Merkkiääni kuuluu 

tiheämmin.

Takana -
Merkkiääni kuuluu 

tiheämmin.

41 cm

Edessä
Merkkiääni kuuluu 

yhtäjaksoisesti.

Takana -
Merkkiääni kuuluu 

yhtäjaksoisesti.

Varoitusmerkkivalon ja äänen tyyppi

 : varoitusmerkkiäänellä

 : ei merkkiääntä

] HUOMAUTUS
• Todellinen etäisyysilmoitus ja merkkiääni saattavat poiketa kuvassa näky-

västä.
• Älä pese antureita painepesurilla. 
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Tilanteet, joissa pysäköintitut-
ka ei ole käytettävissä
Pysäköintitutka ei ehkä toimi nor-
maalisti seuraavissa tilanteissa:
1.  Kosteus on jäätynyt tunnistimiin. 

(Kun jää sulaa, toiminta palaa nor-
maaliksi).

2.  Tunnistin on peittynyt vieraasta 
aineesta, kuten lumesta tai vedes-
tä, tai tunnistin on tukkeutunut. (Se 
toimii jälleen normaalisti, kun aine 
on poistettu, tai tunnistin ei ole 
enää tukkeutunut).

3.  Kun tunnistin on likaantunut vie-
raasta aineesta, kuten lumesta 
tai vedestä. (Tunnistusalue palaa 
takaisin normaaliksi, kun nämä 
poistetaan).

4.  Pysäköintitutkan painike on pois 
päältä. 

Pysäköintitutkassa saattaa esiin-
tyä toimintahäiriö kun:
1.  Ajetaan epätasaisilla tiepinnoilla 

(päällystämättömät tiet, soratiet, 
töyssyt tai kaltevuudet). 

2.  Liian voimakkaat melulähteet, 
kuten ajoneuvojen äänimer-
kit, äänekkäät moottoripyörät tai 
rekkojen ilmajarrut voivat häiritä 
tunistimien toimintaa.

3.  Rankkasade tai vesisuihku.
4.  Tunnistimien lähellä on langatto-

mia lähettimiä tai matkapuhelimia.
5.  Tunnistin on peittynyt lumesta.

HUOMIO
• Järjestelmä ei voi tunnistaa 

esteitä, joka eivät ole sen toi-
minta-alueella;

 Se ei pysty tunnistamaan kap-
paleita muilla alueilla, joihin 
tunnistimia ei ole asennettu. 
Lisäksi tunnistin ei välttämät-
tä havaitse pieniä tai ohuita 
kappaleita, kuten tolppia, tai 
kappaleita, jotka sijaitsevat 
tunnistimien välissä.

 Tarkkaile silminnähden auton 
takaosaa aina peruuttaessasi.

• Opasta muita autoa käyttäviä 
kuljettajia käyttämään järjes-
telmää.
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Tunnistusalue saattaa heikentyä, 
kun:
1.  Ulkoilman lämpötila on erittäin kor-

kea tai alhainen.
2.  Esteet, joiden korkeus on alle 1 m 

ja läpimitta alle 14 cm.

Seuraavia esineitä tunnistin ei 
saata havaita:
1.  Teräviä tai ohuita kappaleita, kuten 

köysiä, ketjuja tai pieniä pylväitä.
2.  Kappaleita, jotka eivät saata hei-

jastaa tunnistimen lähettämää sig-
naalia, kuten vaatteet, huokoiset 
materiaalit tai lumi.

] HUOMAUTUS
1.  Varoitusäänimerkki ei välttämät-

tä kuulu jaksottaisesti riippuen 
nopeudesta ja havaittujen kappa-
leiden muodoista.

2.  Pysäköintitutka saattaa vioittua, 
jos auton puskurin korkeutta tai 
tunnistimen kokoonpanoa muu-
tetaan. Mikä tahansa tarvike tai 
lisävaruste, joka ei ole tehtaan 
asentama, saattaa häiritä tunnis-
timen toimintaa.

3.  Tunnistin ei saata havaita esi-
neitä, jotka ovat alle 30 cm:n 
päässä tunnistimesta tai se saattaa 
havaita väärän etäisyyden. Käytä 
varoen.

4.  Jos tunnistin on jäätynyt tai tah-
riintunut lumesta tai vedestä, 
tunnistin saattaa olla toimintaky-
vytön, kunnes tahrat poistetaan 
käyttämällä pehmeää liinaa.

5.  Älä missään tapauksessa paina, 
naarmuta tai iske tunnistina 
kovalla esineellä, joka voi vahin-
goittaa tunnistimen pintaa. 
Tunnistin voi rikkoontua.

] HUOMAUTUS
Tämä järjestelmä voi havaita 
ainoastaan kappaleet, jotka ovat 
tunnistimien asemissa ja niiden 
toiminta-alueen sisällä. Se ei kyke-
ne havaitsemaan kappaleita, jotka 
sijaitsevat alueilla, joissa tunnisti-
mia ei ole. Myöskään pieniä, kapeita 
tai tunnistimien välissä sijaitsevia 
kappaleita ei ehkä pystytä havait-
semaan. 
Tarkasta ajoneuvon etu- ja takapää 
aina silmämääräisesti ajon aikana.
Muista kertoa kuljettajille, joille 
järjestelmä on tuntematon, järjes-
telmän mahdollisuuksista ja rajoi-
tuksista.
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Itsetestaus
Jos yksi tai useampi seuraavista 
tapahtuu, kun siirrät peruutusvaih-
teelle (R-asento), peruutustutkassa 
saattaa olla toimintahäiriö.
• Merkkiääntä ei kuulu tai merkkiää-

ni toistuu jatkuvasti

Tarkista järjestelmä tässä tapauk-
sessa ammattihuollossa.  Suositte-
lemme käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyö-
kumppanilla. 

VAROITUS
Ole erityisen varovainen varsin-
kin, jos auton läheisyydessä on 
jalankulkijoita, erityisesti lapsia. 
Muista, että tunnistimet eivät 
havaitse joitain kohteita niiden 
etäisyyden, koon tai muun tun-
nistimen toimintaa rajoittavan 
ominaisuuden johdosta. Suorita 
aina ennen ajamista silmämää-
räinen tarkastus varmistuaksesi 
siitä, ettei auton tiellä ole mitään 
esteitä missään suunnassa.

VAROITUS
Uuden auton takuu ei kata 
mitään pysäköintitutkan toimin-
nan tai toimimattomuuden aihe-
uttamaa ajoneuvovahinkoa tai 
matkustajan loukkaantumista. 
Aja aina varovaisesti turvalli-
suus huomioiden.

(vilkkuu)
•             näytössä. (mikäli varusteena)
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Pysäköintiavustinjärjestelmä hel-
pottaa pysäköintiä ja pysäköi auton 
puoliautomaattisesti mittaamalla 
pysäköintiin käytettävissä olevan 
tilan, kääntämällä ohjauspyörää ja 
antamalla LCD-näytöllä pysäköintiä 
helpottavia ohjeita.
Lisäksi se avustaa kuljettajaa pois-
tuttaessa taskupysäköintipaikalta.

h   Pysäköintiavustimen äänenvoi-
makkuus on säädettävissä. Katso 
lisätietoja tämä luvun kohdasta 
”Mukautettavat asetukset”.

] HUOMAUTUS
• Järjestelmä ei pysäytä autoa, vaik-

ka jalankulkija tai muu este osuu 
sen reitille. Kuljettajan tulee val-
voa pysäköintiä tarkoin. 

• Käytä järjestelmää ainoastaan 
pysäköintialueilla. 

• Järjestelmä ei toimi, jos valitsema-
si pysäköintipaikan edessä ei ole 
autoa tai jos paikka on vinottai-
nen.

• Järjestelmä ei mahdollisesti pysä-
köi autoa täysin toiveittesi mukai-
sesti. Esimerkiksi ajoneuvosi ja 
seinän välinen etäisyys ei ole ehkä 
haluamasi.

• Kytke järjestelmä pois päältä ja 
pysäköi auto käsin, kun tilanne 
edellytää käsinpysäköintiä.

• Pysäköintiavustinjärjestelmään 
kuuluva, auton edessä ja takana 
olevista esteistä varoittava merk-
kiääni aktivoituu, kun pysäköin-
tiavustinjärjestelmä kytketään 
päälle.

• Paina OFF-painiketta, jos haluat 
keskeyttää pysäköintiavustinjär-
jestelmän toiminnan, kun järjes-
telmä on löytänyt sopivan pysä-
köintipaikan.

PYSÄKÖINTIAVUSTIN (JOS VARUSTEENA)

OPS043307L

OPS043239

OPS043240

 n Taskupysäköinti

 n Rinnakkaispysäköinti

 n Taskusta poistuminen
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Toiminnan edellytykset
VAROITUS

• Pysäköintiavustinta on pidet-
tävä ainoastaan täydentä-
vänä toimintona. Kuljettajan 
tulee tarkastaa mahdolliset 
esteet etu- ja takapäässä. 
Pysäköintiavustimen toimin-
taan saattaa vaikuttaa monet 
ympäristön tekijät ja olosuh-
teet, jonka vuoksi vastuu säi-
lyy aina kuljettajalla.

• Järjestelmä ei mahdollises-
ti toimi oikein, jos  pyörän-
suuntauksessa on ongelmia. 
Tarkistuta auto tässä tapauk-
sessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanil-
la. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kia suosittelee aina käyt-

tämään samoja Kia-
jälleenmyyjän tai huollon 
yhteistyökumppanin suositte-
lemia rengas- ja vannekoko-
ja. Jos auton renkaiden tai 
vanteiden koko poikkeaa alku-
peräisestä, järjestelmään voi 
tulla toimintahäiriöitä. 

 Jos käytät eri rengas- ja/tai 
vannekokoa kuin valtuutettu 
KIA-jälleenmyyjä tai huollon 
yhteistyökumppani suositte-
lee, järjestelmä ei ehkä toimi 
oikein. Käytä aina samoja ren-
gas- ja vannekokoja.

n  Vasen puoli - 
Taskusta poistuminen

n  Oikea puoli - Tas-
kusta poistuminen

OLM041271

OPS043241

OPS043242

n  Vasen puoli - Pysä-
köinti peruuttamalla

n  Oikea puoli - Pysä-
köinti peruuttamalla

n  Vasen puoli  
- Taskupysäköinti

n  Oikea puoli  
- Taskupysäköinti
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Järjestelmä voi auttaa pysäköimään 
auton kahden pysäköidyn auton 
väliin tai pysäköidyn auton taakse. 
Voit käyttää järjestelmää, kun alla 
esitetyt ehdot ovat täyttyneet.
• Pysäköintiruutu on suorakulmion 

muotoinen.
• Tasku- tai rinnakkaispysäköintiti-

lanteessa
• Kun pysäköintipaikan eteen on 

pysäköity auto
• Tilaa auton siirtämiseen on riittä-

västi.

Tilanteet, joissa järjestelmä ei 
toimi
Älä koskaan käytä pysäköintiavus-
tinta tilanteissa, joissa se ei toimi 
asianmukaisesti.
• Pysäköintipaikka ei ole suorakul-

mion muotoinen 
• Pysäköitäessä kaltevalle alustalle
• Kun autoon on lastattu autoa 

pidempiä tai leveämpiä esineitä
• Pysäköitäessä vinottaiselle pysä-

köintipaikalle 
• Rankassa lumi- tai vesisateessa 

tai tuulessa
• Pysäköintipaikan vieressä on pyl-

väs, johon on mahdollisesti kiin-
nitetty muita esineitä, esim. palo-
sammutin. 

• Puskuriin on osunut isku, joka on 
siirtänyt anturia

• Ajettaessa epätasaisella tiellä
• Kun auto on varustettu lumiketjuilla 

tai vararenkaalla
• Kun rengaspaine on tavallista kor-

keampi tai matalampi
• Kun autoon on kytketty perävaunu

• Tienpinnan ollessa liukas tai epä-
tasainen

• Kun auton eteen tai taakse on 
pysäköity suuria ajoneuvoja, kuten 
linja- tai kuorma-autoja

• Sähköisen ohjaustehostimen 
(EPS) merkkivalo palaa mittaris-
tossa.

• Etu- tai takaetäisyysantureissa on 
toimintahäiriö tai ne eivät toimi 
asianmukaisesti. (Katso lisätietoja 
luvun 2 kohdasta ”Pysäköintitutka”)

• Kun pysäköintipaikan läheisyyteen 
on pysäköity polku- tai moottori-
pyöriä.

• Kun pysäköintipaikan lähellä on 
esteitä, esim. roska-astia, polku-
pyörä, ostoskärry tms.

• Kun autoon on asennettu muun-
tyyppinen, kuin valmistajan hyväk-
symä rengas

• Kun pyörien suuntausta ei ole suo-
ritettu oikein

• Kun auto on kallistunut voimak-
kaasti toiselle sivulle.
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VAROITUS
Älä käytä pysäköintitutkaa seu-
raavissa tilanteissa. Seuraukset 
voivat olla odottamattomia ja 
aiheuttaa vakavia vahinkoja.
1. Pysäköinti kaltevalle tielle 

Kuljettajan on käytettävä sekä 
kaasu- että jarrupoljinta kalte-
valle tielle pysäköitäessä. Jos 
kuljettaja ei hallitse kaasu- ja 
jarrupolkimen käyttöä, seurauk-
sena saattaa olla onnettomuus. 

(Jatkuu)

OCD048009

(Jatkuu)
2.  Pysäköinti lumisissa olosuh-

teissa 

Lumi voi häiritä tunnistimien 
toimintaa tai järjestelmän toi-
minta saattaa keskeytytyä, 
mikäli pysäköintipaikan tie on 
liukas. Lisäksi jos kuljettaja ei 
ole tottunut kaasu- ja jarrupolki-
men käyttöön kyseisessä tilan-
teessa, seurauksena voi olla lii-
kenneonnettomuus. 

(Jatkuu)

OCD048010

(Jatkuu)
3. Pysäköinti ahtaisiin paikkoihin 

Järjestelmä ei ehkä löydä pysä-
köintipaikkaa, jos tila on liian 
ahdas. Ole aina varovainen, 
vaikka järjestelmä vaikuttaisikin 
toimivan normaalisti.

(Jatkuu)

OCD048011
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(Jatkuu)
4. Pysäköinti vinoparkkiin 

Järjestelmän tarkoitus on hel-
pottaa tasku- ja rinnakkaispysä-
köintiä. Pysäköinti vinoparkkiin 
ei ole tuettu. Vaikka ajoneuvo 
voitaisiin pysäköidä kyseiseen 
paikkaan, älä käytä pysäköin-
titutkaa siihen. Järjestelmä 
ohjaa autoa tässä tapauksessa 
tasku- ja rinnakkaispysäköinnin 
mukaisesti.

(Jatkuu)

OUM046436L

(Jatkuu)
6. Pysäköinti rekan taakse

Korkeamman ajoneuvon taakse 
pysäköimiseen liittyy onnetto-
muusriski. Näitä ovat mm. bussi, 
rekka, kuorma-auto jne.
Älä luota yksinomaan pysäköin-
tiavustimeen.

(Jatkuu)

OCD048013

(Jatkuu)
5. Pysäköinti epätasaisilla teillä

Kuljettajan on käytettävä pol-
kimia (kytkin, kaasu ja jarru) 
tarkoituksenmukaisesti pysä-
köitäessä epätasaisilla teillä. 
Jos näin ei toimita, järjestel-
mä saattaa keskeyttää toimin-
nan auton luiston seurauksena. 
Onnettomuusriski! 

(Jatkuu)

OCD048012
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Järjestelmän toiminta 
(pysäköintitila)
1.   Kytke pysäköintitutka päälle
   Siirrä vaihteenvalitsin D-asentoon 

(ajo).
2.  Valitse pysäköintitila
  -  Jos pysäköintitila on valittuna ja 

vaihteenvalitsin on N-asennossa 
moottorin käynnistyksen jälkeen, 
poistumisavustin valitaan auto-
maattisesti ja ajamisen jälkeen 
valitaan pysäköintitila. 

3.   (Valinnainen) Etsi pysäköintipaik-
ka (aja hitaasti eteenpäin).

4.   (Valinnainen) Etsintä päättyy 
(automaattinen haku tunnistimilla).

5.   Ohjauspyörän ohjaus
   (1)  Vaihda vaihteita LCD-näytön 

ohjeiden mukaisesti.
   (2)  Aja hitaasti jarrupoljinta käyt-

täen.
6.  Pysäköinti on suoritettu
7.   Tarpeenvaatiessa siirrä ajoneuvo 

lopulliseen paikkaan omatoimisesti.

(Jatkuu)
7.  Este pysäköintipaikalla

Pysäköintipaikan läheisyydes-
sä oleva este (esim. pylväs) voi 
haitata pysäköintiavustimen 
toimintaa. Järjestelmä ei ehkä 
havaitse pysäköintipaikkaa, 
vaikka tilaa olisikin riittävästi. 

(Jatkuu)

OCD048014

(Jatkuu)
8.  Seinän vieressä olevasta 

pysäköintiruudusta poistumi-
nen

Jos pysäköintiruutu on ahdas 
ja lähellä seinää, järjestelmässä 
voi olla toimintahäiriöitä pois-
tuttaessa pysäköintiruudusta. 
Kun poistut yllä olevan kuvan 
mukaisesta pysäköintiruudusta, 
muista tarkkailla ympäristössä 
olevia esteitä.

OCD048011
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Jos järjestelmä on jo valmiiksi tun-
nistanut pysäköintipaikan ennen 
pysäköintiavustimen aktivointia, voit 
jatkaa järjestelmän käyttöä vaiheesta 
4 eteenpäin (etsintä päättyy).

] HUOMAUTUS
• Tarkista ennen järjestelmän käyt-

töä, että olosuhteet sopivat.
• Pidä turvallisuussyistä jarrupol-

jin alas painettuna muulloin kuin 
auton liikkuessa.

1.  Kytke pysäköintitutka päälle

• Paina pysäköintiavustimen paini-
ketta (painikkeen merkkivalo syt-
tyy).

• Pysäköintiavustinjärjestelmä kyt-
keytyy päälle (painikkeen merkki-
valo palaa).

 Varoitusäänimerkki kytkeytyy, jos 
este havaitaan. 

• Paina pysäköintiavustinjärjestel-
män painiketta   uudelleen yli 
1,5 sekunnin ajan, kun haluat kyt-
keä järjestelmän pois päältä.

• Pysäköintiavustinjärjestelmä on 
oletuksena pois päältä, kun vir-
ta-avain käännetään ON-asentoon.

2. Valitse pysäköintitila
• Valitse taskupysäköinti tai rinnak-

kaispysäköinti painamalla pysä-
köintiavustinjärjestelmän paini-
ketta vaihteenvalitsimen ollessa 
D-asennossa (ajo).

• Jos järjestelmä on jo valmiiksi tun-
nistanut pysäköintipaikan ennen 
pysäköintiavustimen aktivoin-
tia, näytössä on viesti ”Parking 
search” (pysäköintipaikan etsintä) 
tai ”Space found” (pysäköintipaikka 
löytynyt).

• Kun pysäköintiavustinjärjestelmä 
kytketään päälle, oikean puolen 
taskupysäköinti on automaattisesti 
valittuna.

• Tila vaihtuu taskupysäköintitilasta 
(oikea → vasen) peruutustilaan 
(oikea → vasen) aina, kun pysäköin-
tiavustimen painiketta painetaan. 
(vasemmanpuoleinen ohjaus).

• Tila vaihtuu taskupysäköintitilas-
ta (vasen → oikea) peruutustilaan 
(vasen → oikea) aina, kun pysä-
köintiavustimen painiketta paine-
taan (oikeanpuoleinen ohjaus).

• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, 
jos painiketta painetaan vielä kerran. 

OCD048015
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3.  Pysäköintipaikan etsintä 
(valinnainen)

• Aja hitaasti eteenpäin pysytellen 
noin 50–150 cm:n etäisyydellä 
viereen pysäköidyistä autoista. 
Sivutunnistimet etsivät pysäköinti-
paikkaa.

• Jos ajonopeus on yli 20 km/h, näy-
tön viesti kehottaa hidastamaan 
nopeutta.

• Jos ajonopeus on yli 30 km/h, jär-
jestelmä kytkeytyy pois päältä.

] HUOMAUTUS
• Kytke vilkku sille puolelle, jolta 

olet paikkaa etsimässä.
• Jos pysäköintialue on ahdas, aja 

hitaasti lähemmäs pysäköintipaik-
kaa.

• Järjestelmä hyväksyy vain riittä-
vän suuren pysäköintipaikan. 

] HUOMAUTUS
• Järjestelmä ei mahdollisesti löydä 

pysäköintipaikkaa, jos pysäköinti-
alueella ei ole yhtään autoa tai jos 
pysäköintipaikan edessä/takana ei 
ole pysäköityä autoa.

• Järjestelmä ei mahdollisesti toimi 
normaalisti seuraavissa olosuh-
teissa:

   (1) Kun tunnistimet ovat jäätyneet
   (2) Kun tunnistimet ovat likaiset
   (3)  Kun on voimakas lumi- tai 

vesisade
   (4) Kun lähellä on tolppa tai este

OCD058043OCD058042

OCD058045OCD058044

n  Oikea puoli  
- Taskupysäköinti

n  Vasen puoli  
- Taskupysäköinti

n  Oikea puoli - Pysä-
köinti peruuttamalla

n  Vasen puoli - Pysä-
köinti peruuttamalla
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] HUOMAUTUS
Aja hitaasti eteenpäin pitäen noin 50 
- 150 cm etäisyys viereen pysäköityi-
hin autoihin. Järjestelmä ei mahdol-
lisesti havaitse pysäköintipaikkaa, 
ellet säilytä oikeaa etäisyyttä.

4.  Pysäköintitilan tunnistus 
(valinnainen)

Kun järjestelmä tunnistaa pysäköin-
tipaikan, näyttöön tulee tyhjä ruutu 
yllä olevan kuvan mukaisesti. Aja 
hitaasti eteenpäin, kunnes näyttöön 
tulee viesti ”Shift to R” (kytke peruu-
tusvaihde). 

HUOMIO
Kun pysäköintipaikan etsintä 
on suoritettu, jatka järjestelmän 
käyttämistä ympäröivän alueen 
tarkastamisen jälkeen.
Tarkkaile erityisesti sivutausta-
peilien ja muiden esteiden väli-
matkaa, jottei auto törmää epä-
huomiossa esteisiin.

OUM046437L OCD058047OCD058046

OCD058049OCD058048

n  Oikea puoli  
- Taskupysäköinti

n  Vasen puoli  
- Taskupysäköinti

n  Oikea puoli - Pysä-
köinti peruuttamalla

n  Vasen puoli - Pysä-
köinti peruuttamalla
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5. Etsintä suoritettu 

Yllä oleva viesti ilmestyy ja äänimerk-
ki kytkeytyy, kun pysäköintipaikka on 
löytynyt etsinnän aikana. Pysäytä 
ajoneuvo ja siirrä vaihde R-asentoon 
(peruutus).

6. Ohjauspyörän ohjaus

• LCD-näytöllä näkyy yllä oleva 
viesti, vaihteenvalitsimen ollessa 
R-asennossa. Järjestelmä ohjaa 
ohjauspyörää nyt automaattisesti. 

• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, 
jos pidät tiukasti kiinni ohjauspyö-
rästä, kun järjestelmä yrittää ohjata 
automaattisesti. 

• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, 
jos ajonopeus on yli 7 km/h.

HUOMIO
• Aja aina hitaasti jarrupoljinta 

painaen.
• Järjestelmän toiminta saattaa 

keskeytyä järjestelmän ohja-
tessa ohjauspyörää, jos pysä-
köintipaikka on liian pieni. Älä 
yritä pysäköidä ajoneuvoasi 
liian ahtaaseen paikkaan.

OCD058063

OCD058051OCD058050

OCD058053OCD058052

n  Oikea puoli  
- Taskupysäköinti

n  Vasen puoli  
- Taskupysäköinti

n  Oikea puoli - Pysä-
köinti peruuttamalla

n  Vasen puoli - Pysä-
köinti peruuttamalla
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] HUOMAUTUS
• Pysäköinti voi epäonnistua, ellet 

noudata annettuja ohjeita.
 Jos kuulet pysäköintitutkan merk-

kiäänen (etäisyys esteeseen on alle 
30 cm, ja merkkiääni kuuluu yhtä-
jaksoisesti), siirrä autoa hitaasti 
vastakkaiseen suuntaan tarkistet-
tuasi, ettei sen ympärillä ole estei-
tä.

• Tarkista aina, ettei auton ympäril-
lä ole esteitä, kun kuulet pysäköin-
titutkan merkkiäänen (etäisyys 
esteeseen on alle 30 cm, merkkiää-
ni kuuluu yhtäjaksoisesti).

 Merkkiääni ei kuulu, jos auto on 
liian lähellä estettä.

• Varo, ettet kiihdytä liian nopeasti 
ja törmää muihin lähellä oleviin 
ajoneuvoihin.

Toiminnan keskeyttäminen pysäköin-
nin aikana 
• Paina pysäköintiavustimen paini-

ketta pitkään, kunnes järjestelmä 
kytkeytyy pois toiminnasta.

• Paina pysäköintiavustimen pai-
niketta pitkään, kun järjestelmä 
hakee pysäköintipaikkaa.

• Paina pysäköintiavustimen pai-
niketta, kun järjestelmä ohjaa 
ohjauspyörää. 

HUOMIO
• Aja aina hitaasti jarrupoljinta 

painaen. 
• Varmista aina ennen liikkeel-

lelähtöä, ettei auton ympärillä 
ole esteitä.

• Jos auto ei lähde liikkeelle, 
vaikka olet vapauttanut jar-
rupolkimen, tarkista ennen 
kaasupolkimen painamista, 
ettei auton ympärillä ole estei-
tä. Varmista, ettet ylitä 7 km/h 
nopeutta.

• Älä asenna ohjauspyörään 
minkäänlaista suojusta. 
Järjestelmän toiminta voi kes-
keytyä.

VAROITUS
Älä työnnä kättäsi ohjauspyö-
rän väliin sen automaattisen 
ohjauksen aikana.
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Vaihteiden vaihtaminen ohjauspyörän 
ohjauksen aikana
Kun kuulet merkkiäänen ja yllä oleva 
viesti tulee näyttöön, vaihda vaihdet-
ta ja jatka ajamista painaen samalla 
jarrupoljinta. 

7.  Pysäköintiavustin on pysäköi-
nyt auton

Viimeistele pysäköinti LCD-näytön 
ohjeiden mukaisesti. Tarpeen vaa-
tiessa käytä ohjauspyörää omatoi-
misesti ajoneuvon lopulliseen pysä-
köimiseen. 

] HUOMAUTUS
Kuljettajan pitää painaa jarrupol-
jinta, kun hän pysäköi autoa.

VAROITUS  
Varo aina muita ajoneuvoja 
tai jalankulkijoita pysäköinnin 
aikana. 

HUOMIO
Tarkasta aina lähiympäristö 
ennen jarrupolkimen vapautta-
mista.

OCD058055

OCD058062OCD058054

OCD058062OCD058061

 n Käsivaihteisto

 n Automaattivaihteisto
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Lisäohjeet (viestit) Pysäköintiavustimen toimiessa vies-
tejä saattaa ilmestyä riippumatta 
pysäköintitoiminnasta.
Viestejä ilmestyy olosuhteiden 
mukaan. Noudata annettuja ohjeita 
pysäköidessäsi ajoneuvoa pysäköin-
tiavustimella.

] HUOMAUTUS
• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä 

seuraavissa olosuhteissa. Pysäköi 
ajoneuvo omatoimisesti.

 - Kun ABS-järjestelmä aktivoituu
 -  Kun TCS-luistonesto-/ESC-ajon-

vakautusjärjestelmä ei ole käy-
tössä.

• Kun ajonopeus on pysäköintipaik-
kaa etsittäessä yli 20 km/h ja näyt-
töön tulee viesti ”Reduce speed” 
(hiljennä ajonopeutta).

• Järjestelmä ei kytkeydy päälle 
seuraavissa olosuhteissa:

 -  Kun TCS-luistonesto-/ESC-
ajonvakautusjärjestelmä ei ole 
käytössä.

Järjestelmän toimintahäiriö

• LCD-näytöllä näkyy yllä oleva vies-
ti, jos järjestelmässä ilmenee toi-
mintahäiriö sen ollessa käytössä. 
Lisäksi painikkeen merkkivalo ei 
syty ja kuuluu äänimerkki.

OCD058065

OCD058056

OCD058066

OCD058067

OCD058068

n Tyyppi A

n Tyyppi B
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• Jos toimintahäiriö kohdistuu vain 
pysäköintiavustimeen, pysäköin-
tiavustinjärjestelmä alkaa toimia 
normaalisti.

 Jos ongelmia ilmenee, tarkistu-
ta järjestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Järjestelmän toiminta  
(poistumisavustin)
Poistumisavustin toimii seuraavissa 
olosuhteissa:
1.   Kytke pysäköintiavustin päälle
   Vaihteenvalitsimen tulisi olla 

P-asennossa.
2.   Valitse Exit Mode (poistumisavus-

tin)
  -  Jos pysäköintitila on valittuna ja 

vaihteenvalitsin on N-asennossa 
moottorin käynnistyksen jälkeen, 
poistumisavustin valitaan auto-
maattisesti ja ajamisen jälkeen 
valitaan pysäköintitila. 

3.  Tarkista ympäristö 
4.  Ohjauspyörän ohjaus
   (1)  Vaihda vaihteita LCD-näytön 

ohjeiden mukaisesti.
   (2)  Aja hitaasti jarrupoljinta käyt-

täen.
5.  Poistuminen suoritettu
   Tarpeenvaatiessa siirrä ajoneuvo 

lopulliseen paikkaan omatoimisesti.

] HUOMAUTUS
• Tarkista ennen järjestelmän käyt-

töä, että olosuhteet sopivat.
• Pidä turvallisuussyistä jarrupol-

jin alas painettuna muulloin kuin 
auton liikkuessa.
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1.  Kytke pysäköintiavustin päälle

• Paina pysäköintiavustimen paini-
ketta (painikkeen merkkivalo syt-
tyy).

• Pysäköintiavustinjärjestelmä kyt-
keytyy päälle (painikkeen merkki-
valo palaa).

 Varoitusäänimerkki kytkeytyy, jos 
este havaitaan.

• Paina pysäköintiavustinjärjestel-
män painiketta uudelleen yli 1,5 
sekunnin ajan, kun haluat kytkeä 
järjestelmän pois päältä.

• Pysäköintiavustinjärjestelmä on 
oletuksena pois päältä, kun vir-
ta-avain käännetään ON-asentoon.

2.  Valitse Exit Mode 
(poistumisavustin)

• Valitse käyttötila painamalla pysä-
köintiavustimen painiketta vaih-
teenvalitsimen ollessa P-asen-
nossa ja jarrupoljin painettuna.

• Kun pysäköintiavustinjärjestelmä 
kytketään päälle, vasemman puo-
len taskupysäköinti on automaatti-
sesti valittuna.

• Paina pysäköintiavustimen paini-
ketta uudelleen, kun haluat vaihtaa 
järjestelmän toimintatilan oikean-
puoleiseen taskupysäköintitilaan.

• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, 
jos painiketta painetaan vielä ker-
ran.

3. Tarkista ympäristö

Pysäköintiavustin tarkistaa auton 
edessä ja takana olevan alueen pois-
tumisavustintilassa. 

] HUOMAUTUS
• Jos edessä tai takana oleva auto 

(tai este) on liian lähellä ympäris-
tön tarkistuksen aikana, järjestel-
mä ei ehkä toimi oikein. 

• Järjestelmä ei mahdollisesti toimi 
normaalisti seuraavissa olosuh-
teissa:

 (1) Kun tunnistimet ovat jäätyneet
 (2) Kun tunnistimet ovat likaiset
 (3)  Kun on voimakas lumi- tai 

vesisade
 (4) Kun lähellä on tolppa tai este

OCD058058OCD058057

n  Vasen puoli 
- Taskusta poistuminen

n  Oikea puoli 
- Taskusta poistuminen

OCD058060OCD058059

n  Vasen puoli 
- Taskusta poistuminen

n  Oikea puoli 
- Taskusta poistuminen

OCD048015



1184

Autosi ominaisuudet

• Jos järjestelmä havaitsee esteen, 
johon auto voi törmätä pysäköin-
tipaikalta poistuttaessa, järjestel-
mä saattaa keskeyttää poistumis-
avustimen toiminnan.

• Jos käytettävissä oleva tila on liian 
ahdas poistumiseen, järjestelmä 
voi keskeyttää poistumisavusti-
men toiminnan.

4. Ohjauspyörän ohjaus • Yllä oleva viesti tulee näyttöön, jos 
vaihteenvalitsin on D (ajo) tai R 
(peruutus) -asennossa, edessä tai 
takana olevan esteen etäisyydestä 
riippuen.

 Järjestelmä ohjaa ohjauspyörää 
nyt automaattisesti.

• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, 
jos pidät tiukasti kiinni ohjauspyö-
rästä, kun järjestelmä yrittää ohjata 
automaattisesti.

• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, 
jos ajonopeus on yli 7 km/h.

VAROITUS
Älä työnnä kättäsi ohjauspyö-
rän väliin sen automaattisen 
ohjauksen aikana.

OCD058061

OCD058062

OCD058063

HUOMIO
• Kun ympäristön tarkistus on 

tehty, jatka järjestelmän käyttöä. 
• Poistumisavustin voi kytkey-

tyä tahattomasti, kun vaihteen-
valitsin on P- tai N-asennossa, 
kun pysäköintiavustimen pai-
niketta painetaan.
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Järjestelmän kytkeminen pois päältä 
pysäköintipaikalta poistumisen 
aikana
Paina pysäköintinavustinjärjestel-
män painiketta.
Paina pysäköintiavustimen painiket-
ta, kun järjestelmä ohjaa ohjauspyö-
rää. 

5. Poistuminen suoritettu

Viesti tulee näyttöön, kun poistu-
misavustin on avustanut kuljettajaa 
poistumaan pysäköintiruudusta. 
Käännä ohjauspyörä poistumissuun-
taan ja ohjaa autoa manuaalisesti 
pysäköintipaikalta poistuttaessa. 

HUOMIO
• Poistuttaessa pysäköintipai-

kalta käännä ohjauspyörää 
mahdollisimman paljon pois-
tumissuuntaan ja aja hitaalla 
nopeudella painaen kaasupol-
jinta. 

• Tarkista aina, ettei auton 
ympärillä ole esteitä, kun kuu-
let pysäköintitutkan merkkiää-
nen (etäisyys esteeseen on 
alle 30 cm, merkkiääni kuuluu 
yhtäjaksoisesti).

 Merkkiääni ei kuulu, jos auto 
on liian lähellä estettä.

• Turvallisuussyistä järjestelmä 
keskeyttää poistumisavusti-
men toiminnan, jos ajoneuvo 
on ahtaassa pysäköintitilassa 
seinän lähellä. 

OCD058064

HUOMIO
Aja aina hitaasti jarrupoljinta 
käyttäen.
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Lisäohjeet (viestit)

Poistumisessa opastavia viestejä ei 
välttämättä näytetä tässä oppaassa 
mainitussa järjestyksessä.
Viestejä ilmestyy olosuhteiden 
mukaan. Noudata annettuja ohjeita 
pysäköidessäsi ajoneuvoa pysäköin-
tiavustimella.

] HUOMAUTUS
• Järjestelmä kytkeytyy pois päältä 

seuraavissa olosuhteissa. Pysäköi 
ajoneuvo omatoimisesti.

 - Kun ABS-järjestelmä aktivoituu
 -  Kun TCS-luistonesto-/ESC-

ajonvakautusjärjestelmä ei ole 
käytössä.

• Järjestelmä ei kytkeydy päälle 
seuraavissa olosuhteissa:

 -  Kun TCS-luistonesto-/ESC-
ajonvakautusjärjestelmä ei ole 
käytössä.

Järjestelmän toimintahäiriö

• LCD-näytöllä näkyy yllä oleva vies-
ti, jos järjestelmässä ilmenee toi-
mintahäiriö sen ollessa käytössä.

 Lisäksi painikkeen merkkivalo ei 
syty ja kuuluu äänimerkki.

OCD058065

OCD058066

OCD058067

OCD058068

n Tyyppi A

n Tyyppi B
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• Jos toimintahäiriö kohdistuu vain 
pysäköintiavustimeen, pysäköin-
tiavustinjärjestelmä alkaa toimia 
normaalisti.

Jos ongelmia ilmenee, tarkistu-
ta järjestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

HUOMIO
Järjestelmä voi toimia virheelli-
sesti  ja antaa esimerkiksi vääriä 
viestejä, jos muiden ajoneuvo-
jen anturit, ympäröivä melu tai 
tietyypin aiheuttamat vastaan-
ottohäiriöt häiritsevät antureita.
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Peruutuskamera aktivoituu, kun 
moottori käy ja vaihdevipu on 
R-asen nossa.
Kyseessä on täydentävä järjestel-
mä, joka näyttää ajoneuvon takana 
olevan kuvan navigointinäytön tai 
taustapeilin kautta koko peruutuksen 
ajan.

] HUOMAUTUS
Pidä kameran linssi aina puhtaana. 
Kamera ei ehkä toimi normaalisti, 
jos linssi on lian, veden tai lumen 
peitossa. 

PERUUTUSKAMERA (JOS VARUSTEENA)

HUOMIO
• Älä kohdista painepesurin 

suihkua suoraan kameraan 
tai sitä ympäröivälle alueel-
le. Paineistettu vesisuihku voi 
aiheuttaa laitteen toimintahäi-
riöitä.

• Älä käytä linssin puhdistuk-
sessa emästä tai happoa 
sisältävää pesuainetta. Käytä 
ainoastaan mietoa saip-
pualiuosta tai neutraalia puh-
distusainetta ja huuhtele huo-
lellisesti vedellä. 

VAROITUS
Peruutuskamera ei ole turva-
varuste. Sen tarkoituksena on 
vain avustaa kuljettajaa havait-
semaan suoraan auton takana 
olevat esteet. Kamera EI KATA 
auton takana olevaa aluetta 
kokonaan.

VAROITUS
• Älä koskaan luota pelkästään 

peruutuskameran näyttöön 
peruuttaessasi.

• Katso AINA, että auton lähellä 
ei ole esteitä ennen kuin läh-
det liikkeelle johonkin suun-
taan.

• Ole aina erityisen varovainen 
varsinkin, jos auton läheisyy-
dessä esteitä tai jalankulkijoi-
ta, erityisesti lapsia.

OCD048008

OCD048079
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Akun säästötoiminto   
• Tämän toiminnon tarkoitukse-

na on estää akun tyhjeneminen. 
Järjestelmä sammuttaa automaat-
tisesti seisontavalot, kun kuljettaja 
poistaa virta-avaimen (älyavain: 
sammuttaa moottorin) ja avaa kul-
jettajan oven.

• Tämän toiminnon avulla seison-
tavalot sammuvat automaattisesti, 
jos kuljettaja pysäköi tien sivuun 
yöaikana.

 Tarpeen vaatiessa valot voidaan 
pitää päällä, kun virta-avain poiste-
taan (älyavain: moottori sammute-
taan), jolloin on toimittava seuraa-
vasti:

 1) Avaa kuljettajan ovi.
 2)  Käännä ohjauspylvään valo-

kytkimestä seisontavalot ensin 
OFF- ja sitten ON-asentoon.  

Ajovalojen saattotoiminto  
(mikäli varusteena)
Ajovalot (ja/tai takavalot) pysyvät 
päällä noin 5 minuuttia moottorin 
sammuttamisesta ja virta-avaimen 
poistosta. Jos kuljettajan ovi kuiten-
kin avataan tai suljetaan, ajovalot 
sammuvat 15 sekunnin jälkeen.
Ajovalot voidaan sammuttaa paina-
malla kauko-ohjaimen (tai älyavai-
men) lukituspainiketta kahdesti tai 
sammuttamalla valokytkin ajovalo- 
tai Auto-asennosta.

Ajovalojen esikytkentä  
(mikäli varusteena)
Kun ajovalokytkin on ON tai AUTO-
asennossa ja kaikki ovet (myös taka-
luukku) on suljettu ja lukittu, kau-
ko-ohjaimen (tai älyavaimen) avaus-
painikkeen painaminen sytyttää ajo-
valot noin 15 sekunniksi. 
Jos ajavalokytkin on AUTO-
asennossa, toiminto kytkeytyy 
ainoastaan pimeän aikaan. 
Jos tämän jälkeen painat kauko-oh-
jaimen (tai älyavaimen) ovilukkojen 
avauspainiketta uudelleen, ajovalot 
sammuvat välittömästi.

LIGHTING – VALAISTUS 

HUOMIO
Jos kuljettaja poistuu muusta 
kuin kuljettajan ovesta, akku-
vahtitoiminto ei ole käytettävis-
sä, eivätkä saattovalot sammu 
automaattisesti. Tästä voi seu-
rata akun tyhjeneminen. Tällöin 
huolehdi, että sammutat valot 
ennen kuin poistut ajoneuvosta.



1244

Autosi ominaisuudet

h  Liikennesuunnan muuttuminen 
(Euroopassa)

Ajovalojen suuntaus on epäsymmet-
rinen. Jos ajat maahan, jossa liikenne 
on vastakkaissuuntainen, vastaantu-
levat autoilijat häikäistyvät epäsym-
metrisestä suuntauksesta. Häikäisyn 
estämiseen ECE-määräykset esittä-
vät monia erilaisia ratkaisuja (esim. 
automaattinen vaihtojärjestelmä, tar-
ra-arkit, alassuuntaus). Nämä ajo-
valot on suunniteltu siten, että valot 
eivät häikäise vastaantulevia autoi-
lijoita. Täten sinun ei tavitse tehdä 
muutoksia ajovaloihin, mikäli ajat 
maahan, jossa on vastakkaispuolei-
nen liikenne.

Valojen hallinta

Valokatkaisijassa on ajovalojen ja 
seisontavalojen asento.
Käyttääksesi valoja, käännä vivun 
päässä oleva säädin yhteen seuraa-
vista asennoista:   
(1) Off-asento
(2) AUTO-asento
(3) Seisontavalojen asento
(4) Ajovalojen asento

Seisontavalojen asento ( )

Kun valokatkaisija on seisontavalo-
jen asennossa (2. asento), takavalot, 
rekisterivalot ja mittariston valot kyt-
keytyvät päälle.   

OYB046408 OYB046410
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Ajovalojen asento ( )

Kun valokatkaisija on ajovalojen 
asennossa (3. asento), ajovalot, 
takavalot, rekisterivalot ja mittariston 
valot kytkeytyvät päälle.

] HUOMAUTUS
Virran on oltava ON-asennossa ajo-
valojen kytkemiseksi.

Auto light -asento

Kun valokatkaisija on AUTO -asen-
nossa, ajo- ja takavalot kytkeytyvät 
tai sammuvat automaattisesti ulkoil-
man kirkkauden mukaan.

OYB046412

HUOMIO
• Älä koskaan aseta mitään 

kojelaudan tunnistimen (1) 
päälle, ettei automaattisen 
valokytkennän toiminta häi-
riintyisi.

• Älä puhdista tunnistinta ikku-
nanpesuaineella, sillä se saat-
taa jättää heijastavan kalvon, 
joka voi häiritä tunnistimen 
toimintaa.

• Jos auton tuulilasi on tum-
mennettu tai siinä on muun 
tyyppinen metallinen pinnoite, 
automaattinen valojen kytken-
tätoiminto ei välttämättä toimi 
oikein.  

OCD048090
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Kaukovalojen käyttäminen 

Kytkeäksesi kaukovalot päälle, paina 
vipua poispäin itsestäsi. Vedä se 
takaisin kytkeäksesi lähivalot.
Kaukovalojen merkkivalo syttyy, 
kun kaukovalot kytketään päälle. 
Estääksesi akun tyhjentymisen, älä 
jätä valoja palamaan pitkään, kun 
moottori ei ole käynnissä. 

Väläyttääksesi ajovaloja, vedä vipua 
itseäsi kohti. Vapautettaessa se 
palautuu takaisin normaaliasentoon 
(lähivalot). Ajovalojen kytkintä ei tar-
vitse käyttää tämän väläytystoimin-
non käyttämiseksi.

OYB046416

VAROITUS
Älä käytä kaukovaloja, jos ajo-
neuvoja on edessä lähietäisyy-
dellä. Kaukovalot saattavat häi-
käistä vastaantulijan tai edellä 
ajavan auton kuljettajan.

OYB046418
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Kaukovaloavustin  
(jos varusteena)

Kaukovaloavustin vaihtaa automaat-
tisesti lähi- ja kaukovalojen välillä 
muiden autojen valojen sekä keliolo-
suhteiden mukaan.

Toiminnan edellytykset
1. Käännä valokytkin AUTO-asen-

toon. 
2. Kytke kaukovalot työntämällä vipua 

kojelautaan päin.
 Kaukovaloavustimen ( ) merkki-

valo syttyy. 
3. Kaukovaloavustin kytkeytyy päälle, 

kun ajonopeus ylittää 45 km/h.
 •  Jos vipua painetaan itsestä pois-

päin kaukovaloavustimen toi-
miessa, se kytkeytyy pois käy-
töstä ja kaukovalot palavat jatku-
vasti. Kaukovaloavustimen ( ) 
merkkivalo sammuu.

 •  Jos vipua vedetään itseä kohti, 
kun kaukovalot ovat päällä ja 
kaukovaloavustin on käytössä, 
kaukovaloavustin kytkeytyy pois 
päältä. 

4. Jos valokytkin siirretään ajovalo-
asentoon, kaukovaloavustin sam-
muu ja lähivalot jäävät palamaan.

Kaukovalot vaihtuvat lähivaloihin 
seuraavissa olosuhteissa: 
- Kun kaukovaloavustin on pois 

päältä.
- Jos valokytkin ei ole AUTO-

asennossa.
- Järjestelmä tunnistaa vastaantule-

van auton ajovalot.
- Järjestelmä tunnistaa edellä aja-

van auton takavalot. 
- Auton ympäristössä on riittävästi 

valoa eikä kaukovaloja tarvita.
- Järjestelmä havaitsee katuvalot tai 

muuten kirkkaan valolähteen. 
- Ajonopeus alittaa 35 km/h.
- Kun havaitaan polkupyörän tai 

moot toripyörän ajovalo tai takavalo.

OUM048469L
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(Jatkuu)
• Ajovalon polttimon on vaih-

tanut joku muu kuin jälleen-
myyjä tai tämän valtuuttama 
korjaamo. 

• Ajovalot on suunnattu virheel-
lisesti. 

• Ajettaessa mutkaisella, kape-
alla tai kuoppaisella tiellä.

• Ajettaessa ala- tai ylämäessä.
• Edessä oleva risteys tai mutka 

peittää näkyvyyttä. 
• Näkyvissä on liikennevalo, 

heijastava liikennemerkki, 
vilkkuvalo tai liikennepeili.

• Ajokeli on huono, tiellä on 
vesilammikoita tai lunta. 

• Edellä ajavan ajoneuvon taka-
valot on sammutettu ja sumu-
valot palavat.

• Vastaantuleva auto tulee vas-
taan mutkan takaa.

(Jatkuu)

HUOMIO
Järjestelmä ei mahdollisesti 
toimi normaalisti seuraavissa 
olosuhteissa:
• Vastaantulevan tai edellä 

ajavan ajoneuvon valot ovat 
puutteelliset (palanut poltti-
mo) tai ne jäävät esim. nyp-
pylän taakse.

• Vastaantulevan tai edellä aja-
van ajoneuvon valot ovat likai-
set tai esim. kuran tai lumen 
peitossa.

• Sumu, sumusavu, ilmansaas-
teet, vesi- tai lumisade heiken-
tää vastaantulevan ajoneuvon 
valojen tunnistamista.

• Tuulilasi on likainen, huurtu-
nut tai jäässä, tai se on rikki.

• Automaattisen kaukovalojär-
jestelmä tunnistaa  kauem-
pana valonlähteen, joka on 
samanmuotoinen kuin edellä 
ajavan auton valaisin.

• Näkyvyys on huono sumun, 
vesi- tai lumisateen vuoksi.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Auto on kallistunut esim. vara-

renkaan asennuksen jälkeen, 
tai autoa hinataan.

• Kaistavahtijärjestelmän varoi-
tusvalo syttyy. (mikäli varus-
teena)
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Suuntavilkut ja 
kaistanvaihtotoiminto

Virran on oltava kytkettynä, jotta 
suuntavilkkuja voitaisiin käyttää. 
Kytkeäksesi suuntavilkun päälle, siir-
rä vipua ylös- tai alaspäin (A). 
Mittariston vihreä nuolimerkkivalo 
ilmaisee, kumpaa suuntavilkkua käy-
tetään. Ne kytkeytyvät pois päältä 
itsestään käännöksen suorittamisen 
jälkeen. 
Jos merkkivalo jatkaa vilkkumista 
käännöksen jälkeen, palauta vipu 
käsin OFF-asentoon.

Antaaksesi merkin kaistanvaihdos-
ta, siirrä suuntavilkun vipua hie-
man ja pidä sitä asennossa (B). 
Vapautettaessa vipu palaa OFF-
asentoon.
Jos merkkivalo jatkaa palamista ja ei 
vilku tai vilkkuu epätavallisesti, yksi 
suuntavilkkujen polttimoista saattaa 
olla palanut ja vaatii vaihtamista.

OYB046420

VAROITUS 
• Älä asenna tuulilasiin tarvi-

kevarusteita tai tarroja. Älä 
asenna tummennuskalvoja 
tuulilasiin.

• Vie tuulilasi korjattavaksi tai 
vaihdettavaksi ainoastaan 
jälleenmyyjän valtuuttamaan 
korjaamoon.

• Älä irrota kaukovaloavusti-
men osia äläkä kohdista niihin 
iskuja. 

• Varmista, ettei kaukovaloa-
vustinyksikön sisään pääse 
vettä. 

• Älä aseta kojelaudalle valoa 
heijastavia esineitä kuten pei-
lejä, valkoista paperia tms. 
Järjestelmä ei mahdollisesti 
toimi oikein, jos auringonvalo 
heijastuu sen kamera-anturiin.

• Kuljettajan pitää ottaa huo-
mioon ajo-olosuhteet ja tilan-
teet, joissa kaukovaloavustin 
ei ehkä toimi oletetulla tavalla. 
Jos havaitset automaattisten 
ajovalojen toiminnassa häiriöi-
tä, käytä ajovaloja valovivulla.
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Kaistanvaihtotoiminto 
Kytkeäksesi kaistanvaihtotoimin-
non, liikuta suuntavilkkua hieman ja 
vapauta se. Suuntavalo vilkkuu 3, 5 
tai 7 kertaa ja osoittaa kaistanvaih-
toaikeesi.
Voit ottaa kaistanvaihtotoiminnon 
käyttöön, poistaa sen käytöstä tai vali-
ta vilkutuskertojen määrän (3, 5 tai 7) 
LCD-näyttöjen mukautettavien ase-
tusten tilassa. Lisätietoja on tämän 
luvun kohdassa ”Mukautettavien 
asetusten tila”.

] HUOMAUTUS
Jos merkkivalon vilkkuminen on 
epätavallisen nopeaa tai hidasta, 
lamppu saattaa olla palanut tai sen 
piirissä on heikko sähköinen liitos.

Etusumuvalot  
(mikäli varusteena)  

Etusumuvaloja käytetään paranta-
maan näkyvyyttä, kun näkyvyys on 
heikko sumun, sateen tai lumisateen 
jne. takia. Etusumuvalot kytkeytyvät, 
kun sumuvalojen kytkin (1) käänne-
tään ON-asentoon seisontavalojen 
kytkemisen jälkeen.
Sammuttaaksesi sumuvalot, käännä 
etusumuvalojen kytkin (1) uudelleen 
ON-asentoon. 

OYB046422
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Takasumuvalo

Kytkeäksesi takasumuvalot pääl-
le, käännä takasumuvalojen kytkin 
(1) ON-asentoon ajovalojen ollessa 
päällä. 
Takasumuvalot kytkeytyvät myös 
päälle, kun takasumuvalojen kytkin 
käännetään ON-asentoon vasta sen 
jälkeen, kun ajovalojen katkaisija 
on vähintään seisontavalojen asen-
nossa ja kun etusumuvalojen kyt-
kin (mikäli varusteena) on käännetty 
ON-asentoon. 
Kytkeäksesi takasumuvalot pois 
päältä, käännä takasumuvalojen kyt-
kin uudelleen ON-asentoon.

Päiväajovalot  
(jos varusteena)
Päiväajovalot (DRL – Daytime 
Running Lights) helpottavat muita 
näkemään autosi päiväsaikaan. 
Päiväajovalot voivat olla käytännöl-
liset monissa erilaisissa ajo-olosuh-
teissa, ja erityisen käytännöllisiä 
ne ovat auringonnousun jälkeen ja 
ennen auringonlaskua.
DRL-järjestelmä sammuu, kun: 
1. Ajovalojen kytkin on ON-asennossa. 
2. Moottori on sammutettu.
3. Etusumuvalot ovat päällä.
4. Seisontajarru kytketään.

HUOMIO
Käytön aikana sumuvalot kulut-
tavat suuren määrän sähkövir-
taa. Käytä sumuvaloja ainoas-
taan, kun näkyvyys on heikko.

OYB046424
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Ajovalojen korkeudensäätö

Säätääksesi ajovalojen valokeilan 
korkeutta matkustajien määrän ja 
tavaratilan kuorman mukaan, kierrä 
ajovalojen korkeudensäätökytkintä.
Mitä korkeampi numero kytkimessä 
on, sitä matalammalla on ajovalo-
jen valokeilan taso. Pidä valokeila 
aina oikealla korkeudella tai muussa 
tapauksessa ajovalot voivat häikäistä 
muita tienkäyttäjiä.

Alle on luetteloitu esimerkkejä sopi-
vista kytkinasetuksista. Muissa kuin 
alla luetteloiduissa kuormaustapauk-
sissa säädä kytkin sellaiseen asen-
toon, että valokeilan taso on asetettu 
olosuhteisiin, jotka vastaavat lähim-
min jotain alla luetteloitua tilannetta.

Kuormaustilanne
Kytkimen 

asento
Vain kuljettaja 0

Kuljettaja + Etumatkustaja 0

Kaikki matkustajat 
(mukaan lukien kuljettaja)

1

Kaikki matkustajat (ja 
kuljettaja) + Suurin sallittu 
kuorma

2

Kuljettaja + Suurin sallittu 
kuorma 

3

OCD048016
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Autosi ominaisuudet

A :  Pyyhkijöiden nopeudensäädin 
(edessä)

    ·  – Kertapyyhkäisy
    · O – Pois päältä
    · --- –  Jaksottainen pyyhintä 
      AUTO* – Automaattinen pyyhintä
    · 1 – Alhainen pyyhintänopeus
    · 2 – Korkea pyyhintänopeus

B :  Jaksottaisen pyyhinnän 
pyyhintätiheyden säätö 

C :  Pesu lyhyillä pyyhkäisyillä 
(edessä)*

D :  Takapyyhkijän/-pesulaitteen 
säädin*

    · 2 – Jatkuva pyyhintä
    · 1 –  Jaksottainen pyyhintä*
    · O – Pois päältä

E :  Pesu lyhyillä pyyhkäisyillä 
(takana)*

* mikäli varusteena

Tuulilasin pyyhkijät 
Toimi seuraavasti, kun virta on kyt-
ketty ON-asentoon.

 :  Kertapyyhkäisy: käännä vipu 
tähän asentoon (MIST/ ) ja 
vapauta se. Pyyhkijät liikkuvat 
jatkuvasti, jos vipua pidetään 
tässä asennossa.

O : Pyyhkijät eivät ole käytössä 
--- :  Pyyhkijät toimivat jaksottaises-

ti samalla pyyhintätiheydellä. 
Käytä tätä toimintatilaa kevyessä 
sateessa tai huurteisissa olo-
suhteissa. Vaihtaaksesi nopeus-
asetusta, käännä pyyhintihey-
den säädintä. 

1 :  Normaali pyyhintänopeus 
2 :  Nopea pyyhintänopeus

PYYHKIJÄT JA PESULAITTEET

 Tuulilasin pyyhkijä/pesulaite Takalasin pyyhkijä/pesulaite 

OCD048019/OCD048018
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Autosi ominaisuudet

] HUOMAUTUS
Jos tuulilasille on kerääntynyt pal-
jon lunta tai jäätä, sulata tuulilasia 
noin 10 minuuttia tai poista lumi ja/
tai jää ennen tuulilasin pyyhkijöiden 
käyttöä virheettömän käytön var-
mistamiseksi. Jos lunta ja/tai jäätä 
ei poisteta ennen tuulilasinpyyhki-
men/-pesimen käyttöä, järjestelmä 
voi vaurioitua.

Automaattinen hallinta  
(mikäli varusteena)

Tuulilasin yläosassa sijaitseva sade-
tunnistin (1) säätää lasinpyyhkimien 
pyyhintänopeuden sateen voimak-
kuuden mukaan. Mitä enemmän 
sataa, sitä nopeammin pyyhkijät toi-
mivat. Kun sade loppuu, pyyhintä 
loppuu. 
Vaihtaaksesi nopeusasetusta, kään-
nä nopeudensäädintä (1). 
Jos pyyhkijäkytkin asetetaan AUTO- 
tilaan, kun virta on päällä (ON- asen-
to), pyyhkijä pyyhkäisee kerran suo-
rittaaksen järjestelmän itsetestauk-
sen. Aseta pyyhkijät OFF-asen toon 
(O), kun pyyhkijöitä ei enää tarvita. 

OCD048017

HUOMIO
Kun virta on kytketty ja tuulila-
sin pyyhkijät on asetettu AUTO-
toimintatilaan, toimi varoen seu-
raavissa tilanteissa välttääksesi 
loukkaamasta käsiäsi tai muita 
ruumiinosia.
• Älä koske tuulilasin yläosaan 

sadetunnistimen kohdalta.
• Älä pyyhi tuulilasin yläosaa 

kostealla tai märällä liinalla.
• Älä paina tuulilasia.
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Autosi ominaisuudet

Tuulilasin pesulaite

Jos vipu on OFF-asennossa (O), 
siirrä sitä hieman itseäsi kohti suih-
kuttaaksesi pesunestettä tuulilasille 
ja kytkeäksesi pyyhkijät 1-3 pyyhin-
täkerraksi.
Käytä tätä toimintoa, kun tuulilasi on 
likainen.
Pesulaitteen ja pyyhkijöiden toiminta 
jatkuu niin kauan, kunnes vapautat 
vivun.
Jos pesulaite ei toimi, tarkasta pesu-
nesteen määrä. Jos nesteen taso on 
alhainen, sinun pitää lisätä sopivaa, 
hankaamatonta tuulilasin pesunes-
tettä pesunestesäiliöön.

HUOMIO
• Kun peset autoa, poista pyyh-

kimien sadetunnistin käytöstä 
kääntämällä lasinpyyhkimen 
vipu OFF (O) -asentoon. 

 Pyyhkijät saattavat kytkeytyä 
ja vahingoittua, jos kytkin on 
asetettu AUTO-tilaan auton 
pesun aikana. 

• Älä poista etumatkustajan 
puolella, tuulilasin yläosas-
sa sijaitsevaa sadetunnis-
timen anturin suojakantta. 
Järjestelmän osat saattavat 
vahingoittua, jolloin auton 
takuu ei kata vahinkoja.

• Kun auto käynnistetään talvel-
la, aseta pyyhkijäkytkin OFF-
asentoon (O). Muuten pyyhki-
jät saattavat kytkeytyä, jolloin 
jää saattaa vahingoittaa pyyh-
kijänsulkia. Poista aina lumi 
ja jää tuulilasilta ja kytke tuu-
lilasin huurteen-/jäänpoisto 
ennen tuulilasin pyyhkijöiden 
käyttämistä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos sävytät tuulilasin, varo 

ettei nesteitä pääse tuulila-
sin yläosan keskellä olevaan 
anturiin. Tämä voi vaurioittaa 
järjestelmän osia.

OCD048020
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Autosi ominaisuudet

Säiliön täyttöaukko sijaitsee moot-
toritilan etuosassa etumatkustajan 
puolella. 

Ajovalojen pesulaite (mikäli 
varusteena)
Jos ajoneuvosi varusteena on ajova-
lojen pesulaite, se toimii samanaikai-
sesti tuulilasin pesulaitteen kanssa. 
Jos tätä toimintoa käytetään ker-
ran, ajovalojen pesulaite ei toimi 15 
minuuttiin. Pesulaite toimii, kun ajo-
valot ovat PÄÄLLÄ ja kun virtalukko 
tai moottorin käynnistyspainike on 
ON-asennossa. 
Pesunestettä suihkutetaan ajovaloi-
hin.

] HUOMAUTUS
• Tarkasta ajovalojen pesulaitteet 

säännöllisesti, jotta varmistuisit 
siitä, että pesunestettä suihkute-
taan oikein ajovaloumpioihin.

• Ajovalojen pesulaitetta voidaan 
käyttää 15 minuutin kuluttua 
edellisestä käyttökerrasta.

HUOMIO
• Älä käytä pyyhkimiä, kun 

tuulilasi on kuiva, estääksesi 
pyyhkimien vahingoittumisen.

• Estääksesi pyyhkimien vahin-
goittumisen, älä käytä bensii-
niä, kerosiinia, maalitinneriä 
tai muuta liuotinta niissä tai 
niiden lähellä.

• Älä liikuta pyyhkimiä käsin, 
jotta pyyhkimien varret tai 
muut osat eivät vaurioidu.

• Käytä talvella ja kaikissa kyl-
missä olosuhteissa pakkasen-
kestävyydeltään riittävää lasin-
pesunestettä, jotta lasinpyyhki-
met ja -pesin ei vaurioidu.

VAROITUS 
Älä käytä lasinpesintä ennen 
tuulilasin lämmittämistä; lasin-
pesuneste saattaa muuten jää-
tyä tuulilasiin ja haitata näky-
vyyttä. 

HUOMIO
Estääksesi pesunestepumpun 
mahdollisen vahingoittumisen, 
älä käytä pesulaitetta, kun pesu-
nestesäiliö on tyhjä. 



4 137

Autosi ominaisuudet

Takalasin pyyhkijän ja 
pesulaitteen kytkin

Takalasinpyyhkimen kytkin sijait-
see lasinpyyhkimen/-pesimen vivun 
päässä. Käännä kytkin haluttuun 
asentoon käyttääksesi takalasin pyy-
hintä ja pesulaitetta.

HI / 2 - Normaali pyyhkijän toiminta
LOW / 1 -  Jaksottainen pyyhintä 

(mikäli varusteena) 
OFF / O -  Pyyhkijät eivät ole käy-

tössä

Työnnä vipua poispäin itsestäsi suih-
kuttaaksesi takalasin pesunestettä 
ja kytkeäksesi takalasin pyyhkijän 
1-3 pyyhkäisykerraksi. Pesulaitteen 
ja pyyhkijöiden toiminta jatkuu niin 
kauan, kunnes vapautat vivun.

Pesulaitteen suuttimien 
lämmitys (jos varusteena)
Pesulaitteen suuttimien lämmitys 
sulattaa pesulaitteen suuttimet pak-
kasella. 
Pesulaitteen suuttimien lämmi-
tys kytkeytyy päälle ja pois päältä 
automaattisesti, kun virtalukko on 
ON-asennossa tai kun moottori käy 
seuraavissa olosuhteissa: 
-  Kytkeytyy PÄÄLLE, kun ulkolämpö-

tila on alle 5 °C ja POIS kun lämpö-
tila on yli 10 °C. 

-  Pesuneste saattaa sulaa hitaammin 
virtalukon ollessa ON asennossa 
kuin moottorin käydessä. 

-  Kun virtalukko on ON-asennossa, 
järjestelmä kytkeytyy automaat-
tisesti pois käytöstä 20 minuutin 
toiminnan jälkeen, jotta akku ei 
tyhjentyisi. 

-  Kun moottori käy, pesuneste sulaa 
5–10 minuutissa. 

-  Jos moottori on käynnistetty toi-
mintalämpötilassa, suuttimien läm-
mitys pysyy päällä 20 minuutin jäl-
keenkin.

OCD048021

OCD048022
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Autosi ominaisuudet

] HUOMAUTUS
Alla mainituissa olosuhteissa pesu-
laitteen suuttimien lämmitys ei vält-
tämätt toimi asianmukaisesti. 
-  Pesunestesäiliön sisältämä neste on 

jäässä.
-  Ulkolämpötila-anturissa on toi-

mintahäiriö. 
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Autosi ominaisuudet

Karttavalo 

• (1):  Paina lamppuja kytkeäksisei 
etukarttavalot päälle tai pois 
päältä.

•  (2):

- Kartanlukuvalo ja kattovalo sytty-
vät, kun ovi avataan. Ne sammuvat 
noin 30 sekunnin kuluttua.

- Kartanlukuvalo ja kattovalo syt-
tyvät, kun ovien lukitus avataan 
kauko-ohjaimella tai älyavaimella, 
ja sammuu noin 30 sekunnin kulut-
tua, jos ovia ei avata.

-  Kartanlukuvalo ja kattovalo syt-
tyvät, kun ovi avataan virta-avai-
men ollessa ACC- tai LOCK/OFF-
asennossa, ja sammuvat noin 20 
minuutin kuluttua.

-  Kartanlukuvalo ja kattova-
lo eivät sammu automaattisesti, 
kun ovi on auki ja virta-avain on 
ON-asennossa.

- Kartanlukuvalo ja kattovalo sam-
muvat heti, kun virta-avain kään-
netään ON-asentoon tai kaikki ovet 
lukitaan.

-  Kytke DOOR-tila pois päältä paina-
malla DOOR-painiketta (2) kerran 
uudelleen (ei painettuna).

SISÄVALO

HUOMIO
Älä käytä sisävaloja pitkään, 
kun moottori ei ole käynnissä.
Tämä voi aiheuttaa akun tyhje-
nemisen.

VAROITUS
Älä käytä sisävaloja ajaessasi 
pimeässä. Näkyvyys voi heiken-
tyä sisävalojen päälläolon joh-
dosta, jolloin seurauksena voi 
olla onnettomuus.

OCD048080

OCD048023

 n Tyyppi A

 n Tyyppi B
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Autosi ominaisuudet

] HUOMAUTUS
DOOR-tilaa ja ROOM-tilaa ei voi 
valita samaan aikaan.

Kartanlukuvalo edessä:
 (3):  Paina tätä kytkintä kytkeäk-

sesi etuosan kartanlukuvalot 
päälle.

 (4):  Paina tätä kytkintä kytkeäk-
sesi etuosan kartanlukuvalot 
pois päältä.

Matkustamon valo

•  :  Valo pysyy aina päällä.

Tavaratilan valo 

Tavaratilan valo syttyy, kun takaluuk-
ku avataan.

OCD048024

HUOMIO
Tavaratilan valo pysyy pääl-
lä niin kauan kuin takaluukku 
on auki. Sulje takaluukku aina 
huolellisesti tavaratilan käytön 
jälkeen estääksesi akun tarpeet-
toman tyhjenemisen.

OCD048081

OCD048082

 n Tyyppi A

 n Tyyppi B
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Autosi ominaisuudet

Ehostuspeilin valo  
(mikäli varusteena)

Paina kytkintä kytkeäksesi valon 
päälle tai pois päältä.
•  :   Sytytä valo painamalla tätä 

painiketta.
• :  Sammuta valo painamalla 

tätä painiketta.

Hansikaslokeron valo (mikäli 
varusteena)

Hansikaslokeron valo syttyy, kun 
hansikaslokero avataan.

OBD048062

 HUOMIO – Ehostuspeilin 
valo 

Pidä kytkin aina OFF-asennossa, 
kun ehostuspeilin valoa ei käy-
tetä. Jos häikäisysuoja sulje-
taan valon ollessa vielä päällä, 
akku saattaa tyhjentyä tai häi-
käisysuoja vahingoittua. 

HUOMIO
Sulje hansikaslokero aina huo-
lellisesti sen käytön jälkeen 
estääksesi akun tarpeettoman 
tyhjenemisen.

OCD048025
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Autosi ominaisuudet

] HUOMAUTUS
Jos haluat sulattaa tai poistaa huur-
teen tuulilasilta, noudata tämän luvun 
kappaleessa ”Tuulilasin huurteen- ja 
jäänpoisto” esitettyjä ohjeita.  

Takalasin lämmitin

Takalasin lämmitin lämmittää lasia 
poistaakseen huurretta ja ohutta 
jäätä takaikkunalta moottorin ollessa 
käynnissä.
Paina takalasin lämmittimen paini-
ketta kytkeäksesi sen päälle.
Takalasin lämmittimen painikkeen 
merkkivalo syttyy, kun lämmitin on 
päällä.
Jos takalasille on kerääntynyt paljon 
lunta, pyyhi ne pois ennen takalasin 
lämmittimen käyttöä.

Takalasin lämmitin sammuu auto-
maattisesti noin 20 minuutin käytön 
tai virran sammuttamisen jälkeen. 
Kytkeäksesi lämmittimen pois päältä, 
paina takalasin lämmittimen painiket-
ta uudelleen.

Ovipeilien huurteenpoisto  
(mikäli varusteena)
Jos autosi on varustettu ovipeilien läm-
mittimillä, ne toimivat samanaikaisesti 
takalasin lämmittimen kanssa.

] HUOMAUTUS
Takalasin lämmitin saattaa kyt-
keytyä pois päältä alla mainituissa 
tapauksissa.
- Moottorin lämpötila on alle 25  ° C ja 

ajonopeus on 1–10 km/h vaihteenva-
litsimen ollessa D- tai R-asennossa 

 Jos auto pysähtyy tai ajonopeus 
on yli 10 km/h, takalasin lämmitin 
kytkeytyy takaisin päälle.

TAKALASIN LÄMMITIN 

HUOMIO
Estääksesi takalasin sisäpinnal-
la olevien vastuslankojen vahin-
goittumisen, älä koskaan käytä 
lasin puhdistamiseen teräviä 
esineitä tai hankaavia lasinpe-
sunesteitä.

OCD048301
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Autosi ominaisuudet

KÄSISÄÄTÖINEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)

1. Puhaltimen nopeudensäädin

2. Lämpötilan säädin

3. Ilmastointipainike (mikäli varusteena)

4. Takalasin lämmittimen painike

5. Ilmanoton painike

6. Toimintovalitsin

OCD048317/OCD048318

n Tyyppi A

n Tyyppi B

HUOMIO
Jos puhallinta käytetään pit-
kään virta-avaimen ollessa 
ON-asennossa, akkuvaraus voi 
purkautua. Käytä puhallinta 
moottorin käydessä.
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Autosi ominaisuudet

Lämmitys ja ilmastointi
1. Käynnistä moottori.
2. Aseta haluttu toimintatila.
     Parantaaksesi lämmityksen tai 

jäähdytyksen tehokkuutta:
    - Lämmitys: 
    - Jäähdytys: 
3.  Aseta lämpötilasäädin haluttuun 

asentoon.
4.  Aseta ilmanoton painike ulkoilman 

asentoon (raikas ilma).
5.  Aseta puhaltimen nopeudensää-

din haluttuun asentoon.
6.  Haluttaessa ilmastointilaite (mikäli 

varusteena) voidaan kytkeä päälle. 

OCD048319
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Autosi ominaisuudet

Toimintatilan valitseminen

Toimintovalitsimella ohjataan ilma-
virran suuntausta ilmanvaihtojärjes-
telmässä. 
Ilma voidaan suunnata jalkatilaan, 
kojelaudan tuuletuskanavista tai tuu-
lilasiin. Viittä eri tunnusta käytetään 
kuvaamaan ilman suuntausta: pään-
taso, pääntaso/jalkatila, jalkatila, 
jalkatila/ikkunoiden huurteenpoisto 
sekä huurteenpoisto.

Pään taso (B,D)

 Ilmavirta suunnataan vartalon ylä-
osaa ja päätä kohti. Lisäksi jokais-
ta tuuletuskanavaa voidaan ohjata, 
jotta saapuvaa ilmaa voitaisiin suun-
nata. 

Pään tasolle ja jalkatilaan (B, 
D, C, E)

 Ilmavirta suunnataan kasvojen tasol-
le ja jalkatilaan. 

Jalkatilaan (C, E, A, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
lattialle ja pieni määrä ilmaa suunna-
taan tuulilasille ja sivuikkunoille. 

Jalkatila / ikkunoiden 
huurteenpoisto (A, C, D, E)

Suurin osa ilmavirrasta suunna-
taan lattialle ja tuulilasille sekä pieni 
määrä ilmaa ohjataan sivuikkunoille. 

Huurteenpoisto (A, D)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
tuulilasille ja pieni määrä ilmaa ohja-
taan sivuikkunoille.

OCD048320
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Autosi ominaisuudet

Kojelaudan tuuletuskanavat
Tuuletuskanavat voidaan erikseen 
.avata ja sulkea käyttämällä kanavan 
säätövipua. Sulkeaksi tuuletuskana-
van, liikuta sitä vasemmalle äärim-
mäiseen asentoon. 
Lisäksi voit säätää näistä kanavista 
tulevan ilman suuntausta käyttämällä 
kuvan mukaista säätövipua.

Lämpötilan säätäminen

Lämpötilan säätimen avulla voit hal-
lita ilmanvaihtojärjestelmästä tulevan 
ilman lämpötilaa. Muuttaaksesi mat-
kustamon ilman lämpötilaa, kään-
nä säädintä oikealle lämmittääksesi 
ilmaa ja vastaavasti vasemmalle vii-
lentääksesi sitä.   

Ilmanoton säätäminen 

Ilmanoton säädintä käytetään valit-
semaan (raikkaan) ulkoilman tai 
sisäilman kierrätyksen asento.
Muuttaaksesi ilmanoton asentoa, 
paina säätimen painiketta.

OCD048322

OCD048307

OCD048323
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Autosi ominaisuudet

Sisäilman kierrätyksen asento      
 Kun sisäilman kierrätys 
on valittu, matkustamon 
ilma kulkeutuu lämmi-
tinjärjestelmän kautta, 
jossa se riippuen vali-
tusta toiminnosta, joko 
viilenee tai lämpenee.

Ulkoilman asento (raikas ilma)  
Kun ulkoilman asento 
on valittu, raikasta ilmaa 
kulkeutuu autoon ja se 
lämmitetään tai jäähdy-
tetään riippuen valitusta 
toiminnosta.

] HUOMAUTUS
Lämmittimen jatkuva käyttäminen 
sisäilman kierrätyksen asennos-
sa (ilman ilmastointilaitteen valin-
taa) saattaa aiheuttaa tuulilasin 
ja sivuikkunoiden huurtumista ja 
myös matkustamon ilmanlaadun 
heikkenemistä.
Lisäksi ilmastointilaitteen jatkuva 
käyttäminen sisäilman kierrätyksen 
asennossa voi johtaa matkustamon 
ilman liialliseen kuivumiseen. 

VAROITUS
• Ilmastointilaitteen käyttämi-

nen jatkuvasti sisäilman kier-
rätyksen asennossa saattaa 
lisätä matkustamon ilman-
kosteutta aiheuttaen lasien 
huurtumista ja näkyvyyden 
heikentymistä.

• Älä nuku autossa, kun ilmas-
tointijärjestelmä tai lämmitin 
on päällä. Tämä voi vaarantaa 
terveyden tai olla jopa hen-
genvaarallista, koska hapen 
määrä ja/tai ruumiinlämpö 
saattavat pudota.

• Jatkuva ilmastointilaitteen 
käyttäminen sisäilman kierrä-
tyksen asennossa voi aiheut-
taa väsymystä, joka voi johtaa 
auton hallinnan menettämi-
seen. Pidä ilmanoton paini-
ketta mahdollisimman usein 
ulkoilman asennossa (raikas 
ilma) ajon aikana.
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Autosi ominaisuudet

Puhaltimen nopeudensäädin

Virtalukon on oltava ON-asennossa 
puhaltimen käyttämiseksi.
Puhaltimen nopeudensäätimen avul-
la voit hallita ilmanvaihtojärjestelmän 
tuulettimen nopeutta. Muuttaaksesi 
puhaltimen nopeutta, käännä sää-
dintä oikealle saavuttaaksesi kovem-
man nopeuden tai vastaavasti 
vasemmalle hiljentääksesi sitä.
Puhaltimen nopeudensäätimen aset-
taminen ”0” -asentoon sammuttaa 
tuulettimen.

Puhaltimien sammuttaminen

Puhaltimet sammutetaan kääntämäl-
lä säädin 0-asentoon.

Ilmastointilaite (A/C)

Paina A/C painiketta kytkeäksesi 
ilmastointijärjestelmän päälle (merk-
kivalo syttyy). Paina painiketta uudel-
leen kytkeäksesi ilmastointijärjestel-
män pois päältä.  

OCD048324 OCD048326 OCD048325
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Autosi ominaisuudet

Järjestelmän käyttäminen
Ilmanvaihto
1.  Aseta säätö  -asentoon.
2.  Aseta ilmanoton painike ulkoilman 

asentoon (raikas ilma).
3.  Aseta lämpötilasäädin haluttuun 

asentoon.
4.  Aseta puhaltimen nopeudensää-

din haluttuun asentoon.

Lämmitys
1.  Aseta säätö  -asentoon.
2.  Aseta ilmanoton painike ulkoilman 

asentoon (raikas ilma).
3.  Aseta lämpötilasäädin haluttuun 

asentoon.
4.  Aseta puhaltimen nopeudensää-

din haluttuun asentoon.
5.  Jos ilmaa kuivattava lämmitys 

halutaan päälle, kytke ilmastointi-
laite (mikäli varusteena) päälle.

• Jos tuulilasi huurtuu, kytke - tai 
 -asento.

Käyttövinkkejä
• Ota sisäilman kierrätys väliai-

kaisesti käyttöön, kun haluat 
estää epämiellyttävien hajujen 
tai pölyn pääsyn matkustamoon. 
Päästääksesi autoon taas raikas-
ta ilmaa, muista palauttaa painike 
takaisin raikkaan ilman asentoon, 
kun tilanne on palautunut normaa-
liksi. Tämä parantaa kuljettajan 
keskittymistä ja ajomukavuutta.

• Ilmastointijärjestelmän ilmanot-
toaukot sijaitsevat tuulilasin alla. 
On huolehdittava, että nämä eivät 
tukkeutuisi lehdistä, lumesta, jääs-
tä tai muista haittatekijöistä.

• Poista sisäilmankierto käytöstä, 
säädä lämpötila ja puhallinnopeus 
sopivaksi ja kytke ilmastointi pääl-
le, jotta ikkunat eivät huurru.

Ilmastointilaite
Kia-ilmastointijärjestelmät on täytetty 
ympäristöystävällisellä kylmäaineel-
la*.
1.  Käynnistä moottori. Paina ilmas-

tointipainiketta.
2.  Aseta säätö  -asentoon.
3.  Aseta ilmanoton painike ulkoilman 

tai sisäilman kierrätyksen asen-
toon.

4.  Säädä puhaltimen nopeus ja läm-
pötila mukavuuden kannalta par-
haaseen asentoon.

*:  Ajoneuvossasi on käytetty val-
mistushetkellä maan määräysten 
mukaista R-134a tai R-1234yf-
kylmäainetta. Autossa käytetyn 
ilmastoinnin kylmäaineen tyyppi on 
merkitty moottoritilan sisällä ole-
vaan tietokilpeen. Luvusta 9 saat 
tarkempaa tietoa ilmastointilaitteen 
tarran sijainnista.
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] HUOMAUTUS
• Kun ilmastointi on käytössä kuu-

malla säällä, tarkkaile jäähdytys-
nesteen lämpömittaria ajaessasi 
ruuhkassa tai pitkää ylämäkeä. 
Ilmastointilaitteen käyttäminen 
saattaa aiheuttaa moottorin yli-
kuumenemista. Jos lämpömittari 
enteilee moottorin ylikuumene-
mista, jatka puhaltimen käyttä-
mistä, mutta kytke ilmastointilaite 
pois päältä.

• Ikkunoihin saattaa tiivistyä kos-
teutta, kun ilmastointi on päällä 
ja avaat auton ikkunat kostealla 
säällä. Koska liian suuri kosteus 
saattaa aiheuttaa vahinkoa sähkö-
laitteisiin, ilmastointia tulee käyt-
tää ainoastaan ikkunoiden ollessa 
kiinni.

Ilmastointilaitteen käyttövinkkejä  
• Poista kuuma ilma autosta avaa-

malla ikkunat hetkeksi, kun auto on 
pysäköity suoraan auringonpais-
teeseen kuumalla säällä.

• Estä ikkunoiden sisäpintojen huur-
tuminen käyttämällä ilmastointia 
sateella tai kostealla säällä.

• Saatat huomata, että moottorin 
käyntinopeus vaihtelee, kun ilmas-
tointilaitteen kompressori kytkeytyy 
päälle tai pois päältä. Tämä on 
järjestelmän toiminnalle tyypillinen 
piirre.

• Pidennät ilmastoinnin käyttöikää 
käyttämällä sitä vähintään kerran 
kuussa, ainakin muutaman minuu-
tin ajan.

HUOMIO
• Vain asianmukaisesti koulu-

tetut ja valtuutetut huoltotek-
nikot saavat suorittaa kylmä-
ainejärjestelmän huoltotöitä, 
jotta järjestelmän oikea ja 
turvallinen toiminta voidaan 
taata.

• Kylmäainejärjestelmän huol-
totyöt on suoritettava hyvin 
tuuletetussa paikassa.

• Ilmastointilaitteen höyrys-
tintä (kennostoa) ei saa kos-
kaan korjata tai korvata esim. 
romutetusta autosta otetulla 
höyrystimellä. Uusien MAC-
vaihtohöyrystimien on oltava 
sertifioitu (ja merkitty) SAE-
standardin J2842 vaatimusten 
mukaisesti.
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• Auton alle (etumatkustajan puo-
lelle) saattaa vuotaa vettä, kun 
ilmastointi on käytössä. Tämä on 
järjestelmän toiminnalle tyypillinen 
piirre.

• Sisäilmaa voidaan jäähdyttää 
mahdollisimman tehokkaasti, otta-
malla sisäilmankierto käyttöön ja 
kytkemällä ilmastointi päälle; mat-
kustamon sisäilman laatu kuitenkin 
huononee merkittävästi, jos sisäil-
mankiertoa ei poisteta käytöstä.

• Saatat havaita, että tuuletussuut-
timista tulee matkustamoon tiivis-
tynyttä kosteutta, kun lämmin ja 
kostea ulkoilma jäähtyy nopeasti. 
Tämä on järjestelmän toiminnalle 
tyypillinen piirre.

Ilmastointilaitteen raitisilma-
suodatin (mikäli varusteena)

Hansikaslokeron taakse asennettu 
raitisilmasuodatin suodattaa pölyn ja 
muut saasteet, jotka tulevat ulkoa 
auton lämmitys- ja ilmastointilaitteen 
kautta. 

Jos pölyä tai muita saasteita kerään-
tyy suodattimeen pitkän ajan saatos-
sa, tuuletuskanavista tuleva ilmavirta 
saattaa heikentyä, jolloin tuulilasille 
saattaa muodostua huurretta, vaik-
ka ilmanoton ulkoilman asento olisi 
valittuna. Jos näin käy, vaihdata rai-
tisilmasuodatin ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

] HUOMAUTUS
• Suodatin pitää vaihtaa huolto-oh-

jelman mukaisesti.
 Jos autoa käytetään ankarissa 

oloissa, kuten pölyisillä, huono-
kuntoisilla teillä, raitisilmasuodat-
timen tarkastukset ja vaihdot on 
suoritettava useammin.

• Tarkastuta järjestelmä ammatti-
huollossa, jos ilmavirta heikkenee 
äkillisesti. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä 
tai huollon yhteistyökumppanilla.

A : Ulkoilmanotto

B : Sisäilmankierto

C :  Raitisilmasuo-
datin

D : Puhallin

E :  Höyrystimen 
kenno

F:  Lämmittimen 
kenno

OUM046438L
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Ilmastoinnin kylmäainetarra

h  Kylmäainetarra voi poiketa kuvassa 
näkyvästä.

Ilmastoinnin kylmäaineen tietokilven 
symbolien ja tietojen merkitys:

1. Kylmäaineen luokitus
2. Kylmäaineen määrä
3.  Kompressorin voiteluaineen luo-

kitus

Autossa käytetyn ilmastoinnin kylmä-
aineen tyyppi on merkitty moottoriti-
lan sisällä olevaan tietokilpeen.

h  Luvusta 9 saat tarkempaa tietoa 
ilmastointilaitteen tarran sijainnista.

Ilmastointilaitteen kylmäaineen 
ja kompressorin voiteluaineen 
määrien tarkastaminen
Kun kylmäaineen määrä on alhai-
nen, ilmastointijärjestelmän toimin-
takyky heikkenee. Liiallisella täyttä-
misellä on myös heikentävä vaikutus 
ilmastointilaitteen toimintaan.
Jos tämän vuoksi normaalista poik-
keavaa toimintaa havaitaan, tarkas-
tuta järjestelmä ammattihuollossa.

Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

OUM066034L

OUM066035L

 n Esimerkki

 Tyyppi B

 Tyyppi A

 VAROITUS – R-134a** 
kylmäaineella varustetut 
ajoneuvot

Koska kylmäaine on 
hyvin korkeassa pai-
neessa, ilmastointi-
järjestelmä tulee 
huollattaa ainoastaan 

koulutettujen ja hyväksyttyjen 
asentajien toimesta. On tärkeää, 
että käytetään oikea määrä laa-
dultaan sopivaa öljyä ja kylmä-
ainetta. 
Muussa tapauksessa seurauk-
sena voi olla henkilö- tai ajo-
neuvovahinkoja.
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*:  Ajoneuvossasi on käytetty val-
mistushetkellä maan määräysten 
mukaista R-134a tai R-1234yf-
kylmäainetta. Autossa käytetyn 
ilmastoinnin kylmäaineen tyyppi on 
merkitty moottoritilan sisällä ole-
vaan tietokilpeen. Luvusta 9 saat 
tarkempaa tietoa ilmastointilaitteen 
tarran sijainnista.

 VAROITUS – R-1234yf* 
kylmäaineella varustetut 
ajoneuvot

Koska kylmäaine 
saattaa syttyä tuleen 
hyvin korkeassa pai-
neessa, ilmastointi-
järjestelmä tulee 
huollattaa ainoastaan 
koulutettujen ja 
hyväksyttyjen asenta-
jien toimesta. On tär-

keää, että käytetään oikea määrä 
laadultaan sopivaa öljyä ja kyl-
mäainetta. 
Muussa tapauksessa seurauk-
sena voi olla henkilö- tai ajo-
neuvovahinkoja.
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AUTOMAATTINEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)

OCD048300

1. Kuljettajan lämpötilansäädin
2. AUTO-painike (automaattinen toiminta)
3. Tuulilasin huurteenpoiston painike
4. Takalasin lämmittimen painike
5. Ilmastointipainike
6. Ilmanoton painike
7. Puhaltimen OFF-painike
8. Puhaltimen nopeudensäätöpainike
9. Toimintovalitsin
10. Matkustajan lämpötilansäädin
11. SYNC-painike

HUOMIO
Jos puhallinta käytetään pit-
kään virta-avaimen ollessa 
ON-asennossa, akkuvaraus voi 
purkautua. Käytä puhallinta 
moottorin käydessä.
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Automaattinen lämmitys ja 
ilmastointi

1.  Paina AUTO-painiketta. Jär-
jestelmä valitsee automaattises-
ti lämpötila-asetuksen mukaisen 
ilmanjaon ja puhallinnopeuden ja 
käyttää sisäilmankiertoa ja ilmas-
tointia tarpeen mukaan.

2.   Aseta lämpötilan säädin haluttuun 
lämpötilaan.

] HUOMAUTUS
• Voit poista automaattitilan käytös-

tä millä tahansa seuraavista:
 - Toimintovalitsin
 - Ilmastoinnin kytkentäpainike
 -  Tuulilasin huurteenpoistopainike 

(Voit keskeyttää huurteenpoisto-
toiminnon painamalla painiketta 
uudelleen. Tällöin tietonäytön 
AUTO-merkkivalo syttyy uudel-
leen.)

 - Ilmanoton valintapainike
 - Puhaltimen nopeudensäädin
    Valittua toimintoa ohjataan käsin 

muiden toimintojen toimiessa 
automaattisesti.

• Paina AUTO-painiketta ja aseta 
lämpötilaksi 23 °C (73 °F), hyö-
dyntääksesi automaattista ilmas-
tointijärjestelmää mahdollisim-
man tehokkaasti.

OCD048303

OCD048302
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] HUOMAUTUS
Älä koskaan jätä mitään mittariston 
päällä olevan tunnistimen päälle, 
jottei lämmitys- ja jäähdytysjärjes-
telmän toiminta häiriintyisi.

Käsitoiminen lämmitys ja 
ilmastointi
Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmää 
voidaan ohjata käsin painamalla 
muuta kuin AUTO-painiketta. Tällöin 
järjestelmä toimii sen mukaan, missä 
järjestyksessä painikkeita on painet-
tu.
Kun muuta kuin AUTO-painiketta 
painetaan (tai säädintä käännetään) 
automaattisen toiminnan ollessa 
käytössä, valitsemattomia toimintoja 
ohjataan vielä automaattisesti. 

1. Käynnistä moottori.
2.  Tee haluamasi säädöt.
     Voit parantaa lämmitys- tai jäähdy-

tystehoa seuraavasti:
    - Lämmitys: 
    - Jäähdytys: 
3.  Aseta lämpötilasäädin haluttuun 

asentoon.
4.  Aseta ilmanoton painike ulkoilman 

asentoon (raikas ilma).
5.  Aseta puhaltimen nopeudensää-

din haluttuun asentoon.
6.  Haluttaessa ilmastointilaite voi-

daan kytkeä päälle.
Paina AUTO-painiketta kytkeäkse-
si järjestelmän täysin automaattisen 
toiminnan.   

OCD048304
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Toimintatilan valitseminen

Toimintatilan valintapainikkeilla ohja-
taan ilmavirran suuntausta ilman-
vaihtojärjestelmässä. 
Ilmavirtaus muuttuu seuraavassa jär-
jestyksessä:

Noudata kuvaa kappaleessa ”Käsi-
säätöi nen ilmastointijärjestelmä”.

Jalkatila / ikkunoiden 
huurteenpoisto (A, C, D, E) 

Suurin osa ilmavirrasta suunna-
taan lattialle ja tuulilasille sekä pieni 
määrä ilmaa ohjataan sivuikkunoille.

Pään taso (B,D)

Ilmavirta suunnataan vartalon ylä-
osaa ja kasvoja kohti. Lisäksi jokaista 
tuuletuskanavaa voidaan ohjata, jotta 
saapuvaa ilmaa voitaisiin suunnata. 

Pään tasolle ja jalkatilaan (B, 
D, C, E)

 Ilmavirta suunnataan kasvojen tasol-
le ja jalkatilaan. 

Jalkatilaan (C, A, D, E)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
lattialle ja pieni määrä ilmaa suunna-
taan tuulilasille ja sivuikkunoille.  

OCD048327
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Huurteenpoisto -tila 
Kun valitset huurteenpoisto-toimin-
tatilan, seuraavat järjestelmäsäädöt 
tehdään automaattisesti:
•  Ilmastointijärjestelmä kytketään 

päälle.
•  Ulkoilman asento valitaan.
•  Puhallusnopeus asetetaan suureksi.
Kytkeäksesi huurteenpoistotilan pois 
päältä, paina mode-painiketta, huur-
teenpoiston painiketta tai AUTO-
painiketta.

Kojelaudan tuuletuskanavat
Tuuletuskanava voidaan erikseen 
avata ja sulkea käyttämällä kana-
van säätövipua. Sulkeaksesi tuule-
tuskanavan, liikuta sitä vasemmalle 
äärimmäiseen asentoon. Avataksesi 
tuuletuskanavan, liikuta säätövipua 
oikealle.
Lisäksi voit säätää näistä kanavista 
tulevan ilman suuntausta käyttämällä 
kuvan mukaista säätövipua.

Lämpötilan säätäminen

Lämpötila kasvaa tehokkaimmin (HI), 
kun säädin käännetään äärioikealle. 
Lämpötila laskee tehokkaimmin (Lo), 
kun säädin käännetään äärivasem-
malle. 
Kun säädintä käännetään pykälän, 
lämpötila nousee tai laskee noin 
0,5 °C. Kun alin lämpötila-asetus on 
säädetty, ilmastointi on käytössä jat-
kuvasti.

OCD048306 OCD048307

OCD048303
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Kuljettajan ja matkustajan puolen 
lämpötilan säätäminen samanaikai-
sesti
• Kuljettajan ja matkustajan puolen 

lämpötila säätyy samanaikaisesti, 
kun painat SYNC-painiketta.

 Matkustajan puolen lämpötila ase-
tetaan samaksi kuljettajan lämpöti-
lan kanssa.

• Säädä lämpötila kiertämällä kuljet-
tajan puolen säädintä. Kuljettajan 
ja matkustajan puolen lämpötilat 
säädetään yhteneväksi.

Kuljettajan ja matkustajan puolen 
lämpötilan säätäminen erikseen
• Kuljettajan ja matkustajan puolen 

lämpötilaa voidaan säätää erik-
seen, jos painat SYNC-painiketta 
uudelleen. Painikkeen merkkivalo 
sammuu.

• Muuta kuljettajan puolen lämpötila- 
asetusta kuljettajan puoleisella 
säätimellä.

• Muuta matkustajan puolen lämpö-
tila-asetusta matkustajan puolei-
sella säätimellä.

Lämpötilayksikön muuttaminen
Voit vaihtaa lämpötilanäyttöä 
Celsius- ja Fahrenheit-asteikon välil-
lä seuraavasti:
Kun painat OFF-painiketta, paina 
myös AUTO-painiketta yli 4 sekuntia. 
Näyttö vaihtaa Celsiusasteikon 
Fahrenheit-asteikoksi tai päinvastoin.
Jos akku on irrotettu tai liitetty irti, 
lämpötilanäyttö nollautuu käyttä-
mään Celsiusasteikkoa.OCD048309
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Ilmanoton säätäminen

Tätä käytetään valitsemaan (raik-
kaan) ulkoilman tai sisäilman kierrä-
tyksen asento.
Muuttaaksesi ilmanoton asentoa, 
paina säätimen painiketta.  

Sisäilman kierrätyksen asento
 Kun sisäilman kierrätys 
on valittu, matkustamon 
ilma kulkeutuu lämmi-
tinjärjestelmän kautta, 
jossa se riippuen vali-
tusta toiminnosta, joko 
viilenee tai lämpenee.

Ulkoilman asento (raikas ilma)
 Kun ulkoilman asento 
on valittu, raikasta ilmaa 
kulkeutuu autoon ja se 
lämmitetään tai jäähdy-
tetään riippuen valitusta 
toiminnosta.

] HUOMAUTUS
Lämmittimen jatkuva käyttäminen 
sisäilman kierrätyksen asennos-
sa (ilman ilmastointilaitteen valin-
taa) saattaa aiheuttaa tuulilasin 
ja sivuikkunoiden huurtumista ja 
myös matkustamon ilmanlaadun 
heikkenemistä.
Lisäksi ilmastointilaitteen jatkuva 
käyttäminen sisäilman kierrätyksen 
asennossa voi johtaa matkustamon 
ilman liialliseen kuivumiseen.

OCD048310
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Puhaltimen nopeudensäädin

Puhallin voidaan asettaa halutulle 
nopeudelle käyttämällä puhallusno-
peuden säädintä. 
Mitä suuremmalle puhallusnopeus 
on asetettu, sitä enemmän ilmaa 
virtaa matkustamoon.
OFF-painikkeen painaminen sam-
muttaa tuulettimen.   

Ilmastointilaite (A/C)

Paina A/C painiketta kytkeäksesi 
ilmastointijärjestelmän päälle (merk-
kivalo syttyy). 
Paina painiketta uudelleen kytkeäk-
sesi ilmastointijärjestelmän pois 
päältä.   

VAROITUS
• Ilmastointilaitteen käyttämi-

nen jatkuvasti sisäilman kier-
rätyksen asennossa saattaa 
lisätä matkustamon ilman-
kosteutta aiheuttaen lasien 
huurtumista ja näkyvyyden 
heikentymistä.

• Älä nuku autossa, kun ilmas-
tointijärjestelmä tai lämmitin 
on päällä. Tämä voi vaarantaa 
terveyden tai olla jopa hen-
genvaarallista, koska hapen 
määrä ja/tai ruumiinlämpö 
saattavat pudota.

• Pitkään jatkunut sisäilman-
kierron käyttö saattaa aiheut-
taa väsymystä ja uneliaisuut-
ta ja voi johtaa auton hal-
linnan menettämiseen. Pidä 
ilmanoton painiketta mah-
dollisimman usein ulkoilman 
asennossa (raikas ilma) ajon 
aikana.

OCD048311 OCD048312
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OFF-tila

Paina OFF-painiketta kytkeäksesi 
ilmastointijärjestelmä pois käytöstä. 
Voit kuitenkin käyttää vielä ilmanoton 
painikkeita, kunhan auton virta on 
päällä (ON-asento).

Järjestelmän käyttäminen
Ilmanvaihto
1.  Aseta säätö  -asentoon.
2.  Aseta ilmanoton painike ulkoilman 

asentoon (raikas ilma).
3.  Aseta lämpötilasäädin haluttuun 

asentoon.
4.  Aseta puhaltimen nopeudensää-

din haluttuun asentoon.

Lämmitys
1.  Aseta säätö  -asentoon.
2.  Aseta ilmanoton painike ulkoilman 

asentoon (raikas ilma).
3.  Aseta lämpötilasäädin haluttuun 

asentoon.
4.  Aseta puhaltimen nopeudensää-

din haluttuun asentoon.
5.  Jos ilmaa kuivattava lämmitys 

halutaan päälle, kytke ilmastointi-
laite (mikäli varusteena) päälle.

• Jos tuulilasi huurtuu, kytke - tai 
 -asento.

Käyttövinkkejä
• Ota sisäilman kierrätys väliai-

kaisesti käyttöön, kun haluat 
estää epämiellyttävien hajujen 
tai pölyn pääsyn matkustamoon. 
Päästääksesi autoon taas raikas-
ta ilmaa, muista palauttaa painike 
takaisin raikkaan ilman asentoon, 
kun tilanne on palautunut normaa-
liksi. Tämä parantaa kuljettajan 
keskittymistä ja ajomukavuutta.

• Ilmastointijärjestelmän ilmanot-
toaukot sijaitsevat tuulilasin alla. 
On huolehdittava, että nämä eivät 
tukkeutuisi lehdistä, lumesta, jääs-
tä tai muista haittatekijöistä.

• Poista sisäilmankierto käytöstä, 
säädä lämpötila ja puhallinnopeus 
sopivaksi ja kytke ilmastointi pääl-
le, jotta ikkunat eivät huurru.

OCD048313
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Ilmastointilaite
Kia-ilmastointijärjestelmät on täytetty 
ympäristöystävällisellä kylmäaineella*.
1.  Käynnistä moottori. Paina ilmas-

tointipainiketta.
2.  Aseta säätö  -asentoon.
3.  Aseta ilmanoton painike ulkoilman 

tai sisäilman kierrätyksen asen-
toon.

4.  Säädä puhaltimen nopeus ja läm-
pötila mukavuuden kannalta par-
haaseen asentoon.

*:  Ajoneuvossasi on käytetty val-
mistushetkellä maan määräysten 
mukaista R-134a tai R-1234yf-
kylmäainetta. Autossa käytetyn 
ilmastoinnin kylmäaineen tyyppi on 
merkitty moottoritilan sisällä ole-
vaan tietokilpeen. Luvusta 9 saat 
tarkempaa tietoa ilmastointilaitteen 
tarran sijainnista.

] HUOMAUTUS
• Kun ilmastointi on käytössä kuu-

malla säällä, tarkkaile jäähdytys-
nesteen lämpömittaria ajaessasi 
ruuhkassa tai pitkää ylämäkeä. 
Ilmastointilaitteen käyttäminen 
saattaa aiheuttaa moottorin yli-
kuumenemista. Jos lämpömittari 
enteilee moottorin ylikuumene-
mista, jatka puhaltimen käyttä-
mistä, mutta kytke ilmastointilaite 
pois päältä.

• Ikkunoihin saattaa tiivistyä kos-
teutta, kun ilmastointi on päällä 
ja avaat auton ikkunat kostealla 
säällä. Koska liian suuri kosteus 
saattaa aiheuttaa vahinkoa sähkö-
laitteisiin, ilmastointia tulee käyt-
tää ainoastaan ikkunoiden ollessa 
kiinni.

HUOMIO
• Vain asianmukaisesti koulu-

tetut ja valtuutetut huoltotek-
nikot saavat suorittaa kylmä-
ainejärjestelmän huoltotöitä, 
jotta järjestelmän oikea ja 
turvallinen toiminta voidaan 
taata.

• Kylmäainejärjestelmän huol-
totyöt on suoritettava hyvin 
tuuletetussa paikassa.

• Ilmastointilaitteen höyrys-
tintä (kennostoa) ei saa kos-
kaan korjata tai korvata esim. 
romutetusta autosta otetulla 
höyrystimellä. Uusien MAC-
vaihtohöyrystimien on oltava 
sertifioitu (ja merkitty) SAE-
standardin J2842 vaatimusten 
mukaisesti.
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Ilmastointilaitteen käyttövinkkejä  
• Poista kuuma ilma autosta avaa-

malla ikkunat hetkeksi, kun auto on 
pysäköity suoraan auringonpais-
teeseen kuumalla säällä.

• Estä ikkunoiden sisäpintojen huur-
tuminen käyttämällä ilmastointia 
sateella tai kostealla säällä.

• Saatat huomata, että moottorin 
käyntinopeus vaihtelee, kun ilmas-
tointilaitteen kompressori kytkeytyy 
päälle tai pois päältä. Tämä on 
järjestelmän toiminnalle tyypillinen 
piirre.

• Pidennät ilmastoinnin käyttöikää 
käyttämällä sitä vähintään kerran 
kuussa, ainakin muutaman minuu-
tin ajan.

• Auton alle (etumatkustajan puo-
lelle) saattaa vuotaa vettä, kun 
ilmastointi on käytössä. Tämä on 
järjestelmän toiminnalle tyypillinen 
piirre.

• Sisäilmaa voidaan jäähdyttää 
mahdollisimman tehokkaasti, otta-
malla sisäilmankierto käyttöön ja 
kytkemällä ilmastointi päälle; mat-
kustamon sisäilman laatu kuitenkin 
huononee merkittävästi, jos sisäil-
mankiertoa ei poisteta käytöstä.

• Saatat havaita, että tuuletussuut-
timista tulee matkustamoon tiivis-
tynyttä kosteutta, kun lämmin ja 
kostea ulkoilma jäähtyy nopeasti. 
Tämä on järjestelmän toiminnalle 
tyypillinen piirre.

Ilmastointilaitteen raitisilma-
suodatin (mikäli varusteena)

Hansikaslokeron taakse asennettu 
raitisilmasuodatin suodattaa pölyn ja 
muut saasteet, jotka tulevat ulkoa 
auton lämmitys- ja ilmastointilaitteen 
kautta. 

OUM046438L

A : Ulkoilmanotto

B : Sisäilmankierto

C :  Raitisilmasuo-
datin

D : Puhallin

E :  Höyrystimen 
kenno

F:  Lämmittimen 
kenno
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Jos pölyä tai muita saasteita kerään-
tyy suodattimeen pitkän ajan saatos-
sa, tuuletuskanavista tuleva ilmavirta 
saattaa heikentyä, jolloin tuulilasille 
saattaa muodostua huurretta, vaik-
ka ilmanoton ulkoilman asento olisi 
valittuna. Jos näin käy, vaihdata rai-
tisilmasuodatin ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

] HUOMAUTUS
• Suodatin pitää vaihtaa huolto-oh-

jelman mukaisesti.
 Jos autoa käytetään ankarissa 

oloissa, kuten pölyisillä, huono-
kuntoisilla teillä, raitisilmasuodat-
timen tarkastukset ja vaihdot on 
suoritettava useammin.

• Tarkastuta järjestelmä ammatti-
huollossa, jos ilmavirta heikkenee 
äkillisesti. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä 
tai huollon yhteistyökumppanilla.

Ilmastoinnin kylmäainetarra

h  Kylmäainetarra voi poiketa kuvassa 
näkyvästä.

Ilmastoinnin kylmäaineen tietokilven 
symbolien ja tietojen merkitys:

1. Kylmäaineen luokitus
2. Kylmäaineen määrä
3.  Kompressorin voiteluaineen luo-

kitus

Autossa käytetyn ilmastoinnin kylmä-
aineen tyyppi on merkitty moottoriti-
lan sisällä olevaan tietokilpeen.

h  Luvusta 9 saat tarkempaa tietoa 
ilmastointilaitteen tarran sijainnista.

OUM066034L

OUM066035L

 n Esimerkki

 Tyyppi B

 Tyyppi A
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Ilmastointilaitteen kylmäaineen 
ja kompressorin voiteluaineen 
määrien tarkastaminen
Kun kylmäaineen määrä on alhai-
nen, ilmastointijärjestelmän toimin-
takyky heikkenee. Liiallisella täyttä-
misellä on myös heikentävä vaikutus 
ilmastointilaitteen toimintaan.
Jos tämän vuoksi normaalista poik-
keavaa toimintaa havaitaan, tarkas-
tuta järjestelmä ammattihuollossa.
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

*:  Ajoneuvossasi on käytetty val-
mistushetkellä maan määräysten 
mukaista R-134a tai R-1234yf-
kylmäainetta. Autossa käytetyn 
ilmastoinnin kylmäaineen tyyppi on 
merkitty moottoritilan sisällä ole-
vaan tietokilpeen. Luvusta 9 saat 
tarkempaa tietoa ilmastointilaitteen 
tarran sijainnista.

 VAROITUS – R-134a** 
kylmäaineella varustetut 
ajoneuvot

Koska kylmäaine on 
hyvin korkeassa pai-
neessa, ilmastointi-
järjestelmä tulee 
huollattaa ainoastaan 

koulutettujen ja hyväksyttyjen 
asentajien toimesta. On tärkeää, 
että käytetään oikea määrä laa-
dultaan sopivaa öljyä ja kylmä-
ainetta. 
Muussa tapauksessa seurauk-
sena voi olla henkilö- tai ajo-
neuvovahinkoja.

 VAROITUS – R-1234yf* 
kylmäaineella varustetut 
ajoneuvot

Koska kylmäaine 
saattaa syttyä tuleen 
hyvin korkeassa pai-
neessa, ilmastointi-
järjestelmä tulee 
huollattaa ainoastaan 
koulutettujen ja 
hyväksyttyjen asenta-
jien toimesta. On tär-

keää, että käytetään oikea määrä 
laadultaan sopivaa öljyä ja kyl-
mäainetta. 
Muussa tapauksessa seurauk-
sena voi olla henkilö- tai ajo-
neuvovahinkoja.
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• Jos haluat poistaa huurteen tuulila-
sista mahdollisimman tehokkaasti, 
valitse korkein lämpötila-asetus ja 
suurin puhallinnopeus.

• Valitse ”Ilmavirran suuntaus jal-
katilaan/huurteenpoistosuuttimiin” 
-tila, kun haluat että suunnata läm-
mintä ilmaa jalkatilaan tuulilasin 
lämmittämisen tai huurteenpoiston 
aikana.

• Poista kaikki lumi ja jää tuulila-
sin, takalasin, sivutaustapeilien ja 
sivuikkunoiden pinnoilta ennen liik-
keellelähtöä.

• Poista kaikki lumi ja jää konepel-
liltä ja ilman imukanavista paran-
taaksesi lämmittimen ja huurteen-
poiston toimintaa ja heikentääksesi 
mahdollista huurteen muodostu-
mista tuulilasin sisäpinnalle. 

Käsisäätöinen ilmastointilaite
Tuulilasin sisäpinnan huurteenpoisto  

1.  Valitse jokin puhaltimen nopeus, 
paitsi ”0”-asento.

2. Valitse haluttu lämpötila.
3.  Valitse - tai -asento.
4.  Raikkaan ulkoilman ja ilmastoinnin 

asetus valitaan automaattisesti. 
Jos ilmastointia ja raikkaan ulkoilman 
asetusta ei valita automaattisesti, 
paina vastaavia painikkeita käsin.

TUULILASIN HUURTEEN- JA JÄÄNPOISTO

 VAROITUS – Tuulilasin 
lämmittäminen 

Älä valitse - tai  -tilaa, 
kun auton sisäilmaa täytyy 
jäähdyttää kosteassa säässä. 
Ulkoilman ja tuulilasin lämpö-
tilaero saattaa aiheuttaa tuuli-
lasin ulkopinnan huurtumisen 
rajoittaen näkyvyyttä. Tällöin 
aseta toimintovalitsin  asen-
toon ja puhaltimen säädin/pai-
nike hiljaisempaan asentoon.

OCD048328
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Tuulilasin ulkopinnan 
lämmittäminen  

1.  Aseta puhallin suurimmalle nopeu-
delle (äärimmäinen oikea).

2.  Aseta lämpötila lämpimimpään 
asentoon.

3. Paina -painiketta.
4.  Raikkaan ulkoilman ja ilmastoinnin 

asetus valitaan automaattisesti.

Automaattinen 
ilmastointijärjestelmä
Tuulilasin sisäpinnan 
huurteenpoisto  

1.  Aseta puhaltimen nopeus halut-
tuun asentoon.

2. Valitse haluttu lämpötila.
3.  Paina huurteenpoiston painiketta 

( ).
4.  Ilmastointilaite kytkeytyy ulkoilman 

lämpötila-asetuksen mukaisena ja 
raikkaan ulkoilman asento kytkey-
tyy automaattisesti.

Jos ilmastointia ja raikkaan ulkoil-
man asetusta ei valita automaatti-
sesti, säädä vastaavia painikkeita 
käsin. Kun painat   painiketta, jär-
jestelmä valitsee suurimman puhal-
linnopeuden.

OCD048329

OCD048314
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Tuulilasin ulkopinnan 
lämmittäminen  

1.  Aseta puhallin suurimmalle nopeu-
delle (äärimmäinen oikea).

2.  Aseta lämpötila lämpimimpään 
(HI) asentoon.

3.  Paina huurteenpoiston painiketta 
( ).

4.  Ilmastointilaite kytkeytyy ulkoilman 
lämpötila-asetuksen mukaisena ja 
raikkaan ulkoilman asento kytkey-
tyy automaattisesti.

Kun painat  painiketta, järjestel-
mä valitsee suurimman puhallinno-
peuden.

Huurteenpoiston toimintalo-
giikka (mikäli varusteena)
Jotta vähennettäisiin tuulilasin sisä-
pinnan huurtumisen mahdollisuut-
ta, ilmanottoa ja ilmastointilaitetta 
hallitaan automaattisesti erilaisissa 
tilanteissa, kuten  tai   asen-
noissa. Peruuttaaksesi tai palauttaak-
sesi huurteenpoiston toimintalogiikan, 
toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Käsisäätöinen ilmastointilaite

1.  Kytke virtalukko ON-asentoon.
2.  Käännä toimintatilan valitsin huur-

teenpoiston asentoon ( ).
3.  Paina ilmanoton painiketta ainakin 

5 kertaa 3 sekunnin aikana.
 Ilmanoton painikkeen merkkivalo 
vilkkuu 3 kertaa. Tämä merkitsee 
sitä, että huurteenpoiston esiohjel-
moitu toimintalogiikka on peruutettu 
tai palautettu. 

Jos akku on ollut tyhjänä tai irrotettu-
na, huurteenpoiston toimintalogiikka 
palautuu alkutilaan.

OCD048315

OCD048330
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Automaattinen ilmastointijärjes-
telmä (mikäli varusteena)

1.  Kytke virtalukko ON-asentoon.
2.  Valitse huurteenpoisto painamalla 

huurteenpoiston painiketta ( ).
3.  Pitäessäsi ilmastointipainiketta 

(A/C) painettuna paina ilmanoton 
hallintapainiketta vähintään 5 ker-
taa 3 sekunnin aikana.

A/C-näyttö vilkkuu 3 kertaa. Tämä 
merkitsee sitä, että huurteenpois-
ton esiohjelmoitu toimintalogiikka on 
peruutettu tai palautettu. 

Jos akku on ollut tyhjänä tai irrotettu-
na, huurteenpoiston automaattinen 
toimintalogiikka palautuu alkutilaan.

Automaattinen huurteenpoisto  
(vain osana automaattista ilmas-
tointijärjestelmää, jos varusteena)

Automaattinen huurteenpoistojärjes-
telmä ehkäisee tuulilasin huurtumis-
ta tarkkailemalla tuulilasin sisäpin-
nalle tiivistyvän kosteuden määrää 
ja lisäämällä tuulilasiin kohdistettua 
ilmavirtaa.
Automaattinen huurteenpoisto on 
toiminnassa, kun AUTO-tila on käy-
tössä. 

OCD048026

OCD048316
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Euroopassa
Jos auto on varustettu automaatti-
sella huurteenpoistolla, se kytkeytyy 
automaattisesti, kun toimintaehdot 
täyttyvät.
Kun automaattinen huurteenpoisto-
järjestelmä havaitsee tuulilasin sisä-
pinnalla kosteutta, ilmavirtaa tuulila-
siin voidaan lisätä.
Jos haluat kuitenkin poistaa auto-
maattisen huurteenpoiston käytöstä, 
pidä tuulilasin huurteenpoiston paini-
ketta painettuna yli 3 sekunnin ajan.
Huurteenpoistopainikkeen merkki-
valo vilkkuu 3 kertaa ilmoituksena 
siitä, että järjestelmä on poistettu 
käytöstä.
Ota automaattinen huurteenpoisto 
uudelleen käyttöön noudattamalla 
edellä annettuja ohjeita, jolloin huur-
teenpoistopainikkeen merkkivalo 
vilkkuu 6 kertaa.
Jos akku on ollut tyhjänä tai irrotet-
tuna, automaattisen huurteenpoiston 
toimintalogiikka palautuu alkutilaan.

Euroopan ulkopuolella
Tämä merkkivalo syttyy, 
kun automaattinen huur-
teenpoisto tunnistaa toi-
miessaan kosteutta tuuli-
lasin sisäpinnalla.

Jos ajoneuvossa on enemmän kos-
teutta, järjestelmä noudattaa seuraa-
via vaiheita.   

Vaihe 1:  Ilmastoinnin käyttö 
Vaihe 2:  Ulkoilman asento
Vaihe 3:  Ilmavirran suuntaus kohti 

tuulilasia
Vaihe 4:  Ilmavirran kasvattaminen 

kohti tuulilasia

Jos auto on varustettu automaatti-
sella huurteenpoistolla, se kytkeytyy 
automaattisesti, kun toimintaehdot 
täyttyvät.
Jos haluat kuitenkin poistaa auto-
maattisen huurteenpoiston käytöstä, 
pidä tuulilasin huurteenpoiston paini-
ketta painettuna yli 3 sekunnin ajan.

Huurteenpoistopainikkeen merkki-
valo vilkkuu 3 kertaa ilmoituksena 
siitä, että järjestelmä on poistettu 
käytöstä.
Ota automaattinen huurteenpoisto 
uudelleen käyttöön noudattamalla 
edellä annettuja ohjeita, jolloin huur-
teenpoistopainikkeen merkkivalo 
vilkkuu 6 kertaa.
Jos akku on ollut tyhjänä tai irrotet-
tuna, automaattisen huurteenpoiston 
toimintalogiikka palautuu alkutilaan.
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Näitä lokeroja voidaan käyttää pien-
ten, kuljettajan ja matkustajien tar-
vitsemien tavaroiden säilyttämiseen.

Keskikonsolin säilytyslokero  
(jos varusteena)

Näitä lokeroja voidaan käyttää pien-
ten, kuljettajan ja etumatkustajan tar-
vitsemien tavaroiden säilyttämiseen.
Avataksesi keskikonsolin säilytyslo-
keron, nosta vipua.

SÄILYTYSLOKEROT 

 VAROITUS –  
Helposti syttyvät materiaalit

Älä säilytä savukkeensytyttimiä, 
propaanisäiliöitä tai muita syt-
tyviä/räjähtäviä aineita autossa. 
Nämä voivat aiheuttaa tulipalon/
räjähdyksen, jos ajoneuvo on 
altistettu kuumuudelle pitkiksi 
ajoiksi.

HUOMIO
• Älä jätä arvoesineitä tavarati-

laan.
• Pidä tavaratilan koteloiden 

kannet suljettuna ajona aika-
na. Älä yritä täyttää säilytyslo-
keroa niin täyteen, että sitä ei 
voida sulkea kunnolla. 

OCD048027
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Hansikaslokero

Avataksesi hansikaslokeron, vedä 
kahvasta ja hansikaslokero avautuu 
itsestään. Sulje hansikaslokero käy-
tön jälkeen.

Aurinkolasipidike

Avataksesi aurinkolasipidikkeen, 
paina kantta, jolloin pidike aukeaa 
hitaasti. Aseta aurinkolasit siten, 
että linssit osoittavat ulkopuolelle. 
Sulkeaksesi aurinkolasipidikkeen, 
paina se ylös.

OCD048028

VAROITUS 
Pienentääksesi loukkaantu-
misriskiä onnettomuudessa tai 
äkkijarrutuksessa, pidä hansi-
kaslokeron kansi aina suljettu-
na ajon aikana.

HUOMIO
Älä säilytä ruokia hansikasloke-
rossa pitkiä aikoja.

OCD048029
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Tavaraverkon pidike  
(mikäli varusteena)

Estääksesi tavaroiden liikkumisen 
tavaratilassa, voit kiinnittää tavara-
verkon neljään tavaratilassa sijaitse-
vaan kiinnikkeeseen.
Suosittelemme tarvittaessa otta-
maa yhteyttä valtuutettuun KIA-
jälleenmyyjään tai huollon yhteistyö-
kumppaniin.

HUOMIO
Ole varovainen kuljettaessasi 
särkyviä tai suuria esineitä tava-
ratilassa estääksesi niiden tai 
auton vahingoittumisen.

VAROITUS
Varo silmävammoja. ÄLÄ veny-
tä tavaratilan verkkoa liikaa. 
Pidä AINA kasvosi ja vartalosi 
poissa verkon kimpoamisalu-
eelta. ÄLÄ KÄYTÄ verkkoa, kun 
siinä on näkyviä kulumisen tai 
vaurion merkkejä.

OCD048030

VAROITUS
• Älä säilytä aurinkolasikotelos-

sa muuta kuin aurinkolaseja. 
Nämä esineet voivat lentää 
ulos pidikkeestä äkkijarrutuk-
sessa tai onnettomuudessa 
aiheuttaen vahinkoja ajoneu-
von matkustajiin.

• Älä avaa aurinkolasikoteloa 
ajon aikana. Auton taustapeili 
voi peittyä avatusta aurinkola-
sipidikkeestä.

• Älä työnnä laseja väkisin kote-
loon, jotta ne eivät mene rikki 
tai väänny. Koteloon jumiutu-
neet aurinkolasit voivat estää 
kotelon avautumisen, ja voit 
saada vammoja yrittäessäsi 
avata koteloa väkisin.
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Tavaratilan jakaja (mikäli 
varusteena)

Voit sijoittaa ensiapupakkauksen, 
varoituskolmion, työkaluja jne. säi-
lytystilaan niiden käytön helpottami-
seksi.
1.  Tartu kannen yläosassa olevasta 

kahvasta ja nosta.
2.  Taita tavaratilan jakajan takaosaa 

eteenpäin.
3.  Nosta tavaratilan jakajaa eteen-

päin (se pysyy pystyssä)

OCD048072

OCD048074

OCD048075

Tavaratilan suurentaminen (mikäli varusteena)

Jos haluat kasvattaa tavaratilaa,
1.  Tartu kannen yläosassa olevasta 

kahvasta ja nosta.
2.  Taita tavaratilan jakajan takaosaa 

eteenpäin.
3.  Vedä tavaratilan jakajan sara-

na liukutason päätyuraan, jolloin 
se tippuu alemmas ja tavaratila 
kasvaa.

4.  Liu'uta se etuosaan (noudata 
ylläolevia kuvia)

OCD048072
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Tuhkakuppi  
(mikäli varusteena)

Käyttääksesi tuhkakuppia, avaa sen 
kansi.
Vedä se ulos tuhkakupin tyhjentämi-
sen tai puhdistamisen ajaksi. 
Käytä tuhkakuppia avaamalla kantta 
vieressä olevan mukipidikkeen suun-
taan.

Mukipidike

] HUOMAUTUS
• Pidä pullot ja tölkit suljettuina 

ajon aikana, jotta juoma ei läiky. 
Läikkynyttä juomaa voi joutua 
ajoneuvon sähköisiin ja elektroni-
siin osiin ja vaurioittaa niitä.

• Kun puhdistat läikkynyttä juo-
maa, älä kuivaa mukinpidintä 
liian suuressa lämpötilassa. Tämä 
voi vaurioittaa mukinpidintä.

SISÄTILAN VARUSTEET 

OCD048031

VAROITUS –  
Tuhkakupin käyttö

• Älä käytä tuhkakuppia roska-
korina.

• Palavan savukkeen tai tuliti-
kun laittaminen roskia sisältä-
vään tuhkakuppiin voi aiheut-
taa tulipalon.

VAROITUS –  
Kuumat nesteet

• Älä aseta kannettomia, kuu-
maa nestettä sisältäviä kup-
peja mukipidikkeeseen, kun 
auto liikkuu. Jos kuuma neste 
läikkyy, saatat saada palovam-
man. Tämänlainen palovamma 
voi aiheuttaa kuljettajalle auton 
hallinnan menettämisen.

• Pienentääksesi henkilövahin-
gon riskiä äkkijarrutuksessa 
tai törmäyksessä, älä aseta 
kannettomia tai avoimia pullo-
ja, laseja, mukeja jne. mukipi-
dikkeeseen, kun auto liikkuu.

VAROITUS
Pidä pullot ja säiliöt poissa 
suoralta auringonvalolta äläkä 
tuo niitä lämpimään autoon. 
Räjähdysvaara!
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Mukit ja pienet juomat voidaan aset-
taa mukipidikkeisiin.

Häikäisysuoja

Käytä häikäisysuojaa suojaamaan 
etu- tai sivuikkunan läpi tulevilta 
auringonsäteiltä.
Käyttääksesi häikäisysuojaa, paina 
se ala-asentoon.
Käyttääksesi häikäisysuojaa sivuik-
kunalla, paina se ala-asentoon, pois-
ta pidikkeestään (1) ja käännä sivulle 
(2).
Käyttääksesi ehostuspeiliä, paina 
häikäisysuoja ala-asentoon ja liu'uta 
peilin kansi (3).
Lipputaskussa (4) voidaan säilyttää 
lippuja. (mikäli varusteena)

OCD048032

OCD048033

n Edessä

n Takana (mikäli varusteena)

OCD048091

VAROITUS
Ajoturvallisuuden vuoksi älä 
anna häikäisysuojan haitata 
näkyvyyttä.
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Istuinlämmitin  
(mikäli varusteena)

Istuinlämmitin on varusteena lämmit-
tämään etuistuimet kylminä kausina. 
Kytke istuinlämmitys päälle paina-
malla kuljettajan tai etumatkustajan 
istuinlämmityksen käyttökytkintä vir-
ta-avaimen ollessa ON-asennossa.

Pidä kytkimet OFF-asennossa, kun 
istuinlämmitystä ei tarvita.

t Lämpötila-asetus (Käsin)
• Istuimen lämpötila-asetus muuttuu 

seuraavasti kytkintä painettaessa:
n Etuistuin

n Takaistuin

• Kun sytytysvirta kytketään, istuin-
lämmitys on pois päältä.

t Lämpötila-asetus (Automaattisesti)
Istuinlämmitin alkaa ohjata istui-
men lämpötilaa automaattisesti lie-
vien palovammojen estämiseksi sen 
jälkeen, kun lämmitin on kytketty 
manuaalisesti PÄÄLLE. 

Voit painaa painiketta nostaaksesi 
istuimen lämpötilaa. Se palautuu kui-
tenkin pian automaattiseen tilaan. 
• Jos kytkintä painetaan yli 1,5 

sekunnin ajan istuinlämmityksen 
toimiessa, istuinlämmitin kytkeytyy 
pois päältä.

• Kun moottorin käynnistyspainike 
on ON-asennossa, istuinlämmitys 
on oletusarvoisesti pois päältä.

] HUOMAUTUS
Kun istuinlämmittimen kytkin on 
ON-asennossa, istuimen lämmitys-
järjestelmä kytkeytyy pois päältä 
tai päälle automaattisesti riippuen 
istuimen lämpötilasta.

OCD048034

OCD048035

n Etuistuin

n Takaistuin

POIS
PÄÄLTÄ→KORKEA( )→KESKI( )→MATALA( )

→

POIS PÄÄLTÄ→KORKEA( )→MATALA( )

→

 POIS
PÄÄLTÄ→KORKEA( )→KESKI( )→MATALA( )

→→

30 min 60min
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Istuimen jäähdytys (ilmastoitu 
istuin) (jos varusteena)

Istuimen lämpötila-asetus muuttuu 
kytkimen asennon mukaisesti. 
Aina kun painat painiketta, ilmavirta 
muuttuu seuraavasti:

• Ilmastointi on oletuksena pois 
päältä, kun virta-avain käännetään 
ON-asentoon.

HUOMIO
• Älä käytä istuimien puhdis-

tamiseen orgaanisia liuotti-
mia, kuten tinneriä, bentsee-
niä, alkoholia tai bensiiniä. 
Muussa tapauksessa istuin-
verhoilut tai istuimien sisällä 
olevat lämmittimet saattavat 
vahingoittua.

• Istuinlämmityksen ylikuumen-
tumisen estämiseksi älä laita 
huopia, tyynyjä tai istuinsuojia 
istuimille, kun istuinlämmitys 
on käytössä.

• Älä laita painavia tai teräviä 
esineitä istuinlämmityksellä 
vartustetun istuimen päälle. 
Istuinlämmittimen komponen-
tit saattavat vahingoittua.

• Älä vaihda istuinverhoilua. 
Tämä voi vaurioittaa istuin-
lämmitintä tai ilmastointijär-
jestelmää.

OCD048036

VAROITUS –  
 Istuinlämmittimen 
palovammat

Matkustajien on oltava hyvin 
varovaisia istuinlämmittimien 
käytössä mahdollisten ylikuu-
menemisten tai palovammojen 
varalta. Istuinlämmitin saattaa 
aiheuttaa palovammoja, vaikka 
sitä käytetään alhaisella läm-
pötilalla. Tämä pätee erityises-
ti käytettäessä pitkiä aikoja. 
Kuljettajan on kiinnitettävä huo-
miota erityisesti seuraaviin mat-
kustajiin:
1.  Vauvaikäiset, lapset, vanhuk-

set, liikuntarajoitteiset tai sai-
raalasta kotiutuvat potilaat

2.  Henkilöt, joilla on herkkä iho 
tai jotka saavat helposti palo-
vammoja

3. Väsyneet henkilöt
4. Päihtyneet henkilöt
5.  Henkilöt, jotka käyttävät lää-

kitystä, joka aiheuttaa väsy-
mystä (uni- ja kolmiolääkkeet 
jne.)

→

POIS
PÄÄLTÄ→KORKEA( )→KESKI( )→MATALA( )
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Sähköpistoke

Sähköpistoke on suunniteltu tarjo-
amaan virtaa matkapuhelimille ja 
muille laitteille, jotka on suunniteltu 
toimimaan ajoneuvon sähköjärjestel-
missä. Laitteiden ei tulisi kuluttaa 10 
ampeeria enempää moottorin käy-
dessä.

HUOMIO
Kun puhdistat istuimia, älä 
käytä orgaanisia liuottimia, 
kuten maalitinneriä, bentseeniä, 
alkoholia tai bensiiniä. Muussa 
tapauksessa istuinverhoilut tai 
istuimien sisällä olevat lämmit-
timet saattavat vahingoittua.

HUOMIO
• Käytä virtapistoketta ainoas-

taan moottorin ollessa käyn-
nissä ja irrota siihen liitetty 
laite käytön jälkeen. Jos laitet-
ta käytetään pitkään sähköpis-
tokkeessa moottorin ollessa 
sammuneena, akku saattaa 
tyhjentyä.

• Käytä ainoastaan 12 V jännit-
teellä toimivia laitteita, joiden 
virrankulutus on alle 10A.

• Säädä ilmastointi tai lämmitin 
alhaisimpaan toimintatehoon, 
kun käytät sähköpistoketta.

• Sulje virtapistokkeen kansi, 
kun se ei ole käytössä.

• Jotkut virtapistokkeeseen lii-
tetyt elektroniset laitteet saat-
tavat aiheuttaa häiriöitä. Nämä 
laitteet voivat aiheuttaa ääni-
häiriöitä tai muita toimintaon-
gelmia muissa ajoneuvossa 
käytettävissä elektronisissa 
järjestelmissä tai laitteissa.

(Jatkuu)

OCD048037

OCD048039

n Etuistuin

n Tavaratila (jos varusteena)
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USB-laturi (jos varusteena)

Auton USB-laturin avulla kuljettaja 
voi ladata esimerkiksi älypuhelintaan 
tai tablettiaan.
Kytke kaapeli USB-liitäntään ja 
lataus alkaa.
USB-autolaturi on käytettävissä joko 
ACC-tilassa tai sytytysvirran ollessa 
kytkettynä. Suosittelemme kuitenkin 
kytkemään USB-liitännän ja digitaali-
laitteet, kun moottori on käynnistetty. 
Tarkista kytketyn laitteen lataustila 
laitteen näytöltä. Älypuhelimesi tai 
tablettisi saattaa kuumentua latauk-
sen aikana.

(Jatkuu)
• Kapasiteetin ylittävien sähkö-

laitteiden käyttäminen saattaa 
kuumentaa pistorasiaa ja joh-
dotusta ja aiheuttaa sähkö-
vian.

• Varmista aina, että sähköpis-
toke on tukevasti pistorasias-
sa. Jos pistoke ei ole kunnolla 
pistorasiassa, se voi aiheuttaa 
sähkövian.

• Sisäänrakennetulla akul-
la varustetut sähkölaitteet 
saattavat aiheuttaa sähkövir-
ran, joka voi aiheuttaa autosi 
sähkö- tai elektroniikkalait-
teiden toimintahäiriön. Käytä 
vain sähkölaitteita, jotka on 
suojattu väärinpäin kytkemi-
seltä.

VAROITUS
Älä työnnä sormea tai muuta 
vierasta esinettä (neulaa jne.) 
sähköpistokkeeseen, äläkä 
käytä sitä kosteilla käsillä. Voit 
saada sähköiskun.

OCD048078
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Tästä ei ole syytä huolestua eikä 
se vaikuta laitteen käyttöikään tai 
toimintoihin. Lataus voidaan lopettaa 
turvallisuussyistä, jos akku kuume-
nee tiettyyn lämpötilaan, joka saat-
taisi vaikuttaa laitteeseen haitallises-
ti. Joidenkin laitteiden lataaminen ei 
onnistu tai saattaa vaatia adapterin, 
jos latausmenetelmä ei sovi yhteen 
auton USB-laturin toimintatavan 
kanssa.
Quick Charge 2.0 on saatavilla äly-
puhelimiin tai tabletteihin, joissa on 
pikalatausmahdollisuus. Tähän sopi-
vat seuraavat laitteet:
(https://www.qualcomm.com/docu-
ments/quick-charge-device-list)
Älypuhelimet ja tabletit, joissa ei ole 
pikalatausmahdollisuutta ladataan 
tavallisella nopeudella.

Normaaliteho:
Digitaalilaitteet pikalatauksella:
- 9,0 V, 1,67 A 
Digitaalilaitteet ilman pikalatausta:
- 5,0 V, 2,1 A

HUOMIO
• Käytä auton USB-laturia virran 

ollessa kytkettynä. Muussa 
tapauksessa auton akku saat-
taa tyhjentyä.

• Käytä ladattavan laitteen 
valmistajan virallista USB-
kaapelia.

• Varmista, ettei vierasesineitä, 
juomia tai vettä pääse kos-
ketuksiin auton USB-laturin 
kanssa. Vesi tai vierasesineet 
saattavat vaurioittaa sitä.

• Älä lataa laitteita, joiden vir-
rankulutus on yli 2,1 A.

• Älä kytke sähkölaitetta, joka 
aiheuttaa paljon sähkömag-
neettisia häiriöitä auton USB-
liitäntään. Jos teet niin, saat-
taa kuulua melua tai auton 
elektronisten laitteiden toi-
minta saattaa keskeytyä, kun 
audio tai AV on päällä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos laturi kytketään väärin, 

se saattaa aiheuttaa laitteille 
vakavia vaurioita.

 Huomaa, että takuu ei kata 
virheellisestä käytöstä aiheu-
tuvia vaurioita.
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Matkapuhelimen latausliitäntä 
(jos varusteena)

Keskikonsolin etuosassa on langa-
ton älypuhelimen latausjärjestelmä.
Sulje kaikki ovet ja käännä virtalukko 
ACC- tai IGN ON -asentoon. Aloita 
langaton lataus asettamalla langat-
tomalla lataustoiminnolla varustettu 
älypuhelin langattomalle latausalus-
talle.

Jotta langaton lataus onnistuisi mah-
dollisimman hyvin, aseta älypuhelin 
latausalusta keskelle. 
Langaton latausjärjestelmä on 
suunniteltu käytettäväksi yhdelle 
QI-tekniikalla varustetulle älypuheli-
melle kerrallaan. Tarkista matkapu-
helimen tuotetarrasta tai valmistajan 
verkkosivustosta, tukeeko matkapu-
helin QI-lataustekniikkaa. 

Langaton älypuhelimen lataus 
1.  Poista älypuhelimen latausalus-

talta kaikki muut esineet (myös 
älyavain). Jos alustalla on älypu-
helimen lisäksi muita esineitä, lan-
gaton lataus ei ehkä toimi asian-
mukaisesti. 

2.  Aseta matkapuhelin keskelle lan-
gatonta latausalustaa. 

3.  Merkkivalo muuttuu oranssiksi, 
kun langaton lataus alkaa. Kun 
lataus on valmis, oranssi valo 
muuttuu vihreäksi. 

4.  Voit kytkeä langattoman latauksen 
joko PÄÄLLE tai POIS valitsemalla 
mittariston USM:n. (Katso lisätie-
toja kohdasta ”Mittaristo”.) 

Jos langaton lataus ei toimi, liikut-
tele älypuhelintasi alustalla, kunnes 
latauksen merkkivalo muuttuu kel-
taiseksi. Älypuhelimesta riippuen voi 
olla, että latauksen merkkivalo ei 
muutu vihreäksi, vaikka lataus olisi 
valmis.

OCD048038

VAROITUS
Jos langattoman latausjärjes-
telmän ja älypuhelimen välis-
sä on metallisia esineitä kuten 
kolikoita, lataus saattaa häiriin-
tyä. Lisäksi metalliset esineet 
saattavat kuumentua.
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Jos langaton lataus ei toimi asian-
mukaisesti, oranssi valo vilkkuu kym-
menen sekunnin ajan ja sammuu. 
Poista tällöin älypuhelin alustalta ja 
laita se takaisin tai tarkista lataustila 
uudelleen. 
Jos jätät älypuhelimen latausalustal-
le auton sytytysvirran ollessa sam-
mutettuna, auto ilmoittaa tästä varoi-
tusviestillä ja äänimerkillä (käytössä 
autoissa joissa on puheohjaustoi-
minto), kun mittariston ”Goodbye”-
toiminto on ohi.

(Jatkuu)
• Jos lokeron kansi on rikki, älä 

käytä langatonta lataustoimin-
toa ennen kuin lokeron kansi 
on korjattu. 

• Kun langattoman latausjärjes-
telmän sisäinen lämpötila ylit-
tää asetetun arvon, langaton 
lataus lakkaa toimimasta. Kun 
sisäinen lämpötila laskee kyn-
nysarvon alle, langaton lataus 
jatkuu. 

• Jos älypuhelimen ja lataus-
alustan välissä on jokin metal-
linen esine, poista älypuhelin 
välittömästi. Poista metalliesi-
ne, kun se on täysin jäähtynyt. 

• Langaton lataus ei ehkä toimi 
asianmukaisesti, jos älypuhe-
limessa on paksut kuoret. 

(Jatkuu)

HUOMIO
• Sulje lokeron kansi huolel-

lisesti, kun käytät langaton-
ta älypuhelimen latausta. 
Muussa tapauksessa mukin-
pidikkeessä olevaa nestettä 
saattaa joutua langattomal-
le latausalustalle äkillisissä 
pysähdyksissä. 

• Sulje lokeron kansi aina, kun 
älypuhelin on siellä. Jos auto 
liikkuu, eikä lokeron kansi ole 
kiinni, on todennäköisempää, 
että kuljettajan käyttää älypu-
helinta. Älypuhelimen käyt-
täminen ajon aikana saattaa 
aiheuttaa loukkaantumisia ja 
onnettomuuksia. 

• Jos lokeron kantta ei voi sul-
kea älypuhelimen koon vuok-
si, älä käytä älypuhelimen lan-
gatonta latausta lainkaan. 

(Jatkuu)



4 185

Autosi ominaisuudet

(Jatkuu)
• Joidenkin valmistajien älypu-

helimien merkkivalo saattaa 
olla edelleen keltainen, vaik-
ka puhelin olisi täysin ladat-
tu. Tämä johtuu älypuhelimen 
ominaisuudesta, eikä tarkoita, 
että langattomassa lataukses-
sa olisi vikaa. 

• Kun latausalustalle laitetaan 
metalliesine tai älypuhelin, 
jossa ei ole langatonta lataus-
toimintoa, saattaa kuulua hil-
jainen äänimerkki. Äänimerkki 
tarkoittaa, että ajoneuvo arvioi 
latausalustalle asetetun esi-
neen yhteensopivuutta. Se ei 
vaikuta ajoneuvoosi tai älypu-
helimeen millään tavoin. 

(Jatkuu)
• Magneettisia osia sisältävät 

esineet, kuten luottokortit, 
puhelinkortit tai matkaliput 
saattavat vaurioitua langatto-
man latauksen aikana.

• Jotta langaton lataus onnis-
tuisi mahdollisimman hyvin• 
aseta älypuhelin latausalus-
tan keskelle. Älypuhelin ei 
ehkä lataudu, jos se on lähellä 
latausalustan reunaa. Kun äly-
puhelin latautuu, se saattaa 
ylikuumentua. 

• Jos älypuhelimessa ei ole 
sisäänrakennettua langatonta 
latausjärjestelmää, on asen-
nettava sopiva lisävaruste. 

• Joidenkin valmistajien älypu-
helimet saattavat näyttää heik-
kovirran viestejä. Tämä johtuu 
älypuhelimen ominaisuudes-
ta, eikä tarkoita, että langatto-
massa latauksessa olisi vikaa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Langaton lataus lakkaa, kun 

langatonta älyavainhakutoi-
mintoa käytetään radioaalto-
jen aiheuttaman häiriön vält-
tämiseksi. 

• Langaton lataus lakkaa, kun 
älyavain poistetaan autosta 
sytytysvirran ollessa PÄÄLLÄ. 

• Langaton lataus lakkaa, kun 
jokin ovi avataan(koskee äly-
avaimilla varustettuja autoja). 

• Langaton lataus lakkaa, kun 
sytytysvirta sammutetaan. 

• Langaton lataus lakkaa, jos 
älypuhelin ei ole kokonaan 
kosketuksissa latausalustaan. 

(Jatkuu)
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Mattokoukut  
(jos varusteena)

Kun etumatkustamon lattiaverhoilu-
jen päällä käytetään lattiamattoja, 
varmista, että matot kiinnittyvät lat-
tiamattokoukkuihin. Tällöin lattiama-
tot eivät voi liukua eteenpäin.

Kun asennat lattiamaton
1)  Linjaa lattiaverhoilun kiinnitin 

(koukku) ja lattiamaton rengas.
2)  Laita lattiamaton rengas lattiaver-

hoilun koukkuun.
3)  Kun laitat renkaan koukkuun, 

paina ensin lattiamaton renkaan 
alaosa lattiaverhoilun koukun 
kanssa samaan tasoon ja paina 
renkaan yläosaa, jotta rengas 
saadaan asianmukaisesti paikal-
leen. 

Kun poistat lattiamaton
Tartu lattiamaton etuosaan ja vedä 
mattoa ylöspäin. 

VAROITUS
Seuraavia ohjeita on nouda-
tettava asennettaessa MINKÄ 
TAHANSA tyyppisiä lattiamatto-
ja ajoneuvoon.
• Varmista ennen liikkeelleläh-

töä, että matot on kiinnitetty 
tuvallisesti lattiamaton kiin-
nikkeillä.

• ÄLÄ asenna autoon lattiamat-
toa, jota ei voi kiinnittää tuke-
vasti lattiamaton kiinnikkeillä.

• Älä aseta lattiamattoja pääl-
lekkäin (esim. kaukalomat-
toa kangasmaton päälle). 
Ainoastaan yhtä mattoa tulee 
käyttää kerrallaan jokaista jal-
katilaa kohden.

• Kun asennat lattiamaton, var-
mista että asennat sen oikein 
päin (katso edellisen kuvan 
nuolikuvio). Jos koukkuun 
kohdistuu voima eri suunnas-
ta se saattaa rikkoontua. 

(Jatkuu)

OCD048061
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Vaatekoukku 
(mikäli varusteena)

Käyttääksesi koukkua, vedä sen 
ylempää osaa alaspäin.

HUOMIO
Älä ripusta painavia vaatteita, 
sillä ne saattavat vahingoittaa 
koukkua.

OCD048062

 VAROITUS

Älä ripusta vaatekoukkuun 
vaatteiden lisäksi vaateripus-
timia tai muita kovia esineitä. 
Älä laita lehtitaskuihin painavia, 
teräviä tai särkyviä esineitä. Ne 
voivat onnettomuustilanteessa 
vaurioittaa autoa tai aiheuttaa 
henkilövahinkoja erityisesti tur-
vatyynyn lauetessa.

OPS046500

(Jatkuu)
TÄRKEÄÄ – Auton alkuperäiset, 
tehdasvalmisteiset mattokou-
kut pitävät matot turvallises-
ti paikallaan.  KIA suosittelee 
käyttämään ainoastaan KIA-
lattiamattoja, jotka on erityisesti 
suunniteltu sinun ajoneuvomal-
lia varten. Näin voidaan välttyä 
polkimien toiminnan häiriinty-
miseltä.
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Tavaratilan peite (5-ovinen)

Käytä peitettä piilottaaksesi tavarati-
lassa säilytettävät tavarat.
Tavaratilan peite nousee tavaratilan 
avaamisen yhteydessä. Irrota kiinni-
ke (1) pidikkeestään, jos haluat pitää 
peitteen alkuperäisessä asennos-
sa. Poistaaksesi tavaratilan peitteen 
kokonaan, nosta se n. 40 asteen 
kulmaan ja vedä kokonaan irti (2). 
Asenna peite toistamalla vaiheet 
käänteisessä järjestyksessä.

VAROITUS
• Älä aseta tavaroita tavarati-

lan peitteen päälle ajon aika-
na. Tällöin tavarat saattavat 
lentää törmäyksen tai jarru-
tuksen aiheuttamana matkus-
tamoon mahdollisesti vahin-
goittaen matkustajia.

• Tavaratilassa ei saa oleskella 
ajon aikana. Se on suunniteltu 
ainoastaan tavaroiden kulje-
tukseen.

• Pyri ylläpitämään auton tasa-
paino sijoittamalla kuorma 
mahdollisimman eteen tavara-
tilassa.

HUOMIO
• Kun palautat tavaratilan peit-

teen alkuperäiseen asentoon, 
pidä siitä kiinni laskiessasi 
sitä.

• Älä aja autolla, kun peite on 
irrallisena ajoneuvossa. Peite 
saattaa vahingoittua.

• Tavaratilan peite saattaa 
nousta tavaratilan avaamisen 
yhteydessä. Varmista, että 
peitteen päällä olevat matka-
tavarat siirretään turvalliseen 
paikkaan.

• Älä käsittele peitettä liian voi-
makkaasti äläkä aseta sille 
liian painavia tavaroita, sillä se 
saattaa vahingoittua tai vään-
tyä.

OCD048073
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Kauppakassipidike

OCD048063

HUOMIO
• Älä ripusta yli 3 kg painavaa 

kassia. Se saattaa aiheuttaa 
vahinkoa pidikkeeseen.

• Älä ripusta helposti särkyviä 
tavaroita, jos aiot ajaa epä-
tasaisilla teillä. Tavarat voivat 
vahingoittua.
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ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ
] HUOMAUTUS
Jos asennat tarviketyyppiset HID-
kaasupurkausajovalot, ajoneuvosi 
sähkö- ja äänentoistolaitteiden toi-
minta saattaa häiriintyä.

h		Jos autossa on AVN-järjestelmä 
(audio, video ja navigointi), katso 
lisätietoja erillisestä käyttöoppaasta.

Antenni
Tikkuantenni

Ajoneuvosi käyttää kattoantennia 
AM- ja FM-taajuuksien vastaanotta-
miseen. Tikkuantenni on irrotettava. 
Irrottaaksesi tikkuantennin kierrä sitä 
vastapäivään. Kiinnittääksesi anten-
nin kierrä sitä myötäpäivään.

Haineväantenni  
(mikäli varusteena)
Haineväantenni lähettää ja vastaan-
ottaa dataa.

HUOMAUTUS 
-  Tikkuantenni

• Ennen kuin ajat paikkaan, 
jossa on matala kattokorkeus, 
poista tikkuantenni huolelli-
sesti kääntämällä sitä vasta-
päivään. Jos näin ei toimita, 
antenni saattaa vahingoittua.

• Kierrä tikkuantenni tiukasti 
paikalleen, kun asennat sen 
takaisin paikalleen, jotta kana-
vien kuuluvuus olisi mah-
dollisimman hyvä. Mutta se 
voidaan irrottaa pysäköinnin 
ajaksi tai kun kattotelineille on 
asennettava kuormaa.

• Älä lastaa kattotelineen pääl-
le asetettavia esineitä anten-
nin lähelle, jotta kuuluvuus ei 
heikkene.

OHM048154N

OCD058037

n Tyyppi A

n  Tyyppi B
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AUX, USB-liitäntä

Audiolaitteita voidaan kytkeä AUX-
liitäntään ja USB-laitteita tai ja iPod®- 
laitteita USB-liitäntään.

] HUOMAUTUS
Käyttäessäsi kannettavaa äänentois-
tolaitetta, joka on kytketty sähköpis-
tokkeeseen, toiston aikana saattaa 
esiintyä häiriöääniä. Jos näin tapah-
tuu, käytä kannettavan äänentoisto-
laitteen jännitelähdettä (akkua).

*  iPod® on Apple Inc:n rekisteröimä tuo-
temerkki.

Kuinka auton äänentoisto 
toimii?

AM- ja FM-radiosignaalit lähetetään 
lähetintorneista, jotka sijaitseva kau-
punkisi ympäristössä. Autosi radioan-
tenni vastaanottaa niitä. Sitten tämä 
signaali siirtyy radioon ja sen välityk-
sellä ulos kaiuttimista. 
Kun ajoneuvosi vastaanottaa vahvaa 
radiosignaalia, äänentoistojärjestel-
mäsi täsmällinen tekniikka takaa laa-
dultaan parhaan mahdollisen toiston. 
Kuitenkin joissain tapauksissa ajo-
neuvoosi tuleva signaali ei välttämät-
tä ole vahvaa ja selkeää.

Tämä voi johtua esimerkiksi etäisyy-
destä radioasemaan, muiden radio-
asemien läheisyydestä tai lähellä 
sijaitsevista rakennuksista, silloista 
ja muista kookkaista rakennelmista.

OCD048076

JBM001

FM-vastaanotto
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AM-lähetykset voidaan vastaanot-
taa suuremmilta etäisyyksiltä kuin 
FM-lähetykset. Tämä johtuu siitä, 
että AM-radioaallot lähetetään alhai-
semmilla taajuuksilla. Nämä pitkät, 
matalataajuuksiset radioaallot kyke-
nevät noudattamaan maapallon 
kaarevaa pintaa kulkematta suoraan 
pois ilmakehään. Lisäksi ne kaarta-
vat esteiden ohi tarjoamalla parem-
man signaalin kantaman.

FM-signaalit lähetetään korkeil-
la taajuuksilla, eivätkä ne mukai-
le maaston muotoja. Tämän vuoksi 
FM-lähetykset alkavat yleensä hei-
kentyä jo oltaessa lyhyellä etäisyy-
dellä asemalta. Lisäksi FM-signaaliin 
vaikuttaa helposti rakennukset, vuo-
ret tai muut esteet. Näistä voi seu-
rata tietyt kuunteluolosuhteet, joiden 
johdosta saatat luulla, että ongelma 
esiintyy sinun radiossasi. Seuraavat 
olosuhteet ovat normaaleja eivätkä 
tarkoita radion ongelmaa:

• Äänenvoimakkuuden heikkenemi-
nen - Lähetyksen äänenvoimak-
kuus heikkenee ajaessasi liian 
kauas radioaseman lähettimestä. 
Kun näin tapahtuu, ehdotamme 
valitsemaan toisen, vahvemman 
aseman.

• Häiriöt/kohina: Heikot FM-signaalit 
tai esteet lähettimen ja vastaan-
ottimen välillä saattavat aiheuttaa 
häiriöitä tai kohinaa. Diskanttitason 
(treble) pienentäminen voi vaimen-
taa tämän vaikutusta, kunnes häi-
riö katoaa.

JBM002

AM-vastaanotto

JBM003

FM-radioasema

JBM004
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• Kanava vaihtuu itsestään - Kun 
valitsemasi kanavan FM-signaali 
heikkenee, audiojärjestelmä saat-
taa vaihtaa kanavalle, jonka sig-
naali on voimakkaampi ja lähes 
samalla taajuudella. Tämä johtuu 
siitä, että radiosi on suunniteltu 
lukittumaan selkeimpään signaa-
liin. Jos näin tapahtuu, valitse toi-
nen signaaliltaan vahvempi asema.

• Monitieilmiö - Usean radiosignaa-
lin yhtäaikainen vastaanottami-
nen saattaa aiheuttaa häiriöääniä 
ja vääristymiä. Tämä voi johtua 
saman aseman lähettämästä suo-
rasta ja heijastuneesta signaalis-
ta tai kahden läheisen taajuuden 
lähettämistä signaaleista. Jos näin 
tapahtuu, valitse toinen asema, 
kunnes toiminta palautuu.

Matkapuhelimen tai kaksikanavai-
sen radion käyttäminen 
Jos auton sisällä käytetään matka-
puhelinta, kaiuttimista saattaa kuu-
lua häiriöääniä. Tämä ei tarkoita sitä, 
että joku on mennyt vikaan äänen-
toistolaitteistossa. Tämänlaisessa 
tapauksessa käytä puhelinta paikas-
sa, joka on mahdollisimman kaukana 
äänentoistolaitteistosta.

JBM005

HUOMIO
Autoon tulee asentaa erillinen 
ulkoantenni, jos autossa käyte-
tään radio- tai matkapuhelinta 
tai muuta vastaavaa viestintälai-
tetta. Radio- tai matkapuhelimen 
käyttö pelkällä laitteen omalla 
antennilla saattaa aiheuttaa häi-
riöitä, jotka vaikuttavat auton 
sähköjärjestelmän toimintaan ja 
vaarantavat ajoturvallisuuden.

  VAROITUS
Älä käytä matkapuhelinta aja-
essasi. Pysähdy turvalliseen 
paikkaan käyttääksesi matka-
puhelinta.
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(Langaton Bluetooth® varusteena)

h	  Autossa olevat painikkeet voivat poiketa kuvassa näkyvistä painikkeista.

(1) SEEK/TRACK-painike
•  Vaihda asemaa/kappaletta/tiedostoa 

(paitsi AUX-tilassa).
•  Kun kuuntelet radiota, pidä painiketta 

painettuna hakeaksesi asemaa.
•  Kun soitat kappaletta, pidä painettuna 

kelataksesi taakse- tai eteenpäin (paitsi 
AUX- ja Bluetooth audio -tiloissa).

(2) RADIO-painike
•  Paina painiketta kytkeäksesi radion 

päälle. Kun kuuntelet radiota, paina tätä 
painiketta vaihtaaksesi radioasemaa.

AUDIO (ei kosketusnäyttöä)
Järjestelmän rakenne – ohjauspaneeli

(3) MEDIA-painike
•  Paina painiketta toistaaksesi media-

laitteen sisällön. Paina useita kertoja 
vaihtaaksesi tilaa välillä USB (iPod), 
Bluetooth audio ja AUX.

•  Jos sinulla on useita mediatallennus-
laitteita, valitse yksi niistä median valin-
taikkunasta.

(4) PHONE-painike
•  Paina tätä painiketta aloittaaksesi mat-

kapuhelimen yhdistämisen Bluetoothin 
kautta.

•  Kun Bluetooth-puhelinyhteys on luotu, 
paina painiketta siirtyäksesi Bluetoothin 
puhelinvalikkoon.

(5) PRESET-painike
•  Paina tätä painiketta radiota kuunnel-

lessasi, siirtyäksesi esiasetusluettelon 
edelliselle tai seuraavalle sivulle.

(6) SETUP-painike / CLOCK-painike
•  Paina tätä painiketta siirtyäksesi ase-

tusnäytölle.
•  Pidä tätä painiketta painettuna siirtyäk-

sesi kellonajan asetusnäytölle.



Äänentoistojärjestelmä

75

(Langaton Bluetooth® varusteena)

h	  Autossa olevat painikkeet voivat poiketa kuvassa näkyvistä painikkeista.

(7) MENU-painike
•  Paina painiketta siirtyäksesi tämänhet-

kisen tilan valikkonäyttöön.

(8) BACK-painike
•  Paina tätä painiketta palataksesi edelli-

seen ruutuun.

(9) POWER-painike / VOL-säädin
•  Järjestelmän käynnistys/sammutus.
•  Kierrä vasemmalle tai oikealle säätääk-

sesi järjestelmän äänenvoimakkuutta.

(10) Numeropainikkeet (1–6)
•  Kun kuuntelet radiota, paina tätä paini-

ketta kuunnellaksesi tallennettua radio-
asemaa.

• Kun kuuntelet radiota, pidä tätä paini-
ketta painettuna tallentaaksesi tämän-
hetkisen radiokanavan esiasetuksiin.

• Valitse kohde painamalla sitä vastaa-
vaa numeropainiketta.

(11)  TUNE-säädin/FILE-painike/
ENTER-painike

•  Kierrä tätä säädintä radiota kuunnelles-
sasi säätääksesi taajuutta.

•  Kun soitat kappaletta, kierrä hakeakse-
si kappaletta/tiedostoa (paitsi AUX- ja 
Bluetooth audio -tiloissa).

•  Paina säädintä haun aikana valitaksesi 
tämänhetkisen kappaleen/tiedoston.

(12) Reset-painike
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Järjestelmän rakenne – 
ohjauspyörän painikkeet

(Bluetoothilla® varustettu malli)

h	 Autossa olevat painikkeet voivat 
poiketa kuvassa näkyvistä painik-
keista.

(1) MODE-painike
•  Paina painiketta siirtyäksesi radio- 

ja mediatilan välillä.

(2) Äänenvoimakkuuden  
säätövipu

•  Paina ylös tai alas säätääksesi 
äänenvoimakkuutta.

(3) Ylös/alas-vipu
•  Vaihda asemaa/kappaletta/tiedos-

toa (paitsi AUX-tilassa).
•  Kun kuuntelet radiota, paina tätä 

vipua kuunnellaksesi edellistä/seu-
raavaa tallennettua radioasemaa.

•  Kun kuuntelet radiota, pidä vipua 
painettuna hakeaksesi asemaa.

•  Kun soitat kappaletta, pidä pai-
nettuna kelataksesi taakse- tai 
eteenpäin (paitsi AUX- ja Bluetooth 
audio -tiloissa).

(4) MUTE-painike
•  Paina mykistääksesi järjestelmän 

tai poistaaksesi myksityksen.
•  Paina painiketta puhelun aikana 

mykistääksesi mikrofonin tai pois-
taaksesi mykistyksen.

• Paina toiston aikana keskeyttääk-
sesi tai jatkaaksesi toistoa (paitsi 
iPod-tilassa).

(5) Soitto/vastaus-painike
•  Paina tätä painiketta aloittaakse-

si matkapuhelimen yhdistämisen 
Bluetoothin kautta.

•  Kun Bluetooth-puhelinyhteys on 
luotu, siirry Bluetoothin puhelin-
näyttöön. Soita viimeksi käytettyyn 
numeroon painamalla painiketta 
pitkään. Kun joku soittaa, paina 
painiketta vastataksesi puheluun.

•  Paina painiketta puhelun aikana 
vaihtaaksesi aktiivisen puhelun 
ja pidossa olevan puhelun välillä. 
Pidä kytkintä painettuna vaihtaak-
sesi puhelua järjestelmän ja mat-
kapuhelimen välillä.

(6) Puhelin lopetuspainike
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 VAROITUS –  
Ajamista koskien

• Älä käytä järjestelmää ajon 
aikana. Keskittymisen häiriin-
tyminen voi johtaa ajoneuvon 
hallinnan menettämiseen ja 
sitä kautta onnettomuuteen, 
vakaviin henkilövahinkoi-
hin tai jopa menehtymiseen. 
Auton turvallinen ja lain 
mukainen käsittely on kuljet-
tajan vastuulla ja hänen ei 
tulisi käyttää mitään laitteita 
tai auton järjestelmiä niin, että 
hänen keskittymisensä her-
paantuu ajon aikana.

• Vältä näytön katsomista ajon 
aikana. Häiriöt ajon aikana 
voivat johtaa onnettomuuteen. 
Pysäytä auto turvalliseen 
paikkaan ennen monimutkais-
ten toimintojen käyttämistä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Pysäytä auto ennen mat-

kapuhelimen käyttämis-
tä. Matkapuhelimen käyttö 
ajon aikana saattaa aiheut-
taa liikenneonnettomuuden. 
Käytä tarvittaessa Bluetooth 
Handsfree -toimintoa soittaak-
sesi puheluita ja pidä puhelut 
mahdollisimman lyhyinä.

• Pidä äänenvoimakkuus riit-
tävän alhaisena, jotta kuulet 
ympäristön äänet. Voit aiheut-
taa onnettomuuden, jos ajat 
kuulematta ympäristön ääniä. 
Pitkittynyt kuuntelu suurella 
äänenvoimakkuudella voi vau-
rioittaa kuuloa.

 VAROITUS –  
Koskien järjestelmän  
käsittelyä

• Älä pura tai muuta järjestel-
mää. Se saattaa aiheuttaa 
onnettomuuden, tulipalon tai 
sähköiskun.

• Älä päästä järjestelmään nes-
teitä tai muita aineita. Nesteet 
tai muut aineet saattavat 
aiheuttaa haitallisten höyryjen 
muodostumista, tulipalon tai 
järjestelmän toimintahäiriön.

• Lopeta järjestelmän käyttö, 
jos siihen tulee toimintahäiriö, 
esimerkiksi jos ääni lakkaa 
kuulumasta tai näyttö pime-
nee. Jos jatkat järjestelmän 
käyttämistä, vaikka siinä on 
toimintahäiriö, se saattaa 
aiheuttaa tulipalon, sähköis-
kun tai järjestelmän vikaantu-
misen.

• Älä kosketa antennia ukkosen 
aikana, sillä se saattaa aiheut-
taa sähköiskun.
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] HUOMAUTUS
• Jos sinulla on ongelmia järjestel-

män käytössä, ota yhteyttä osto-
paikkaan tai jälleenmyyjään.

• Audiojärjestelmän käyttäminen 
ympäristössä, jossa on paljon säh-
kömagneettista säteilyä, voi johtaa 
kohinahäiriöihin.

 HUOMIO –  
Koskien järjestelmän  
käyttöä

• Käytä järjestelmää moot-
torin ollessa käynnissä. 
Järjestelmän pitkäaikainen 
käyttö moottorin ollessa sam-
mutettuna saattaa tyhjentää 
akun.

• Älä asenna tuotteita, joita ei ole 
hyväksytty. Ei-hyväksyttyjen 
tuotteiden käyttö saattaa 
aiheuttaa häiriön järjestelmän 
käytön aikana. Takuu ei kata 
ei-hyväksyttyjen tuotteiden 
asentamisesta aiheutuvia jär-
jestelmän häiriöitä. 

 HUOMIO –  
Koskien järjestelmän  
käsittelyä

• Älä kohdista järjestelmään 
liiallista voimaa. Näyttöön koh-
distettu liiallinen paine saattaa 
vaurioittaa LCD-paneelia tai 
kosketuspaneelia.

• Kun puhdistat näyttöä tai näp-
päinpaneelia, muista sammut-
taa moottori ja käyttää peh-
meää ja kuivaa liinaa. Näytön 
tai painikkeiden pyyhkiminen 
karkealla liinalla tai liuottimia 
(alkoholia, bentseeniä, ohen-
teita jne) käyttäen saattaa 
naarmuttaa tai vahingoittaa 
pintaa.

• Jos kiinnität nestetyyppisen 
ilmanraikastajan puhaltimen 
säleikköön, se saattaa vään-
tyä puhallusilman vuoksi.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos haluat vaihtaa asennetun 

laitteiden paikkaa, pyydä lisä-
tietoja autoliikkeestä tai huol-
tokeskuksesta. Laitteen irro-
tus ja asennus vaatii asiantun-
temusta.
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Järjestelmän käynnistäminen/
sammuttaminen.
Kytke järjestelmä päälle käynnistä-
mällä moottori.
• Jos et halua käyttää järjestelmää 

ajon aikana, voit kytkeä sen pois 
päältä painamalla ohjauspaneelin 
[POWER]-painiketta. Käyttääksesi 
järjestelmän jälleen, paina 
[POWER]-painiketta uudelleen.

Järjestelmä kytkeytyy pois päältä, 
kun sammutat moottorin.
• Kun kytket järjestelmän takaisin 

päälle, edellinen tila ja asetukset 
ovat ennallaan.

Näytön käynnistäminen/ 
sammuttaminen
Voit kytkeä näytön pois päältä häi-
käistymisen estämiseksi. Näyttö voi-
daan kytkeä pois päältä vain järjes-
telmän ollessa päällä.
1.  Paina ohjauspaneelin [SETUP/

CLOCK]-painiketta.
2. Paina ohjauspaneelin [6]-pai-

niketta valitaksesi Display Off-
vaihtoehdon.
• Kytke näyttö takaisin päälle pai-

namalla mitä tahansa ohjauspa-
neelin painiketta.

 VAROITUS
• Jotkut toiminnot saattavat 

olla turvallisuussyistä pois 
käytöstä auton liikkuessa. Ne 
toimivat vain kun auto pysäh-
tyy. Pysäköi auto turvalliseen 
paikkaan ennen niiden käyttä-
mistä.

• Lopeta järjestelmän käyttö, 
jos siihen tulee toimintahäiriö, 
esimerkiksi jos ääni lakkaa 
kuulumasta tai näyttö pime-
nee. Jos jatkat järjestelmän 
käyttämistä, vaikka siinä on 
toimintahäiriö, se saattaa 
aiheuttaa tulipalon, sähköis-
kun tai järjestelmän vikaantu-
misen.

HUOMIO
Voit kytkeä järjestelmän päälle, 
kun virtalukko asetetaan ACC 
tai ON -asentoon. Akku tyhje-
nee jos järjestelmää käytetään 
pitkään moottorin ollessa sam-
mutettuna. Jos tarkoituksenasi 
on käyttää järjestelmää pitkän 
aikaa, käynnistä moottori.
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Perustoimintoihin 
tutustuminen
Voit valita kohteen tai säätää asetuk-
sia käyttämällä numeropainikkeita ja 
ohjauspaneelin [TUNE]-säädintä.

Kohteen valitseminen
Numeroidut kohteet
Paina vastaavaa numeropainiketta

Numerottomat kohteet
Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
haluamasi kohteen ja paina säädintä 
tämän jälkeen.

Asetuksen säätäminen
Kierrä [TUNE]-säädintä säätääksesi 
arvoa ja paina säädintä tallentaakse-
si muutokset.
Kierrä [TUNE]-säädintä oikealle suu-
rentaaksesi arvoa ja kierrä [TUNE]-
säädintä vasemmalle pienentääksesi 
arvoa.
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RADIO
Radion kytkeminen päälle
Paina ohjauspaneelin [RADIO]-
painiketta.

FM/AM-tila

(1) Tämänhetkinen radiotila
(2) Radioaseman tiedot
(3) Esiasetusluettelo

Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta käyttääksesi seuraavia 
valikon vaihtoehtoja:
• List: Näyttää kaikki saatavilla ole-

vat radioasemat.

• Traffic Announcement (TA): Ota 
liikennetiedotukset käyttöön tai 
poista ne käytöstä. Tiedotukset 
ja ohjelmat vastaanotetaan auto-
maattisesti, jos niitä on saatavilla.

• Scan: Järjestelmä etsii radioase-
mia, joilla on voimakas signaali ja 
soittaa jokaista noin viisi sekuntia.

• Sound Settings: Säädä järjestel-
män ääniasetuksia.

DAB/FM-tila (DAB-radio)

(1) Tämänhetkinen radiotila
(2) Radioaseman tiedot
(3) Esiasetusluettelo

Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta käyttääksesi seuraavia 
valikon vaihtoehtoja:
• List: Näyttää kaikki saatavilla ole-

vat radioasemat.
• Traffic Announcement (TA): Ota 

liikennetiedotukset käyttöön tai 
poista ne käytöstä. Tiedotukset 
ja ohjelmat vastaanotetaan auto-
maattisesti, jos niitä on saatavilla.

• Region: Alueellisten asemien 
automaattisen vaihdon käyttöönot-
to/käytöstäpoisto.

• Sound Settings: Säädä järjestel-
män ääniasetuksia.

• Scan: Järjestelmä etsii radioase-
mia, joilla on voimakas signaali ja 
soittaa jokaista noin viisi sekuntia.

• Manual tune FM: Viritä radiotaa-
juus manuaalisesi.
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Radiotilan vaihtaminen
Voit myös painaa ohjauspaneelin 
[RADIO]-painiketta tai ohjauspyörän 
[MODE]-painiketta. Radiotila muut-
tuu joka kerta kun painat painiketta.

Käytettävissä olevien radioka-
navien skannaus
Voit kuunnella kutakin radiokanavaa 
muutaman sekunnin ajan testatakse-
si kuuluvuuden ja valitaksesi halua-
masi.
1. Kun olet radionäytössä, paina 

ohjauspaneelin [MENU]-paini-
ketta.

2. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
Scan ja paina säädintä.
• Järjestelmä etsii radioasemia, 

joilla on voimakas signaali ja 
soittaa jokaista noin viisi sekun-
tia.

3. Kun löydät radiokanavan, jota 
haluat kuunnella, paina [TUNE]-
säädintä.
• Voit jatkaa valitun kanavan 

kuuntelemista.

Radiokanavien haku
Hae edellistä tai seuraavaa radio-
kanavaa painamalla ohjauspaneelin   
[∨ SEEK ∧] -painiketta.

• Voit myös pitää  [∨ SEEK ∧] -pai-
nikkeen painettuna selataksesi 
taajuuksia nopeasti. Kun vapau-
tat painikkeen, vahvalla signaalilla 
varustettu kanava valitaan auto-
maattisesti.

Jos tiedät haluamasi radiokanavan 
tarkan taajuuden, kierrä ohjauspa-
neelin [TUNE]-säädintä muuttaakse-
si taajuutta.

Radiokanavien tallentaminen
Voit tallentaa lempikanavasi ja kuun-
nella niitä valitsemalla kanavan esia-
setusluettelosta.
Kun kuuntelet radiota, paina tyhjänä 
olevaa numeropainiketta radionäy-
töstä.
• Kuuntelemasi radiokanava lisätään 

valittuun numeroon.

] HUOMAUTUS
• Voit tallentaa enintään 36 radio-

kanavaa.
• Jos esiasetusluettelo on täynnä 

voit korvata jonkin tallennetun 
kanavan tällä hetkellä kuuntele-
mallasi kanavalla. Pidä haluamaa-
si numeropainiketta painettuna 
ohjauspaneelissa.

Tallennettujen radiokanavien  
kuuntelu
1. Vahvista haluamasi radiokanavan 

esiasetusnumero.
2. Paina haluamaasi numeropaini-

ketta ohjauspaneelista.
• Voit myös vaihtaa kanavaa pai-

namalla ohjauspyörän ylös/
alas-vipua.
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Mediasoittimen käyttö
Voit toistaa musiikkia, joka on tal-
lennettu erilaisille tallennuslaitteille, 
kuten USB-tallentimille, älypuhelimil-
le ja iPod-laitteille.
1. Kytke laite autosi USB- tai AUX-

liitäntään.
• Soitto saattaa alkaa välittömästi 

riippuen järjestelmään kytketys-
tä laitteesta.

2. Paina ohjauspaneelin [MEDIA]-
painiketta.
• Jos sinulla on useita tallen-

nuslaitteita, paina [MEDIA]-
painiketta uudelleen ja paina 
vastaavaa numeropainiketta 
halutun tilan valitsemiseksi.

] HUOMAUTUS
• Kun kytket Apple-laitteen, toisto 

ei ala automaattisesti. Käynnistä 
mediasoitin iPod-tilassa paina-
malla ohjauspaneelin [MEDIA]-
painiketta.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Voit myös vaihtaa tilaa painamalla 

ohjauspyörän [MODE]-painiketta 
toistuvasti.

• Liitä tai irrota USB-laite, kun jär-
jestelmä on kytkettynä pois pääl-
tä.

• Käytössä olevat painikkeet tai 
auton USB/AUX-liitäntöjen 
ulkonäkö ja asettelu saattavat 
vaihdella riippuen auton mallista 
ja varustelusta.

• Älä kytke älypuhelinta tai MP3-
laitetta järjestelmään yhtä aikaa 
usealla menetelmällä, kuten USB, 
Bluetooth ja AUX. Se saattaa 
aiheuttaa häiriöäänen tai järjes-
telmän toimintahäiriön.

• Kun kytketyn laitteen taajuus-
korjaintoiminnon ja järjestel-
män taajuuskorjaimen asetukset 
ovat molemmat päällä, ne saat-
tavat häiritä toistensa toimintaa 
ja aiheuttaa äänen laadun heik-
kenemistä tai vääristymiä. Kytke 
laitteen tajuuskorjain pois päältä, 
jos mahdollista.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Applen laitteen tai AUX-laitteen 

liittämisen yhteydessä voi kuulua 
meluääntä. Irrota laite, kun et 
käytä sitä.

• Kun Applen laite tai AUX-laite 
on kytketty pistorasiaan lataus-
ta varten, ulkoisen laitteen tois-
tosta saattaa aiheutua meluääntä. 
Irrota tässä tapauksessa laite vir-
tapistokkeesta ennen järjestelmän 
käyttöä.

USB-tilan käyttäminen
Voit soittaa kannettaviin laiteisiin, 
kuten USB-tallentimiin ja MP3-
soittimiin tallennettuja mediatiedos-
toja. Tarkista yhteensopivat USB-
tallennuslaitteet ja tiedostotyypit 
ennen USB-tilan käyttämistä.

Kytke USB-laitteesi auton USB-
liitäntään.
• Toisto alkaa välittömästi.

MEDIASOITIN



Äänentoistojärjestelmä

5 16

• Jos järjestelmään on jo kytket-
ty USB-laite, paina [MEDIA]-
painiketta ja paina [1]-painiketta 
valitaksesi median valintaikkunas-
ta USB-vaihtoehdon.

(1) Jatkuvan toiston tila
(2) Tämänhetkisen tiedoston numero 

ja tiedostojen kokonaismäärä
(3) Tällä hetkellä soitetun kappaleen 

tiedot
(4) Toistoaika ja -paikka

Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta käyttääksesi seuraavia 
valikon vaihtoehtoja:
• Information: Näyttää tällä hetkellä 

soitetun kappaleen tiedot.
• Sound Settings: Säädä järjestel-

män ääniasetuksia.

Pikakelaus eteen-/taaksepäin
Pidä ohjauspaneelin [∨ TRACK ∧] 
-painiketta painettuna.
• Voit myös pitää ohjauspyörän ylös/

alas-vipua painettuna.

Tämänhetkisen toiston aloittami-
nen uudelleen
Paina ohjauspaneelin [∨ TRACK]-
painiketta..
• Voit myös painaa ohjauspyörän 

alas-vipua.

Edellisen tai seuraavan kappa-
leen toisto
Toista edellinen kappale paina-
malla ohjauspaneelin [∨ TRACK]-
painiketta kahdesti. Toista seuraava 
kappale painamalla ohjauspaneelin 
[TRACK ∧]-painiketta.
• Voit myös käyttää ohjauspyörän 

ylös/alas-vipua.

] HUOMAUTUS
• Käännä ohjauspaneelin [FILE]-

säädintä etsiäksesi haluamasi kap-
paleen ja paina säädintä viiden 
sekunnin sisällä toistaaksesi tie-
doston.

• Jos ohjausta ei havaita viiden 
sekunnin sisällä, haku peruute-
taan ja näytöllä näytetään sillä 
hetkellä toistettavan kappaleiden 
tiedot.

Toistuva toisto
Paina ohjauspaneelin [1]-painiketta. 
Toistuvan toiston tila muuttuu joka 
kerta kun painat sitä. Vastaava tila-
kuvake näytetään näytöllä.
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Toisto satunnaisessa 
järjestyksessä
Paina ohjauspaneelin  [2]-painiketta. 
Satunnaissoitto otetaan käyttöön tai 
poistetaan käytöstä joka kerta kun 
painat sitä. Kun otat satunnaistoisto-
tilan (shuffle) käyttöön, sitä vastaava 
tilakuvake näytetään näytöllä.

Musiikkitiedostojen haku tiedos-
tolistasta
1. Paina ohjauspaneelin [3]-painiket-

ta valitaksesi List-vaihtoehdon.
2. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 

haluamasi kategorian ja tiedos-
ton ja paina säädintä soittaaksesi 
musiikkitiedoston.

] HUOMAUTUS
• Älä käytä jatkokaapelia, kun kyt-

ket USB-laitteen. Kytke se suo-
raan USB-liitäntään. Jos käytät 
USB-jatkojohtoa tai USB-jakajaa, 
USB-laitetta ei ehkä tunnisteta.

• Työnnä USB-liitin USB-liitännän 
pohjaan asti. Muuten tiedonsiir-
rossa saattaa olla virheitä.

• Kun kytket USB-laitteen irti, saat-
taa kuulua häiriöääni.

• Järjestelmä voi toistaa vain stan-
dardimuotoon koodattuja tiedos-
toja.

(Jatkuu)

 HUOMIO
• Käynnistä auton moottori 

ennen USB-laitteen kytkemis-
tä järjestelmään. Moottorin 
käynnistäminen USB-laitteen 
ollessa kytkettynä järjestel-
mään saattaa vahingoittaa 
USB-laitetta.

• Älä altista USB-laitetta staat-
tiselle sähkölle liittäessäsi ja 
irrottaessasi sitä. Staattinen 
sähköpurkaus saattaa aiheut-
taa järjestelmän toimintahäiri-
ön.

• Älä anna kehosi tai minkään 
esineen koskettaa USB-
liitäntää. Se saattaa aiheuttaa 
onnettomuuden tai järjestel-
män toimintahäiriön.

• Älä kytke ja irrota USB-liitintä 
toistuvasti lyhyen ajan sisällä. 
Se saattaa aiheuttaa virheen 
laitteeseen tai järjestelmän 
toimintahäiriön.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä käytä USB-laitetta mui-

hin tarkoituksiin kuin tie-
dostojen toistamiseen. USB-
lisälaitteiden käyttäminen 
lataamisen tai lämmitykseen 
saattaa heikentää järjestelmän 
tehokkuutta tai aiheuttaa toi-
mintahäiriön.
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(Jatkuu)
• Seuraavan tyyppisiä USB-laitteita 

ei ehkä tunnisteta tai ne eivät ehkä 
toimi asianmukaisesti:
- Salatut MP3-soittimet
- USB-laitteet, joita ei tunnisteta 

siirrettäväksi levyksi
• USB-laitetta ei ehkä tunnisteta sen 

tilan vuoksi.
• Jotkut USB-laitteet eivät ehkä ole 

yhteensopivia järjestelmäsi kans-
sa.

• USB-laitteen tunnistus saattaa 
kestää pidempään tiippuen USB-
laitteen tyypistä, kapasiteetista tai 
tiedostojen muodosta.

• Varustelusta riippuen jotkut USB-
laitteet eivät tue lataamista USB-
liitännän kautta.

• Järjestelmä ei toista kuva- tai 
videotiedostoja USB-laitteelta.

iPod-tilan käyttäminen
Voit kuunnella Apple-laitteellesi 
(esim. iPod tai iPhone) tallennettua 
musiikkia.
1. Kytke Apple-laitteesi auton USB-

liitäntään laitteen mukana tulleella 
kaapelilla.
• Kun laite kytketään, se alkaa 

latautua. Musiikin toisto ei ala 
automaattisesti.

2. Paina ohjauspaneelin [MEDIA]-
painiketta.
• Jos järjestelmään on jo kytketty 

useita laitteita, paina [MEDIA]-
painiketta ja paina [1]-painiketta 
valitaksesi median valintaikku-
nasta iPod-vaihtoehdon.

(1) Jatkuvan toiston tila
(2) Tämänhetkisen tiedoston numero 

ja tiedostojen kokonaismäärä
(3) Tällä hetkellä soitetun kappaleen 

tiedot
(4) Toistoaika ja -paikka

Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta käyttääksesi seuraavia 
valikon vaihtoehtoja:
• Information: Näyttää tällä hetkellä 

soitetun kappaleen tiedot.
• Sound Settings: Säädä järjestel-

män ääniasetuksia.
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Pikakelaus eteen-/taaksepäin
Pidä ohjauspaneelin [∨TRACK ∧] 
-painiketta painettuna.
• Voit myös pitää ohjauspyörän ylös/

alas-vipua painettuna.

Tämänhetkisen toiston aloittami-
nen uudelleen
Paina ohjauspaneelin [∨ TRACK]-
painiketta.
• Voit myös painaa ohjauspyörän 

alas-vipua.

Edellisen tai seuraavan kappa-
leen toisto
Toista edellinen kappale painamal-
la ohjauspaneelin   [∨ TRACK]-
paini ketta kahdesti. Toista seuraava 
kappale painamalla ohjauspaneelin 
[TRACK ∧]-painiketta.
• Voit myös käyttää ohjauspyörän 

ylös/alas-vipua.

] HUOMAUTUS
• Käännä ohjauspaneelin [FILE]-

säädintä etsiäksesi haluamasi kap-
paleen ja paina säädintä viiden 
sekunnin sisällä toistaaksesi tie-
doston.

• Jos ohjausta ei havaita viiden 
sekunnin sisällä, haku peruute-
taan näytöllä näytetään sillä het-
kellä toistettavan kappaleiden tie-
dot.

Jatkuva toisto
Paina ohjauspaneelin [1]-painiketta. 
Jatkuvan toiston tila muuttuu joka 
kerta kun painat sitä. Vastaava tila-
kuvake näytetään näytöllä. 

Toisto satunnaisessa 
järjestyksessä
Paina ohjauspaneelin [2]-painiketta. 
Satunnaissoitto otetaan käyttöön tai 
poistetaan käytöstä joka kerta kun 
painat sitä. Kun otat satunnaistoisto-
tilan (shuffle) käyttöön, sitä vastaava 
tilakuvake näytetään näytöllä.

Musiikkitiedostojen haku tiedos-
tolistasta
1. Paina ohjauspaneelin [3]-painiket-

ta valitaksesi List-vaihtoehdon.
2. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 

haluamasi kategorian ja tiedos-
ton ja paina säädintä soittaaksesi 
musiikkitiedoston.

 HUOMIO
• Muista käynnistä moottori 

ennen laitteiden kytkemistä 
järjestelmään. Laite saattaa 
vaurioitua jos moottori käyn-
nistetään laitteen ollessa kyt-
kettynä.

• Älä kytke ja irrota USB-liitintä 
toistuvasti lyhyen ajan sisällä. 
Se saattaa aiheuttaa virheen 
laitteeseen tai järjestelmän 
toimintahäiriön.
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Huomioita Applen laitteista
• Varmista, että laitteesi iOS ja 

laiteversio on päivitetty ennen 
sen kytkemistä järjestelmään. 
Vanhentuneet laitteet saattavat 
aiheuttaa järjestelmään häiriön.

• Jos laitteen akkulataus on alhai-
nen, laitetta ei ehkä tunnisteta. 
Tarkista akun lataustila ja lataa sitä 
tarvittaessa ennen laitteen kytke-
mistä järjestelmään.

• Käytä Applen hyväksymää kaape-
lia. Jos käytät ei-hyväksyttyä kaa-
pelia, äänessä saattaa olla häiriöi-
tä tai toistossa virheitä.

• Käytä alle 1 metrin pituista kaa-
pelia, jollainen Applen laitteiden 
kanssa alun perin toimitetaan. 
Pidemmät kaapelit saattavat 
aiheuttaa sen, että audiojärjestel-
mä ei tunnista Applen laitetta.

• Työnnä USB-liitin USB-liitännän 
pohjaan asti. Muuten tiedonsiirros-
sa saattaa olla virheitä.

• Kun laitteesi kytketään yhtä aikaa 
USB-liitäntään ja AUX-liitäntään, 
se tunnistetaan AUX-tilassa. Laite 
pysyy AUX-tilassa, vaikka AUX-
kaapelia ei kytketä järjestelmään. 
Toista musiikkia iPod-tilassa irrot-
tamalla AUX-kaapelin laitteesta tai 
vaihtamalla laitteen audiolähdöksi 
”Dock”.

• Jos kytket laitteesi järjestelmään 
toiston ollessa meneillään laittees-
sasi, saatat kuulla korkean äänen 
juuri kytkennän jälkeen. Kytke laite 
kun olet lopettanut tai keskeyttänyt 
toiston.

• Laitteen kytkeminen latauksen tai 
iTunes-synkronoinnin aikana saat-
taa aiheuttaa virheen. Kytke laite, 
kun lataus tai synkronointi on val-
mis.

• Jos kytket iPod nanon (6. sukupol-
ven laitteita lukuun ottamatta) tai 
iPod classicin, merkin logo tulee 
laitteen näytölle. Jos laite on iPho-
ne tai iPod touch, logoa ei näytetä.

Huomioita Applen laitteiden käytöstä
• Mallista riippuen laitettasi ei ehkä 

tunnisteta johtuen tukemattomista 
tiedonsiirtoprotokollista.

• Järjestelmässä näytettyjen tai soi-
tettujen kappaleiden järjestys saat-
taa poiketa järjestyksestä, jossa 
kappaleet on tallennettu laitteellesi.

• Järjestelmässä näytetyt tiedot 
saattavat vaihdella riippuen käyttä-
mästäsi soitinsovelluksesta.

• iPhone-laitteessa audio streaming 
-toiminto ja iPod-tilan ohjaus voi-
vat olla ristiriidassa. Jos tapahtuu 
virhe, irrota USB-kaapeli ja kytke 
se takaisin.

• Kun käytät iPhonea tai iPod 
touchia, älä ohjaa laitetta, kun se 
on kytkettynä järjestelmääsi. Se 
saattaa aiheuttaa virheen.

• Jos soitat tai vastaanotat puhe-
lun iPhonella musiikin soidessa, 
musiikki saattaa jäädä pois päältä, 
kun lopetat puhelun. Ellet kuule 
musiikkia puhelun lopettamisen 
jälkeen, tarkista laitteesta, onko 
musiikki keskeytetty.
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• Älä kopioi kappaletta useampaan 
kansioon. Useaan kansioon tal-
lennettu kappale saattaa aiheuttaa 
virheen haku- ja toistotoiminnois-
sa.

• Jos suoritat median ohjaustoimin-
non kuten musiikin keskeytyksen 
tai jatkuvan toiston juuri ennen 
kappaleen loppumista, näytöl-
lä esitetyt kappaleen tiedot eivät 
ehkä vastaa tällä hetkellä toistet-
tua kappaletta. Tämä ei ole järjes-
telmän häiriö. Käynnistä laitteen 
iPod-tila uudelleen tai keskeytä ja 
aloita toisto laitteestasi uudelleen.

• Äänen hyppimistä tai normaalista 
poikkeavaa toimintaa saattaa ilme-
tä riippuen Apple-laitteesi ominai-
suuksista.

• Jos Apple-laite toimii virheellises-
ti Apple-laitteen virheen johdosta, 
nollaa Apple-laite ja kokeile uudel-
leen. (Lisätietoja saat tutustumalla 
Apple-laitteen käyttöoppaaseen)

AUX-tilan käyttäminen
Voit kuunnella audiomateriaalia 
autosi kaiuttimesta kytkemällä jär-
jestelmään ulkoisia laitteita, kuten 
älypuhelimia ja MP3-soittimia.

Kytke ulkoinen laite auton AUX-
liitäntään AUX-kaapelilla.
• AUX-tila kytkeytyy automaattisesti 

ja ääni kuuluu auton kaiuttimista.
• Jos järjestelmään on jo kytket-

ty ulkoinen laite, paina [MEDIA]-
painiketta ja paina [3]-painiketta 
valitaksesi median valintaikkunas-
ta AUX-vaihtoehdon.

Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta käyttääksesi seuraavia 
valikon vaihtoehtoja:
• Sound Settings: Säädä järjestel-

män ääniasetuksia.

] HUOMAUTUS
• Koska järjestelmä toimii lähtölait-

teena kytketylle ulkoiselle laitteelle 
AUX-tilassa, et voi käyttää muita 
säätöjä kuin äänenvoimakkuuden 
säätöä. Käytä toiston säätämiseen 
ulkoisen laitteen säätimiä.

• AUX-tilan äänenvoimakkuutta 
säädetään erillisesti muista tilois-
ta.

• Ulkoisen laitteen käyttäminen 
virtapistokkeeseen kytketyllä vir-
takaapelilla saattaa laitetyypistä 
riippuen aiheuttaa häiriöääniä.

• Jos AUX-kaapeli kytketään jär-
jestelmään ilman ulkoista laitetta, 
saattaa kuulua häiriöääni. Poista 
AUX-kaapeli AUX-liitännästä, kun 
ulkoinen laite ei ole kytkettynä.
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Yhteyden muodostaminen 
Bluetooth-laitteeseen
Bluetooth on lyhyen kantaman 
langaton tiedonsiirtoteknologia. 
Bluetoothin kautta voit yhdistää 
lähellä olevat mobiililaitteet langat-
tomasti ja lähettää ja vastaanottaa 
dataa yhdistettyjen laitteiden välillä. 
Näin voit käyttää laitteitasi tehok-
kaasti.
Käyttääksesi Bluetoothia, sinun on 
ensin yhdistettävä Bluetooth-laite 
järjestelmääsi (esim. Matkapuhelin 
tai MP3-soitin). Varmista, että yhdis-
tettävä laite tukee Bluetoothia.

] HUOMAUTUS
• Järjestelmässä voidaan käyt-

tää vain Bluetooth Handsfree- ja 
Audio-toimintoja. Yhdistä mobii-
lilaite, joka tukee molempia toi-
mintoja.

• Jotkut Bluetooth-laitteet saatta-
vat aiheuttaa audiojärjestelmän 
toimintahäiriöitä tai häiriöääniä. 
Tässä tapauksessa kokeile sijoit-
taa laite eri paikkaan ongelman 
ratkaisemiseksi.

• Joitakin toimintoja ei ehkä tueta 
riippuen yhdistetystä Bluetooth-
laitteesta tai matkapuhelimes-
ta. Katso lisätietoja Bluetooth® 
-yhteyttä tukevista laitteista ja 
yhteensopivuudesta osoittees-
ta http://kia.fi ja hakukenttään 
Bluetooth.

• Jos järjestelmä ei ole vakaa auton 
ja Bluetooth-laitteen välisen tie-
donsiirto-ongelman vuoksi pois-
ta paritetut laitteet ja muodosta 
yhteys Bluetooth-laitteisiin uudel-
leen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos Bluetooth-yhteys ei ole vakaa, 

noudata näitä ohjeita tai yritä 
uudelleen.
1. Poista Bluetooth käytöstä ja 

aktivoi se uudelleen laitteesta. 
Yhdistä tämän jälkeen laite 
uudelleen.

2. Käännä laitteen virta ensin pois 
päältä ja sitten päälle. Kytke 
laite tämän jälkeen uudelleen.

3. Poista laitteen akku ja asenna 
se takaisin. Kytke laite tämän 
jälkeen päälle ja yhdistä se 
uudelleen.

4. Poista laiteparien Bluetooth-
muodostaminen sekä järjestel-
mästä että laitteesta ja rekiste-
röi ja yhdistä ne uudelleen.

Laiteparien muodostaminen jär-
jestelmän kanssa
Muodosta Bluetooth-liitäntää varten 
ensin laitepari laitteesi ja järjestelmä-
si välille lisätäksesi laitteen järjestel-
män Bluetooth-laitteiden listaan. Voit 
rekisteröidä enintään viisi laitetta.
1. Paina ohjauspaneelin [SETUP/

CLOCK]-painiketta ja valitse 
Bluetooth u Connections.

BLUETOOTH

 VAROITUS
Pysäköi auto turvalliseen  
paikkaan ennen Bluetooth-
laitteen kytkemistä. Häiriin-
ty minen ajon aikana saattaa 
aiheuttaa liikenneonnettomuu-
den ja johtaa jopa hengenvaa-
rallisiin henkilövahinkoihin.
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• Jos muodostat laiteparin järjes-
telmäsi ja laitteen välille ensim-
mäistä kertaa, voit myös pai-
naa ohjauspaneelin [PHONE]-
painiketta tai ohjauspyörän soit-
to/vastaus-painiketta.

2. Aktivoi yhdistettävän Bluetooth-
laitteen Bluetooth, etsi autosi jär-
jestelmä ja valitse se.
• Tarkista järjestelmän Bluetooth-

nimi, joka näkyy järjestelmän 
näytön uuden rekisteröinnin 
ponnahdusnäytöllä.

3. Syötä tai vahvista salasana vah-
vistaaksesi yhteyden.
• Jos salasanan syötön näyttö 

näytetään Bluetooth-laitteen 
näytöllä, syötä salasana ”0000” 
joka näytetään järjestelmän 
näytöllä. 

• Jos 6-merkkinen salasana näy-
tetään Bluetooth-laitteen näy-
töllä, varmista, että Bluetooth-
laitteen näytöllä esitetty 
Bluetooth-salasana on sama 
kuin järjestelmän näytöllä esitet-
ty salasana ja vahvista yhdistä-
minen laitteesta.

4. Valitse yhdistetäänkö Bluetooth-
laite järjestelmääsi ennen muita 
laitteita.
• Jos valitset Bluetooth-laitteen 

ensisijaiseksi, se yhdistetään 
automaattisesti järjestelmään, 
kun kytket järjestelmän päälle.

] HUOMAUTUS
• Tässä ohjekirjassa esitetty näytön 

kuva on esimerkki. Tarkista tark-
ka ajoneuvon nimi ja Bluetooth-
laitteen nimi järjestelmäsi näytöltä.

• Oletussalasana on ”0000”.
• Saattaa kestää jonkin aikaa, että 

järjestelmä muodostaa yhtey-
den laitteeseesi sen jälkeen, kun 
olet sallinut järjestelmän pääsyn 
laitteeseen. Kun yhteys on muo-
dostettu, näytön yläosaan tulee 
Bluetooth-tilakuvake.

(Jatkuu)

(Jatkuu) 
• Voit muuttaa lupa-asetuksia 

matkapuhelimen Bluetooth-
asetusvalikosta. Katso lisätietoja 
matkapuhelimesi käyttöoppaasta.

• Rekisteröi uusi laite toistamalla 
vaiheet 1–4.

• Kun uusi laite yhdistetään järjes-
telmään Bluetoothin kautta, et voi 
yhdistää toista laitetta.

• Jos käytät automaattista 
Bluetooth-yhdistämistoimintoa, 
puhelu saatetaan siirtää auton 
Handsfree-järjestelmään, kun 
puhut puhelimeen auton lähellä 
auton moottorin ollessa käynnissä. 
Ellet halua järjestelmän yhdistä-
vän laitetta automaattisesti, poista 
laitteesi Bluetooth käytöstä.

• Kun laite yhdistetään järjestel-
mään Bluetoothin kautta, laiteen 
akku saattaa tyhjentyä nopeam-
min.
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Paritetun laitteen yhdistäminen
Käyttääksesi Bluetooth-laitetta jär-
jestelmässäsi, yhdistä järjestelmään 
laite, jonka kanssa on muodostettu 
laitepari. Järjestelmä voi muodos-
taa yhteyden vain yhteen laitteeseen 
kerrallaan.
1. Paina ohjauspaneelin [SETUP/

CLOCK]-painiketta ja valitse 
Bluetooth u Connections.
• Jos liitettyä laitetta ei ole, paina 

ohjauspaneelin [PHONE]-
painiketta tai ohjauspyörän soit-
to/vastaus-painiketta.

2. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
kytkettävän laitteen ja paina sää-
dintä tämän jälkeen.
•  Jos järjestelmään on jo yhdistet-

ty toinen laite, poista sen yhteys. 
Valitse yhdistetty laite katkais-
taksesi yhteyden.

3. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
Connect ja paina säädintä.

] HUOMAUTUS
• Jos yhteys katkeaa, kun laite on 

käyttöetäisyyden ulkopuolella 
tai laitteeseen tulee vika, yhteys 
palautuu automaattisesti, kun 
laite tuodaan käyttöetäisyydelle 
tai kun vika poistuu.

• Bluetooth-yhteys ei ole käytet-
tävissä, kun laitteen Bluetooth-
toiminto on pois päältä. Muista 
kytkeä laitteen Bluetooth-toiminto 
päälle.

• Yhteyden automaattisesta muo-
dostamisesta riippuen laitteen 
yhdistäminen saattaa kestää jon-
kin aikaa.

Laitteen yhteyden katkaiseminen
Jos haluat lopettaa Bluetooth-laitteen 
käytön tai haluat yhdistää toisen lait-
teen, katkaise yhdistettynä olevan 
laitteen yhteys.
1. Paina ohjauspaneelin [SETUP/

CLOCK]-painiketta ja valitse 
Bluetooth u Connections.

2. Kierrä [TUNE]-säädintä valitakse-
si laitteen jonka yhteyden haluat 
katkaista ja paina säädintä tämän 
jälkeen.

3. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
Disconnect ja paina säädintä.

Paritettujen laitteiden 
poistaminen
Jos et enää halua, että tietyn 
Bluetooth laitteen kanssa on muo-
dostettu laitepari tai haluat yhdis-
tää uuden laitteen ja Bluetooth-
laiteluettelo on täynnä, poista pari-
tettuja laitteita.
1. Paina ohjauspaneelin [SETUP/

CLOCK]-painiketta ja valitse 
Bluetooth u Connections.

2. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
poistettavan laitteen ja paina sää-
dintä tämän jälkeen.

3. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
Delete ja paina säädintä.

] HUOMAUTUS
• Kun poistat laiteparilla yhdistetyn 

laitteen, myös järjestelmään tal-
lennettu puheluhistoria ja yhteys-
tiedot poistetaan.

• Käyttääksesi poistettua puhelinta 
uudelleen, sinun on muodostetta-
va laite pariksi uudelleen.
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Bluetooth-audiolaitteen 
käyttäminen
Voit kuunnella yhdistetyyn Bluetooth-
audiolaitteeseen tallennettua musiik-
kia autosi kaiuttimista.

Paina ohjauspaneelin [MEDIA]-
painiketta.
• Jos sinulla on useita tallennus-

laitteita, paina [MEDIA]-painiketta 
ja paina [2]-painiketta valitaksesi 
median valintaikkunasta BT Audio 
-vaihtoehdon.

(1) Jatkuvan toiston tila
(2) Tällä hetkellä soitetun kappaleen 

tiedot

Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta käyttääksesi seuraavia 
valikon vaihtoehtoja:
• Connections: Aseta Bluetooth-

yhteys.
• Sound Settings: Säädä järjestel-

män ääniasetuksia.

Toiston keskeytys/palauttaminen
Keskeytä toisto painamalla ohjaus-
paneelin [3]-painiketta. Jatka toistoa 
painamalla [3]-painiketta uudelleen.

Tämänhetkisen toiston aloittami-
nen uudelleen
Paina ohjauspaneelin [∨ TRACK]-
painiketta.
• Voit myös painaa ohjauspyörän 

alas-vipua.

Edellisen tai seuraavan kappa-
leen toisto
Toista edellinen kappale paina-
malla ohjauspaneelin [∨ TRACK]-
painiketta kahdesti. Toista seuraava 
kappale painamalla ohjauspaneelin 
[TRACK ∧]-painiketta.

• Voit myös käyttää ohjauspyörän 
ylös/alas-vipua.

] HUOMAUTUS
Edellisen/seuraavan kappaleen soit-
toa ei ehkä tueta riippuen yhdiste-
tystä Bluetooth-laitteesta tai matka-
puhelimesta.

Jatkuva toisto
Paina ohjauspaneelin [1]-painiketta. 
Jatkuvan toiston tila muuttuu joka 
kerta kun painat sitä. Vastaava tila-
kuvake näytetään näytöllä. 

Toisto satunnaisessa järjestyk-
sessä
Paina ohjauspaneelin [2]-painiketta. 
Satunnaissoitto otetaan käyttöön tai 
poistetaan käytöstä joka kerta kun 
painat sitä. Kun otat satunnaistoisto-
tilan (shuffle) käyttöön, sitä vastaava 
tilakuvake näytetään näytöllä.
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] HUOMAUTUS
• Riippuen toiston ohjaukset riip-

puvat käyttämästäsi yhdistetystä 
Bluetooth-laitteesta, matkapuheli-
mesta tai musiikkisoittimesta.

• Streaming-toimintoa ei ehkä tueta 
käyttämästäsi musiikkisoittimesta 
riippuen.

• Joitakin toimintoja ei ehkä tueta 
riippuen yhdistetystä Bluetooth-
laitteesta tai matkapuhelimesta.

• Jos yhdistät Bluetooth-laitteen 
tai matkapuhelimen järjestel-
määsi samaan aikaan USB:n 
Bluetoothin kautta, Bluetooth-tila 
kytketään pois päältä ja musiikki 
toistetaan USB- tai iPod-tilassa. 
Kuunnellaksesi Bluetoothin kaut-
ta suoratoistettua musiikkia, pois-
ta USB-laite.

• Jos Bluetooth-puhelinta käytetään 
musiikin toistamiseen ja puhelin 
vastaanottaa puhelun tai sillä soi-
tetaan puhelu, musiikki lakkaa.

• Puhelun soittaminen tai puheluun 
vastaaminen Bluetooth-toiston 
aikana voi aiheuttaa häiriöääniä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos käytät Bluetooth-puhelintilaa 

Bluetooth audion kanssa, tois-
to ei ehkä jatku automaattisesti 
puhelun päätettyä. Tämä riippuu 
yhdistetystä matkapuhelimesta.

• Seuraavan/edellisen kappa-
leen hakeminen Bluetooth-
äänentoistotilassa voi aiheuttaa 
häiriöitä joihinkin matkapuheli-
miin.

• Pikakelausta eteen-/taaksepäin ei 
tueta Bluetooth audio -tilassa.

• Soittolistatoimintoa ei tueta 
Bluetooth audio -tilassa.

• Jos Bluetooth-laitteen yhteys kat-
kaistaan, Bluetooth audio -tila lak-
kaa.

Bluetooth-puhelimen 
käyttäminen
Voit käyttää Bluetoothia handsf-
ree-puheluihin. Katso puhelutiedot 
järjestelmän näytöltä ja soita tai 
vastaanota puheluita turvallisesti ja 
kätevästi auton oman mikrofonin ja 
kaiuttimien kautta. 

VAROITUS
• Pysäköi auto turvalliseen paik-

kaan ennen Bluetooth-laitteen 
kytkemistä. Häiriintyminen 
ajon aikana saattaa aiheut-
taa liikenneonnettomuuden ja 
johtaa jopa hengenvaarallisiin 
henkilövahinkoihin.

• Älä koskaan näppäile puhe-
linnumeroa tai ota puhe-
linta käteesi ajon aikana. 
Matkapuhelimen käyttö saat-
taa häiritä keskittymistäsi, 
jolloin olosuhteiden havait-
seminen ja odottamattomiin 
tilanteisiin reagoiminen heik-
kenee. Tämä voi johtaa onnet-
tomuuteen. Käytä tarvittaessa 
Bluetooth Handsfree -toimin-
toa soittaaksesi puheluita ja 
pidä puhelut mahdollisimman 
lyhyinä.
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] HUOMAUTUS
• Et pääse puhelimen näyttöön, 

jos yhdistettyjä matkapuhelimia 
ei ole. Yhdistä puhelin järjestel-
mään käyttääksesi Bluetooth-
puhelintoimintoa

• Bluetooth Handsfree -toiminto ei 
ehkä toimi, kun olet alueella jolla 
matkapuhelimen kenttä on huono, 
kuten tunnelissa, maan alla tai 
vuoristoisella alueella.

• Yhteys saattaa olla huono seuraa-
vissa olosuhteissa:
- Matkapuhelimen kenttä on 

heikko
- Matkustamossa on melua
- Matkapuhelin on metalliesinei-

den (esim. juomatölkin) lähellä
• Bluetooth Handsfree -toiminnon 

äänenvoimakkuus ja -laatu saatta-
vat vaihdella liitetystä puhelimes-
ta riippuen.

Puhelun soittaminen
Jos matkapuhelimesi on yhdistetty 
järjestelmään, voit soittaa valitse-
malla nimen soittohistoriastasi tai 
yhteystietoluettelosta.
1. Paina ohjauspaneelin [PHONE]-

painiketta.
•  Voit myös painaa ohjauspyörän 

soitto/vastaus-painiketta.
2. Jos sinulla on useita mobiililaittei-

ta, joiden kanssa on muodostettu 
laitepari, valitse matkapuhelin lai-
tepariluettelosta.

3. Valitse puhelinnumero.
• Valitse puhelinnumero suosi-

keista valitsemalla Favourites.
•  Valitse puhelinnumero soittohis-

toriasta valitsemalla Call history.
• Valitse puhelinnumero yhdiste-

tystä matkapuhelimesta ladatus-
ta yhteystietoluetteolosta valit-
semalla Contacts.

4. Lopeta puhelu painamalla ohjaus-
paneelin [2]-painiketta valitaksesi 
End.
•  Voit myös painaa ohjauspyörän 

puhelun lopetuspainiketta.
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Suosikit-luettelon (favourites) käyttö
1  Paina puhelimen näytön [1]-paini-

ketta valitaksesi Favourites.
2. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 

haluamasi yhteystiedon ja paina 
säädintä soittaaksesi puhelun.

Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta käyttääksesi seuraavia 
valikon vaihtoehtoja:
•  Delete: Suosikkikohteiden poista-

minen.

] HUOMAUTUS
• Voit rekisteröidä jopa 20 suosikkia 

jokaiselle laitteelle.
• Jotta voit rekisteröidä suosikkeja, 

sinun on ensin ladattava yhteystie-
toja järjestelmään.

• Matkapuhelimeen tallennettua 
suosikkiluetteloa ei ladata järjes-
telmään.

• Jos matkapuhelimessa olevia yhte-
ystietoja muokataan, järjestelmän 
suosikit eivät automaattisesti 
muutu. Poista ja lisää kohde suo-
sikkeihin uudelleen.

• Kun yhdistät uuden matkapuhe-
limen, edellisen puhelimesi suo-
sikkeja ei näytetä, mutta ne pysy-
vät järjestelmässä, kunnes poistat 
edellisen puhelimen laiteluettelos-
ta.

Puheluhistorian käyttäminen
1. Paina puhelimen näytön [2]-paini-

ketta valitaksesi Call history.
2. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 

haluamasi kohteen ja paina sää-
dintä soittaaksesi puhelun.

Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta käyttääksesi seuraavia 
valikon vaihtoehtoja:
•  All calls: Katso kaikki puhelut.
•  Missed calls: Katso vain vastaa-

mattomat puhelut.
•  Dialled calls: Katso vain soitetut 

puhelut.
•  Received calls: Katso vain vasta-

tut puhelut.
•  Download: Lataa puheluhistoriasi
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] HUOMAUTUS
• Jotkut matkapuhelimet eivät mah-

dollisesti tue lataustoimintoa.
• Puheluhistoriaan pääsee vain kun 

matkapuhelin on yhdistetty järjes-
telmään.

• Salaisista numeroista tulleita 
puheluita ei tallenneta puheluhis-
toriaan.

• Enintään 50 puhelutietoa ladataan 
luettoa kohden.

• Puhelimen kesto- ja aikatietoja ei 
näytetä järjestelmän näytöllä.

• Soittohistoriasi lataaminen matka-
puhelimestasi edellyttää lupaa. Kun 
yrität ladata tietoja, sinun täytyy 
ehkä sallia lataaminen matkapuheli-
mella. Jos lataaminen epäonnistuu, 
tarkista näkyykö matkapuhelimen 
näytöllä ilmoitusta puhelimen sal-
limisasetuksista.

• Kun lataat puheluhistoriasi, kaik-
ki vanhat tiedot poistetaan.

Yhteystietoluettelon käyttö
1. Paina puhelimen näytön [3]-paini-

ketta valitaksesi Contacts.
2. Kierrä [TUNE]-säädintä valitakse-

si haluamasi aakkosnumeeristen 
merkkien joukon ja paina säädin-
tä.

3. Kierrä [TUNE]-säädintä valitaksesi 
haluamasi yhteystiedon ja paina 
säädintä soittaaksesi puhelun.

Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta käyttääksesi seuraavia 
valikon vaihtoehtoja:
•  Download: Lataa matkapuhelime-

si yhteystiedot.

] HUOMAUTUS
• Yhteystiedot voidaan lada-

ta ainoastaan yhdistetyistä 
Bluetooth-laitteista.

• Yhteystiedot voidaan näyttää 
ainoastaan, kun Bluetooth-laite on 
yhdistetty.

• Vain tuetussa muodossa ole-
vat yhteystiedot voidaan ladata 
ja näyttää Bluetooth-laitteessa. 
Joidenkin sovellusten yhteystieto-
ja ei sisällytetä.

• Laitteestasi voidaan ladata enin-
tään 2000 yhteystietoa.

• Jotkut matkapuhelimet eivät mah-
dollisesti tue lataustoimintoa.

• Riippuen järjestelmäsi ominai-
suuksista, jotkut ladatut yhteys-
tiedot saatetaan menettää.

• Sekä puhelimeen että SIM-kortille 
tallennetut yhteystiedot lada-
taan. Joissakin puhelimissa SIM-
kortille tallennettuja yhteystietoja 
ei voi ladata.

• Yhteystietoihin sisältyviä erikois-
merkit- ja kuvat eivät ehkä näy 
asianmukaisesti.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
• Yhteystietojen lataaminen mat-

kapuhelimestasi edellyttää lupaa. 
Kun yrität ladata tietoja, sinun 
täytyy ehkä sallia lataaminen 
matkapuhelimella. Jos lataaminen 
epäonnistuu, tarkista näkyykö 
matkapuhelimen näytöllä ilmoi-
tusta puhelimen sallimisasetuksis-
ta.

• Matkapuhelimen tyypistä ja tilas-
ta riippuen latauksessa saattaa 
kestää jonkin aikaa.

• Kun lataat yhteystietosi, kaikki 
vanhat tiedot poistetaan.

• Et voi muokata tai poistaa yhteys-
tietojasi järjestelmän kautta.

• Kun yhdistät uuden matkapuhe-
limen, edellisestä puhelimestasi 
ladattuja yhteystietoja ei näytetä, 
mutta ne pysyvät järjestelmässä, 
kunnes poistat edellisen puheli-
men laiteluettelosta.

Puheluihin vastaaminen
Kun puhelu tulee, järjestelmän näy-
tölle ilmestyy saapuvasta puhelusta 
ilmoittava ponnahdusikkuna.

Vastaa puheluun painamalla ohjaus-
paneelin [1]-painiketta valitaksesi 
Accept.
• Voit myös painaa ohjauspyörän 

soitto/vastaus-painiketta.

Hylkää puhelu painamalla ohjaus-
paneelin [2]-painiketta valitaksesi 
Reject.
• Voit myös painaa ohjauspyörän 

puhelun lopetuspainiketta.

] HUOMAUTUS
• Joissakin puhelintyypeissä puhe-

lun hylkäämistä ei ehkä tueta.
• Kun puhelimesi on yhdistetty 

järjestlemään, soittoääni saattaa 
kuulua auton kaiuttimista vaikka 
olet poistunut autosta, jos puhe-
lin on käyttöetäisyydellä. Katkaise 
yhteys kytkemällä laite irti järjes-
telmästä tai kytkemällä laitteen 
Bluetooth-yhteys pois päältä.
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Toimintojen käyttäminen puhelun 
aikana
Puhelun aikana näet alla esitetyn 
soittonäytön. Paina jotakin painiketta 
suorittaaksesi haluamasi toiminnon.

Siirrä puhelu matkapuhelimeesi pai-
namalla ohjauspaneelin [1]-painiket-
ta valitaksesi Private.
• Voit myös pitää ohjauspyörän soitto/ 

vastaus-painiketta painettuna.

Lopeta puhelu painamalla ohjauspa-
neelin [2]-painiketta valitaksesi End.
• Voit myös painaa ohjauspyörän 

puhelun lopetuspainiketta.

Paina ohjauspaneelin [MENU]-
painiketta käyttääksesi seuraavia 
valikon vaihtoehtoja:
• Microphone Volume: Säädä 

mikrofonin voimakkuutta tai kytke 
mikrofoni pois päältä, jotta keskus-
telukumppani ei kuule sinua.

] HUOMAUTUS
• Jos soittajan tiedot on tallennet-

tu yhteystietoluetteloosi, soittajan 
nimi ja puhelinnumero näytetään. 
Jos soittajan tietoja ei ole tallen-
nettu yhteystietoluetteloosi, vain 
soittajan puhelinnumero näyte-
tään.

• Bluetooth-puhelun aikana et voi 
vaihtaa toiseen näyttöön, kuten 
audionäyttöön tai asetusnäyttöön.

• Puheluyhteyden laatu saattaa 
vaihdella puhelintyypistä riippu-
en. Joissakin puhelimissa äänesi 
saattaa kuulua huonommin kes-
kustelukumppanille.

• Joissakin puhelintyypeissä puhe-
linnumeroa ei ehkä näytetä.

• Joissakin puhelintyypeissä puhe-
lun siirtotoimintoa ei ehkä tueta.
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Näyttö (Display)
Voit vaihtaa järjestelmän näyttöön 
liittyviä asetuksia.
Paina ohjauspaneelin [SETUP/
CLOCK] u [1] -painikkeita valitak-
sesi Display.
•  Dimming mode: Aseta näytön 

kirkkaus säätymään automaat-
tisesti ympäristön valoisuuden 
mukaan tai aseta näyttö pysymään 
koko ajan kirkkaana tai pimeänä.

•  Brightness: Säädä päivä- tai yöti-
lan kirkkaus Dimming mode -koh-
dan asetusten mukaisesti.

•  Screensaver: Valitse näytönsääs-
täjä, joka näytetään, kun järjestel-
mä on pois päältä.

Sound
Voit vaihtaa ääniin liittyviä asetuksia, 
esimerkiksi paikkaa, johon ääni kes-
kittyy sekä kunkin alueen voimak-
kuutta.
Paina ohjauspaneelin [SETUP/
CLOCK] u [2] -painikkeita valitak-
sesi Sound.
•  Position: Valitse paikka, johon 

ääni on paras keskittää autossa. 
Valitse Fade tai Balance, kierrä 
[TUNE]-säädin haluttuun asentoon 
ja paina sitä. Aseta ääni keskelle 
autoa valitsemalla Centre.

•  Equaliser: Säädä kunkin äänensä-
vyn tasoa.

•  Speed dependent volume cont-
rol: Aseta äänenvoimakkuus sää-
tymään automaattisesti ajonopeu-
den mukaan.

•  Rear parking sensors prioriti-
sed: Aseta äänenvoimakkuus 
hiljenemään kuullaksesi muiden 
äänten sijaan peruutusvaroituksen 
peruuttaessasi.

] HUOMAUTUS
• Saatavilla olevat vaihtoehdot 

saattavat vaihdella automallin tai 
varustelun mukaan.

• Saatavilla olevat vaihtoehdot saat-
tavat vaihdella autosi järjestelmän 
tai vahvistimen ominaisuuksien 
mukaan.

Päivämäärä/kellonaika
Voit vaihtaa järjestelmän näytöllä esi-
tettyä päivämäärää ja kellonaikaa.
Paina ohjauspaneelin [SETUP/
CLOCK] u [3] -painikkeita valitakse-
si Date/Time.
• Set time: Aseta järjestelmän näy-

töllä esitettävä aika.
• Time format: Valitse 12 tai 24 tun-

nin näyttömuoto.
•  Set date: Aseta järjestelmän näy-

töllä esitettävä päivämäärä.

ASETUKSET
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Bluetooth
Voit vaihtaa Bluetooth-yhteyksien 
asetuksia.
Paina ohjauspaneelin [SETUP/
CLOCK] u [4] -painikkeita valitakse-
si Bluetooth.
• Connections: Muodosta laitepari 

uuden Bluetooth-laitteen ja järjes-
telmän välille tai yhdistä paritettu 
laite, jonka yhteys on katkaistu. 
Voit myös poistaa yhdistettyjä lait-
teita.

• Auto connection priority: Valitse 
yhdistetty laite, joka kytketään 
automaattisesti järjestelmään, kun 
se kytketän päälle.

• Update contacts: Lataa yhteystie-
toluettelon kytketystä matkapuheli-
mesta.

• Bluetooth voice guidance: Kytke 
Bluetooth-parinmuodostuksen, 
yhteyksien ja virheiden ääniopas-
tus päälle tai pois.

] HUOMAUTUS
• Jos Bluetooth-laitteilla ei ole aktii-

vista yhteyttä, Päivitä yhteystiedot 
-valikko on poistettu käytöstä.

• Jos järjestelmän käyttökielek-
si on valittu slovakki tai unkari, 
Bluetooth-ääniopastus ei ole käy-
tössä.

Järjestelmä (System)
Voit vaihtaa näyttökieltä tai alustaa 
järjestelmän asetukset.
Paina ohjauspaneelin [SETUP/
CLOCK] u [5] -painikkeita valitakse-
si System.
• Language: Näyttökielen vaihto.
• Default: Palauta järjestelmän ase-

tukset oletusarvoiksi. Kaikki järjes-
telmään tallennetut käyttäjätiedot 
poistetaan.
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Tilakuvakkeet näkyvät näytön ylä-
osassa ja osoittavat järjestelmän 
tämänhetkisen tilan.
Tutustu tiettyjen toimenpiteiden ja 
toimintojen yhteydessä ilmeneviin 
tilakuvakkeisiin ja niiden merkityksiin.

Mykistys

Bluetooth Signaalin voimakkuus

] HUOMAUTUS
• Näytöllä esitetty akun taso saattaa 

poiketa yhdistetyssä laitteessa esi-
tetystä akun tasosta.

• Näytöllä esitetty signaalin voimak-
kuus saattaa poiketa yhdistetyssä 
laitteessa esitetystä signaalin voi-
makkuudesta.

• Joitakin tilakuvakkeita ei ehkä 
näytetä automallista ja varuste-
lusta riippuen.

Yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden  
akkulataus

KuvausKuvake

Bluetooth-puhelu meneillään

Mikrofoni kytketty pois päältä 
Bluetooth-puhelun aikana

Ladataan puheluhistoriaa 
Bluetoothin kautta yhdistetystä 
matkapuhelimesta järjestelmään

Ladataan yhteystietoja Bluetoothin 
kautta yhdistetystä matkapuheli-
mesta järjestelmään

Bluetoothin kautta yhdistetty mat-
kapuhelin

Bluetoothin kautta yhdistetty audi-
olaite

Bluetoothin kautta yhdistetty mat-
kapuhelin ja audiolaite

JÄRJESTELMÄN TILAKUVAKKEET

Audio mykistetty

KuvausKuvake

Bluetoothin kautta yhdistetyn mat-
kapuhelimen signaalin voimakkuus

KuvausKuvake
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USB
Tuetut äänitiedostomuodot
• Audiotiedoston tiedot

- WAVeform audio -muoto
- MPEG1/2/2.5 Audio Layer3
- Windows Media Audio Ver 

7.X/8.X
• Bittinopeudet

-  MPEG1 (Layer3):   
32/40/48/56/64/80/96/112/128/ 
160/192/224/256/320 kb/s

-  MPEG2 (Layer3):   
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/ 
112/128/144/160 kb/s

-  MPEG2.5 (Layer3):  
8/16/24/32/40/48/56/64/80/96/ 
112/128/144/160 kb/s

-  WMA (korkea taso):  
48/64/80/96/128/160/192 kb/s

• Bits Per Sample
- WAV (PCM(Stereo)): 24 bit
- WAV (IMA ADPCM): 4 bit
- WAV (MS ADPCM): 4 bit

• Näytteenottotaajuus
- MPEG1: 44100/48000/32000 Hz
- MPEG2: 22050/24000/16000 Hz
- MPEG2.5:  

11025/12000/8000 Hz
- WMA: 32000/44100/48000 Hz
- WAV: 44100/48000 Hz

• Suurin hakemistotasojen määrä: Ei 
rajoitusta

• Kansion nimen maksimipituus 
(Unicode-pohjainen): 31 englannin 
tai korean merkkiä

• Tiedoston nimen maksimipituus 
(Unicode-pohjainen): 63 englannin 
tai korean merkkiä

• Tuetut merkit kansion/tiedoston 
nimeä varten (Unicode-tuki): 2 604 
korean merkkiä, 94 alfanumeerista 
merkkiä, 4 888 yleistä kiinalaista 
merkkiä, 986 erikoismerkkiä

• Kansioiden maksimimäärä: 2 000
• Tiedostojen maksimimäärä: 6 000

] HUOMAUTUS
• Jos tiedostomuotoa ei tueta, tie-

dostoa ei ehkä tunnisteta tai soite-
ta tai sitä koskevia tietoja, kuten 
tiedoston nimeä ei ehkä näytetä 
asianmukaisesti.

• Järjestelmä tunnistaa vain tie-
dostopäätteillä .mp3/.wma/.wav 
varustetut tiedostot. Jos tiedosto ei 
ole tuetussa muodossa, vaihda tie-
dostomuotoa käyttämällä uusinta 
koodausohjelmistoa.

• Järjestelmä ei tue DRM-
kopiosuojattuja tiedostoja.

• MP3/WMA-pakattujen tiedosto-
jen ja WAV-tiedostojen äänenlaa-
dussa voi esiintyä bittinopeudesta 
riippuvia eroja. (Jos musiikkitie-
doston bittinopeus on suurempi, 
sen äänenlaatu on parempi.)

• Kansion tai tiedoston nimissä ole-
via japanin tai yksinkertaistetun 
kiinan merkkejä ei ehkä näytetä 
asianmukaisesti.

AUDIOJÄRJESTELMÄN TIEDOT
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Tuetut USB-tallennuslaitteet
• Bittiä/sektori: 64 kbit tai vähemmän
• Koodausformaatti: FAT12/16/32 

(suositus)
• Laitteen suurin koko: 32 Gt

] HUOMAUTUS
• Toiminta taataan vain metallikuo-

risille USB-tallennuslaitteille, jois-
sa on plugiliitin.
- Muovisella plugilla varustettuja 

USB-laitteita ei ehkä tunnisteta.
- Muistikorttityyppisiä USB-

tallennuslaitteita, kuten CF- tai 
SD-kortteja ei ehkä tunnisteta.

• USB-kiintolevyasemia ei ehkä tun-
nisteta.

• Jos käytät usealla loogisella ase-
malla varustettua suurikokoista 
USB-tallennuslaitetta, vain ensim-
mäiseen asemaan tallennetut tie-
dostot tunnistetaan.

• Jos USB-tallennuslaitteeseen lada-
taan sovellusohjelma, sitä vastaa-
via mediatiedostoja ei ehkä toiste-
ta.

• Käytä USB 2.0 -laitteita parempaa 
yhteensopivuutta varten.

Bluetooth
• Bluetooth-teholuokka 2: -6...4 dBm
• Antennin teho: Enintään 3 mW
• Taajuusalue: 2400–2483,5 MHz
• Bluetooth-korjauksen RAM-

ohjelmistoversio: 1
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Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat vastaavien omis-
tajien omistuksessa.

• Bluetooth®-teksti ja logo ovat 
Bluetooth SIG, Inc rekisteröimiä 
tuotemerkkejä ja KIA käyttää niitä 
lisenssillä.

• Apple®, iPad®, iPad mini™, iPhone®, iPod®, iPod clas-
sic®, iPod nano®, iPod touch®, ja iTunes® ovat Applen 
rekisteröityjä tavaramerkkejä.

TAVARAMERKIT
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 VAROITUS – PAKOKAASUN HENGITTÄMINEN VOI OLLA ERITTÄIN VAARALLISTA!
Moottorin pakokaasut voivat olla erittäin vaarallisia. Jos milloin tahansa haistat pakokaasuja matkustamossa, avaa 
ikkunat välittömästi.

• Älä hengitä pakokaasuja.
 Pakokaasut sisältävät väritöntä ja hajutonta hiilimonoksidia, joka voi aiheuttaa tajunnan menetyksen ja tukehtu-

miskuoleman.

• Varmista, ettei pakokaasujärjestelmä vuoda.
 Pakokaasujärjestelmä tulisi tarkastaa aina, kun auto nostetaan öljyn vaihtamiseksi tai muun toimenpiteen suo-

rittamiseksi. Jos havaitset muutoksia pakoäänissä tai auton alustaan on iskeytynyt jotakin ajon aikana, tarkistuta 
järjestelmä ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökump-
panilla. 

• Älä käytä moottoria suljetuissa tiloissa.
 On vaarallista antaa moottorin käydä edes joutokäyntiä tallissa, vaikka tallin ovi olisi auki. Älä koskaan käytä 

moottoria tallissasi pidempään kuin moottorin käynnistäminen ja auton siirtäminen ulos vaatii.

• Vältä käyttämästä moottoria tyhjäkäynnillä pitkään, kun autossa on ihmisiä (Suomessa max. 2 min).
 Jos moottoria on käytettävä tyhjäkäynnillä, kun matkustamossa on ihmisiä, varmista, että teet niin ainoastaan 

hyvin tuuletetulla alueella. Varmista myös, että raikkaan ilman asento on päällä (ei sisäilman kierrätys) ja puhallin 
on säädetty kovalle nopeudelle, jotta raikas ilma pääsisi matkustamoon.

Jos sinun on ajettava takaluukku avoinna kuljettaaksesi tavaroita, jotka näin vaativat:
1. Sulje kaikki ikkunat.
2. Avaa sivutuuletuskanavat.
3.  Valitse ilmastointilaitteesta suuri puhallinnopeus, ulkoilmanotto (”Fresh”) ja ilmavirran suuntaus jalkatilaan tai 

kasvoihin.
Varmistuaksesi ilmanvaihtojärjestelmän virheettömästä toiminnasta, tarkasta, ettei tuulilasin edessä olevissa ilman-
vaihtokanavissa ole lunta, jäätä, lehtiä tai muita esteitä.
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Ennen autoon astumista
• Pidä ikkunat, sivutaustapeilit ja 

valot puhtaina.
• Tarkasta renkaiden kunto.
• Tarkista, ettei auton alla näy vuoto-

ja.
• Varmista ennen peruuttamista, 

ettei auton takana ole esteitä.   

Tärkeät tarkastukset  
Nestemäärät, kuten moottoriöljy, 
moottorin jäähdytysneste, jarruneste 
ja pesuneste tulisi tarkastaa sään-
nöllisesti, tarkoin määrätyin väliajoin 
nesteestä riippuen. Lisätietoja löydät 
luvusta 8 ”Huolto”.   

Ennen käynnistämistä 
• Sulje ja lukitse ovet.
• Säädä istuin siten, että ulotut kaik-

kiin hallintalaitteisiin helposti.
• Säädä sisä- ja ulkotaustapeilit.
• Varmista, että kaikki valot toimivat.
• Tarkista mittarit.
• Tarkista, että kaikki merkkivalot 

syttyvät, kun käännät virta-avai-
men tai painat käynnistyspainikeen 
ON-asentoon.

• Vapauta seisontajarru ja varmista, 
että sen varoitusvalo sammuu.

Turvallisuuden vuoksi varmista, että 
olet tutustunut autoon ja sen varus-
teisiin.

ENNEN AJAMISTA

 VAROITUS
Keskittymisen häiriintyminen 
voi johtaa ajoneuvon hallinnan 
menettämiseen ja sitä kautta 
onnettomuuteen, vakaviin hen-
kilövahinkoihin ja menehtymi-
seen.  Auton turvallinen käsit-
tely on kuljettajan vastuulla ja 
hänen ei tulisi käyttää mitään 
laitteita tai auton järjestelmiä 
niin, että hänen keskittymisen-
sä herpaantuu, eikä käyttää lait-
teita, joiden käyttö ajon aikana 
on kielletty laissa. 



66

Ajaminen

VAROITUS –  
 Ajaminen alkoholin tai  
päihteiden vaikutuksen  
alaisena

Alkoholi ja ajaminen ovat erit-
täin vaarallinen yhdistelmä. 
Rattijuopumus on merkittävä 
liikennekuolemien aiheuttaja 
joka vuosi. Jopa pieni määrä 
alkoholia vaikuttaa refleksei-
hin, havainnointiin ja päättely-
kykyyn. Päihteiden vaikutuksen 
alaisena ajaminen on jopa vaa-
rallisempaa kuin rattijuoppous.
Vakavan onnettomuuden toden-
näköisyys on huomattavasti 
suurempi, jos kuljettaja on alko-
holin tai päihteiden vaikutuksen 
alaisena ajon aikana.
Jos olet alkoholin tai päihteiden 
vaikutuksen alainen, älä aja. Älä 
suostu alkoholin tai päihteiden 
vaikutuksen alaisen kuljettajan 
kyytiin. Pyydä joku muu aja-
maan tai ota taksi.

 VAROITUS
• Älä paina kaasupoljinta pit-

kään pysäköidessäsi tai auton 
ollessa paikallaan. Moottori tai 
pakokaasujärjestelmä saattaa 
ylikuumentua ja aiheuttaa tuli-
palon.

• Irtoesineet saattavat pudota 
lattialle ja aiheuttaa onnetto-
muuden häiritessään polki-
mien käyttöä, kun teet äkillisen 
ohjausliikkeen tai painat jarru-
poljinta äkillisesti. Pidä kaikki 
ajoneuvossa olevat tavarat tur-
vallisesti paikoillaan.

• Keskittymiskyvyn herpaan-
tuminen sattaa johtaa onnet-
tomuuteen. Ole varovainen 
suorittaessasi toimia (esim. 
äänentoisto tai lämmitin), 
jotka saattavat häiritä ajamista. 
Turvallinen ajaminen on aina 
kuljettajan vastuulla.

 VAROITUS
Kaikkien matkustajien on oltava 
oikein turvavöillä kiinnitettyinä 
aina auton liikkuessa. Noudata 
luvun 3 kappaleessa ”turva-
vyöt” esitettyjä ohjeita käyttääk-
sesi niitä oikein.

 VAROITUS
Tarkasta aina ajoneuvosi ympä-
ristö ihmisistä, erityisesti lap-
sista, ennen vaihteen siirtä-
mistä D- (ajo) tai R-asentoon 
(peruutus).
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Virtalukon asennot
LOCK

Ohjauspyörä lukittuu varkauksien 
varalta. Virta-avain voidaan pois-
taa ainoastaan LOCK-asennosta. 

ACC-asento (Accessory)
Ohjauspyörän lukitus vapautuu ja 
sähköiset lisälaitteet ovat käytettä-
vissä.

] HUOMAUTUS
Jos virtalukon kääntäminen ACC-
asentoon tuntuu vaikealta, käännä 
avainta samalla liikuttaen ohjaus-
pyörää oikealle ja vasemmalle 
vapauttaaksesi siihen vaikuttavan 
jännityksen.

ON
Varoitusvalot voidaan tarkastaa 
ennen moottorin käynnistymistä. 
Tämä on normaali käyttöasento 
moottorin käynnistymisen jälkeen.
Älä jätä virtalukkoa ON-asentoon, 
jos moottori ei ole käynnissä estääk-
sesi akun tyhjenemisen.

START-asento
Käännä virtalukko START-asentoon 
käynnistääksesi moottorin. Käynnis-
tin moottori toimii niin kauan, kunnes 
vapautat avaimen; tämän jälkeen se 
palaa ON-asentoon. Jarrun varoitus-
valo voidaan tarkastaa tässä asen-
nossa.

AVAIMEN ASENNOT

OYB057001

OYB056068

n Tyyppi A

n Tyyppi B

ACC

ON
LOCK

START-
asento
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Moottorin käynnistäminen
VAROITUS –  Virtalukko

• Älä koskaan käännä virtaluk-
koa LOCK- tai ACC-asentoon, 
kun ajoneuvo liikkuu. Tämä voi 
johtaa ohjauksen tai jarrujen 
toiminnan menettämiseen ja 
sitä kautta onnettomuuteen.

• Ohjauslukko (jos varusteena) 
ei korvaa seisontajarrua. Aina 
ennen kuljettajan istuimel-
ta poistumista varmista, että 
vaihdevipu on kytketty ykkös-
vaihteelle käsivaihteistoissa, 
seisontajarru on kunnolla kyt-
ketty ja moottori sammutettu. 
Auto saattaa liikkua odotta-
mattomasti ja äkillisesti, jos 
näitä varotoimenpiteitä ei huo-
mioida.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä yritä kääntää virta-avainta 

tai käyttää mitään muita hallin-
talaitteita ohjauspyörän läpi. 
Jos kätesi on tällä alueella, 
seurauksena voi olla auton 
hallinnan menetys, onnetto-
muus ja vakavia ruumiinvam-
moja tai jopa menehtyminen.

• Älä säilytä irtoesineitä kuljet-
tajan istuimen lähellä, sillä ne 
saattavat liikkua ajon aikana 
haitaten kuljettajaa ja aiheut-
taa näin onnettomuuden.

VAROITUS
• Käytä aina sopivia kenkiä aja-

essasi. Sopimattomat kengät 
(korkokengät, hiihtomonot 
jne.) saattavat häiritä sinun 
jarru-, kytkin- (mikäli on) tai 
kaasupolkimen käyttöä.

• Älä paina kaasupoljinta käyn-
nistäessäsi moottoria. Auton 
äkillinen liikkeellelähtö voi 
aiheuttaa onnettomuustilan-
teen.

• Odota, että moottorin kierros-
luku on normaalitasolla. Jos 
vapautat jarrupolkimen moot-
torin korkeilla kierroksilla, 
auto voi lähteä liikkeelle liian 
nopealla vauhdilla.
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Bensiinimoottorin 
käynnistäminen
1. Varmista, että seisontajarru on kyt-

ketty.
2.   Käsivaihteisto – Paina kytkin-

poljin kokonaan pohjaan ja siirrä 
vaihde vapaalle. Pidä kytkin- ja 
jarrupoljin painettuna kääntäessäsi 
virtalukkoa START-asentoon. 

 Automaattivaihteisto/kaksois-
kytkinvaihteisto – Siirrä vaihdevi-
pu P-asentoon (pysäköinti).  Paina 
jarrua.

  Voit käynnistää moottorin myös, 
kun vaihdevipu on N-asennossa 
(vapaa).

3. Käännä virtalukkoa START-
asentoon ja pidä sitä siellä, kunnes 
moottori käynnistyy (enintään 10 
sekuntia), jonka jälkeen vapauta 
avain.

Se tulisi käynnistää painamatta 
kaasupoljinta.
4.  Älä lämmitä moottoria joutokäyn-

nillä auton seisoessa. Säilytä 
liikkeellelähdön jälkeen tasainen 
joutokäyntinopeus. (Vältä äkillisiä 
kiihdytyksiä ja jarrutuksia.)

Dieselmoottorin käynnistäminen 
Käynnistääksesi dieselmoottorin kyl-
mänä, se täytyy hehkuttaa ennen 
käynnistämistä ja sen jälkeen läm-
mittää ennen ajoon lähtöä.
1.   Varmista, että seisontajarru on 

kytketty.
2.   Käsivaihteisto – Paina kytkin-

poljin kokonaan pohjaan ja siirrä 
vaihde vapaalle. Pidä kytkin- ja 
jarrupoljin painettuna painaes-
sasi moottorin START/STOP-
painikkeen START-asentoon. 

   Automaattivaihteisto/kaksois-
kytkinvaihteisto – Siirrä vaihdevi-
pu P-asentoon (pysäköinti). Paina 
jarrua.

   Voit käynnistää moottorin myös, 
kun vaihdevipu on N-asennossa 
(vapaa).

3.   Käännä virta-avain ON-asentoon 
hehkutuksen aloittamiseksi. Heh-
kutuksen merkkivalo syttyy.

4.   Kun hehkutuksen merkkivalo sam-
muu, käännä virtalukkoa START-
asentoon ja pidä sitä siellä, kun-
nes moottori käynnistyy (enintään 
10 sekuntia), jonka jälkeen vapau-
ta avain.

W-60

Hehkutuksen merkkivalo
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] HUOMAUTUS
Jos moottori ei käynnisty 10 sekun-
nin sisällä hehkutuksen loppumi-
sesta, käännä virta-avain uudelleen 
LOCK-asentoon noin 10 sekunniksi 
ja sitten ON-asentoon hehkuttaakse-
si uudelleen. 

Turboahtimella ja välijäähdytti-
mellä varustetun moottorin käyn-
nistäminen ja sammuttaminen 
1.   Älä kiihdytä tai rasita moottoria 

välittömästi sen käynnistymisen 
jälkeen.

   Jos moottori on kylmä, käytä sitä 
tyhjäkäynnillä muutama sekunti, 
jotta turboahtimelle taataan riittä-
vä voitelu.

2.   Kovanopeuksisen tai jatkuvan aja-
misen jälkeen, joka vaatii raskasta 
moottorin kuormittumista, anna 
moottorin käydä tyhjäkäynnillä 
noin minuutin ennen sen sammut-
tamista.

   Tämä tyhjäkäyntiaika antaa tur-
boahtimen jäähtyä ennen mootto-
rin sammuttamista.

HUOMIO
Jos moottori sammuu auton 
liikkuessa, älä yritä siirtää vaih-
devipua P-asentoon (pysäköin-
ti). Jos liikenne- ja tieolosuhteet 
sallivat, voit siirtää vaihdevivun 
N-asentoon (vapaalle) auton 
vielä liikkuessa ja kääntää vir-
ta-avainta START-asentoon yrit-
tääksesi käynnistää moottorin 
uudelleen. 

HUOMIO
• Älä käytä käynnistysmootto-

ria pidempään kuin 10 sekun-
tia. Jos moottori sammuu 
tai ei käynnisty, odota 5-10 
sekuntia ennen kuin käytät 
jälleen käynnistysmoottoria. 
Käynnistysmoottorin väärin-
käyttö voi vahingoittaa sitä.

• Älä käännä virta-avainta 
START-asentoon moottorin 
käydessä. Käynnistin voi vau-
rioitua. 

HUOMIO
Älä sammuta moottoria välit-
tömästi sen jälkeen, kun se on 
altistettu raskaalle käytölle. Jos 
näin toimitaan, moottori tai tur-
boahdin saattaa vahingoittua 
vakavasti.
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Bensiinimoottorin/ 
dieselmoottorin  
sammuttaminen  
(manuaalivaihteisto)
1.  Varmista, että auto on täysin 

pysähtynyt ja pidä kytkin- ja jarru-
poljin painettuina. 

2.  Vaihda vaihde vapaalle painaen 
samalla kytkin- ja jarrupoljinta. 

3.  Kytke seisontajarru painaen 
samalla jarrupoljinta. 

4.  Käännä virta-avain LOCK-asen-
toon ja poista se.



126

Ajaminen

Valaistu moottorin käynnistys-/
sammutusnäppäin
Aina kun etuovi avataan, moottorin 
käynnistys-/sammutuspainike valais-
taan käytön helpottamiseksi. Valo 
sammuu 30 sekunnin jälkeen oven 
sulkemisesta. Se sammuu myös heti, 
kun murtohälytin viritetään.

Moottorin start/stop  
-painikkeen asento
OFF
Käsivaihteistolla
Sammuttaaksesi moottorin (START/
RUN-asento) tai kytkeäksesi auton 
virran (ON-asento) pois päältä, 
pysäytä auto ja paina moottorin 
START/STOP-painiketta.

Automaattivaihteistolla/ 
kaksoiskytkinvaihteistolla
Sammuttaaksesi moottorin (START/
RUN-asento) tai kytkeäksesi auton 
virran (ON-asento) pois päältä, paina 
moottorin START/STOP-painiketta 
vaihdevivun ollessa P-asennossa 
(pysäköinti). Kun painat moottorin 
START/STOP-painiketta ilman, että 
vaihdevipu on P-asennossa (pysä-
köinti), painike ei kytkeydy OFF-
asentoon vaan ACC-asentoon. 

Ohjauslukolla varustetut ajoneuvot
Ohjauspyörä lukkiutuu suojatakseen 
varkauksilta, kun moottorin käyn-
nistys-/sammutuspainike on OFF-
asennossa. 
Se lukittuu, kun ovi avataan.

Jos ohjauslukko ei ole lukkiutu-
nut kunnolla, kuulet varoitusää-
nen avatessasi kuljettajan oven. 
Yritä lukita ohjauspyörä uudelleen. 
Tarkastuta Järjestelmä ammatti-
huollossa, jos ongelma ei korjaudu. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla. 
Lisäksi jos moottorin START/STOP-
painike painetaan OFF-asentoon 
vasta kuljettajan oven avaamisen 
jälkeen, ohjauspyörä ei lukitu, jol-
loin varoitusmerkkiääni kytkeytyy. 
Tälläisessä tilanteessa sulje ovi. 
Tämän jälkeen ohjauspyörä lukkiu-
tuu ja varoitusmerkkiääni keskeytyy.

MOOTTORIN START/STOP-PAINIKE (MIKÄLI VARUSTEENA)

OCD058001
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] HUOMAUTUS
Käynnistyspainiketta ei voida käyt-
tää, jos ohjauslukko ei avaudu täy-
dellisesti. Paina moottorin START/
STOP-painiketta kääntäessäsi 
ohjauspyörää oikealle ja vasemmal-
le jännityksen poistamiseksi. 

] HUOMAUTUS
Voit sammuttaa moottorin (START/
RUN-asento) tai ajoneuvon virran 
(ON-asento) ainoastaan, kun ajo-
neuvo ei liiku. 

ACC-asento

Käsivaihteistolla
Paina käynnistyspainiketta sen olles-
sa OFF-asennossa (älä paina kytkin-
poljinta).

HUOMIO
Hätätilanteessa, jossa ajoneuvo 
liikkuu, voit sammuttaa moot-
torin ja kytkeä moottorin start/
stop-painikkeen ACC-asentoon 
painamalla kyseistä painiketta 
yli 2 sekunnin ajan tai 3 kertaa 
peräkkäin 3 sekunnin sisällä.
Jos auto liikkuu edelleen, käyn-
nistä moottori uudelleen:
• Manuaalivaihteisto – Paina 

moottorin start/stop-painiket-
ta vaihdevivun ollessa vapaal-
la ja kytkinpolkimen ollessa 
painettuna.

• Automaattivaihteisto/kaksois-
kytkinvaihteisto – Paina moot-
torin start/stop-painiketta, 
kun ajonopeus on 5 km/h tai 
enemmän.

OJF058312
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Automaattivaihteistolla/kaksoiskyt-
kinvaihteistolla
Paina käynnistyspainiketta sen olles-
sa OFF-asennossa (älä paina jarru-
poljinta).

Ohjauspyörän lukitus vapautuu ja 
sähköiset lisälaitteet ovat käytettä-
vissä. 
Jos moottorin START/STOP-painike 
on ACC-asennossa yli 1 tunnin ajan, 
painike sammuu automaattisesti 
estääkseen akun tyhjenemisen.

ON
Käsivaihteistolla
Paina käynnistyspainiketta sen olles-
sa ACC-asennossa (älä paina kyt-
kinpoljinta).

Automaattivaihteistolla/kaksoiskyt-
kinvaihteistolla
Paina moottorin START/STOP-
painiketta sen ollessa ACC-asen-
nossa koskematta jarrupolkimeen. 

Varoitusvalot voidaan tarkastaa 
ennen moottorin käynnistymistä. 
Älä jätä moottorin START/STOP-
painiketta ON-asentoon pitkäksi 
aikaa. Akku saattaa tyhjentyä, koska 
moottori ei ole käynnissä. 

START/RUN-asento
Käsivaihteistolla
Käynnistääksesi moottorin, paina 
kytkin- ja jarrupoljinta ja paina sen 
jälkeen moottorin START/STOP-
painiketta vaihdevivun ollessa 
N-asennossa (vapaa).

Automaattivaihteistolla/ 
kaksoiskytkinvaihteistolla
Käynnistääksesi moottorin, paina 
jarrupoljinta ja paina sitten moot-
torin START/STOP-painiketta, kun 
vaihdevipu on P-asennossa (pysä-
köinti) tai N-asennossa (vapaa). 
Turvallisuussyistä käynnistä mootto-
ri vaihdevivun ollessa P-asennossa 
(pysäköinti).

] HUOMAUTUS
Jos painat moottorin START/STOP-
painiketta painamatta kytkinpoljin-
ta käsivaihteisessa ajoneuvossa tai 
painamatta jarrupoljinta automaat-
tivaihteisessa/kaksoiskytkinvaih-
teistoisessa ajoneuvossa, moottori 
ei käynnisty ja moottorin START/
STOP-painikkeen tila vaihtuu seu-
raavasti:
OFF ➔ ACC ➔ ON ➔ OFF tai ACC
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] HUOMAUTUS
Jos jätät moottorin START/STOP-
painikkeen ACC- tai ON-asentoon 
pitkäksi ajaksi, akku saattaa tyh-
jentyä. 

Moottorin käynnistäminen

]  HUOMAUTUS –  
Kick down -toiminto

Käytä kick down -mekanismia mah-
dollisimman tehokasta kiihdytystä 
varten. Paina kaasupoljin yli kit-
kapisteen. Automaattivaihteisto 
vaihtaa pienemmälle vaihteelle kier-
rosnopeudesta riippuen.

VAROITUS
• Älä paina käynnistyspainiketta 

(ENGINE START/STOP) auton 
liikkuessa. Tämä voi johtaa 
ohjauksen tai jarrujen toimin-
nan menettämiseen ja sitä 
kautta onnettomuuteen.

• Ohjauslukko (jos varustee-
na) ei korvaa seisontajarrua. 
Ennen kuljettajan istuimelta 
poistumista varmista aina, 
että vaihdevipu on kytketty 
P-asentoon (pysäköinti), sei-
sontajarru on kunnolla kyt-
ketty ja moottori sammutettu. 
Auto saattaa liikkua odotta-
mattomasti ja äkillisesti, jos 
näitä varotoimenpiteitä ei huo-
mioida.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä koskaan tavoittele moot-

torin käynnistys/-sammutus-
näppäintä tai muita säätimiä 
ohjauspyörän kautta ajoneu-
von ollessa liikkeessä. Jos 
kätesi on tällä alueella, seu-
rauksena voi olla auton hallin-
nan menetys, onnettomuus ja 
vakavia ruumiinvammoja tai 
jopa menehtyminen.

• Älä säilytä irtoesineitä kuljet-
tajan istuimen lähellä, sillä ne 
saattavat liikkua ajon aikana 
haitaten kuljettajaa ja aiheut-
taa näin onnettomuuden.

VAROITUS
• Käytä aina sopivia kenkiä ajaes-

sasi. Vääränlaiset kengät (kor-
kokengät, hiihtokengät, jne.) 
saattavat haitata jarru-, kaasu- 
ja kytkinpolkimen (manuaa-
livaihteistolla varustetuissa 
autoissa) käyttöä.

• Älä paina kaasupoljinta käynnis-
täessäsi moottoria. Auton äkilli-
nen liikkeellelähtö voi aiheuttaa 
onnettomuustilanteen.

• Odota, että moottorin kierros-
luku on normaalitasolla. Jos 
vapautat jarrupolkimen moot-
torin korkeilla kierroksilla, 
auto voi lähteä liikkeelle liian 
nopealla vauhdilla.
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Bensiinimoottorin käynnistämi-
nen 
1.   Pidä älyavain mukanasi tai jätä se 

ajoneuvoon. 
2.   Varmista, että seisontajarru on 

kunnolla kytketty.
3.   Käsivaihteisto – Paina kytkin-

poljin kokonaan pohjaan ja siirrä 
vaihde vapaalle. Pidä kytkin- ja 
jarrupolkimet painettuna moottoria 
käynnistäessäsi.

   Automaattivaihteisto/kaksois-
kytkinvaihteisto – Siirrä vaihdevi-
pu P-asentoon (pysäköinti).  Paina 
jarrua.

   Voit käynnistää moottorin myös, 
kun vaihdevipu on N-asennossa 
(Neutral).

4.   Paina käynnistys-/sammutuspaini-
ketta.

Se tulisi käynnistää painamatta 
kaasupoljinta. 
5.  Älä lämmitä moottoria joutokäyn-

nillä auton seisoessa. Säilytä 
liikkeellelähdön jälkeen tasainen 
joutokäyntinopeus. (Vältä äkillisiä 
kiihdytyksiä ja jarrutuksia.)

Dieselmoottorin käynnistäminen 
Käynnistääksesi dieselmoottorin kyl-
mänä, se täytyy hehkuttaa ennen 
käynnistämistä ja sen jälkeen läm-
mittää ennen ajoon lähtöä.
1.   Varmista, että seisontajarru on 

kytketty.
2.   Käsivaihteisto – Paina kytkin-

poljin kokonaan pohjaan ja siirrä 
vaihde vapaalle. Pidä kytkin- ja 
jarrupoljin painettuna painaes-
sasi moottorin START/STOP-
painikkeen START-asentoon. 

   Automaattivaihteisto/kaksois-
kytkinvaihteisto – Siirrä vaihdevi-
pu P-asentoon (pysäköinti). Paina 
jarrua.

   Voit käynnistää moottorin myös, 
kun vaihdevipu on N-asennossa 
(vapaa).

3.   Paina moottorin START/STOP-
painiketta samalla painaen jarru-
poljinta. 

4.   Jatka jarrupolkimen painamista, 
kunnes hehkutuksen merkkivalo 
sammuu. (noin 5 sekunnin ajan)  

5.   Moottori käynnistyy, kun hehku-
tuksen merkkivalo sammuu. 

W-60

Hehkutuksen merkkivalo
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] HUOMAUTUS
Jos moottorin START/STOP-
painiketta painetaan uudelleen, kun 
moottorin hehkutus on vielä käyn-
nissä, moottori saattaa käynnistyä. 

Turboahtimella ja välijäähdytti-
mellä varustetun moottorin käyn-
nistäminen ja sammuttaminen 
1.   Älä kiihdytä tai rasita moottoria 

välittömästi sen käynnistymisen 
jälkeen.

   Jos moottori on kylmä, käytä sitä 
tyhjäkäynnillä muutama sekunti, 
jotta turboahtimelle taataan riittä-
vä voitelu.

2.   Kovanopeuksisen tai jatkuvan aja-
misen jälkeen, joka vaatii raskasta 
moottorin kuormittumista, anna 
moottorin käydä tyhjäkäynnillä 
noin minuutin ennen sen sammut-
tamista.

   Tämä tyhjäkäyntiaika antaa tur-
boahtimen jäähtyä ennen mootto-
rin sammuttamista.

Moottorin käynnistäminen äly-
avaimella
• Moottori ei saata käynnistyä vaikka 

älyavain olisi autossa, jos se on 
kaukana kuljettajan istuimesta.

• Järjestelmä tarkistaa, onko äly-
avain kelvollinen, kun käynnistys-
painike (ENGINE START/STOP) 
on ACC- tai ON -asenossa. Jos 
älyavain ei ole ajoneuvossa, merk-
kivalo ” ” ja viesti ”Key is not 
in the vehicle” (avain ei ole autos-
sa) ilmestyvät mittaristoon ja LCD-
ikkunaan. Lisäksi jos kaikki ovet 
ovat suljettu, merkkiääni kuuluu 
noin 5 sekuntia. Merkkivalo tai 
merkkiääni kytkeytyy pois päältä 
ajoneuvon liikkuessa. Pidä äly-
avain aina mukanasi.

HUOMIO
• Talvella on suositeltavaa odot-

taa dieselmoottorin lämpene-
mistä auton ollessa paikallaan 
ennen liikkeelle lähtöä.

• Käytä aina olosuhteisiin sopi-
vaa dieselpolttoainetta, esim. 
talvella talvi- tai arktista laa-
tua.

VAROITUS
Moottorin käynnistyy ainoas-
taan, kun älyavain on ajoneu-
vossa. 
Älä koskaan päästä lapsia tai 
ketään, joka ei tunne ajoneuvoa, 
koskemaan moottorin käynnis-
tys-/sammutusnäppäimeen tai 
siihen liittyviin osiin.

HUOMIO
Älä sammuta moottoria välit-
tömästi sen jälkeen, kun se on 
altistettu raskaalle käytölle. Jos 
näin toimitaan, moottori tai tur-
boahdin saattaa vahingoittua 
vakavasti.
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] HUOMAUTUS
• Voit käynnistää moottorin pai-

namalla käynnistyspainiketta 
(ENGINE START/STOP) älyavai-
mella, jos älyavaimen paristo on 
heikko tai älyavain ei toimi oikein.

 Lukituspainikkeen sivun tulee 
osua suoraan moottorin start/
stop-painikkeeseen. Kun painat 
käynnistyspainiketta älyavaimel-
la, avaimen tulee koskettaa paini-
ketta oikeassa kulmassa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Moottoria ei voi käynnistää nor-

maalisti, kun jarruvalojen sulake 
on palanut.

 Vaihda sulake uuteen. Jos tämä 
ei ole mahdollista, voit käynnis-
tää moottorin painamalla moot-
torin start/stop-painiketta 10:ntä 
sekuntia pidempään sen ollessa 
ACC-asennossa. Moottori voidaan 
tällä tavalla käynnistää painamat-
ta jarrupoljinta. Kuitenkin turval-
lisuussyistä paina jarru- ja kytkin-
poljinta (mikäli varusteena) aina 
ennen moottorin käynnistämistä.

HUOMIO
Jos moottori sammuu auton 
liikkuessa, älä yritä siirtää vaih-
devipua P-asentoon (pysäköin-
ti). Jos liikenne- ja tieolosuhteet 
sallivat, voit siirtää vaihdevivun 
N-asentoon (vapaalle) ajoneu-
von vielä liikkuessa ja painaa 
moottorin käynnistys-/sammu-
tusnäppäintä yrittääksesi käyn-
nistää moottorin uudelleen. OCD058002

HUOMIO
• Älä paina moottorin start/

stop-painiketta yli 10:ttä 
sekuntia pidempään paitsi, jos 
jarruvalopolttimon sulake on 
palanut.

• Älä käännä virta-avainta 
START-asentoon moottorin 
käydessä. Käynnistin voi vau-
rioitua.
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Bensiinimoottorin/ 
dieselmoottorin  
sammuttaminen 
(manuaalivaihteisto)
1.  Varmista, että auto on täysin 

pysähtynyt ja pidä kytkin- ja jarru-
poljin painettuina. 

2.  Vaihda vaihde vapaalle painaen 
samalla kytkin- ja jarrupoljinta. 

3.  Kytke seisontajarru painaen 
samalla jarrupoljinta. 

4.  Käännä virta-avain LOCK-asen-
toon ja poista se.
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Manuaalivaihteiston  
käyttäminen

Käsivaihteistossa on 5 (tai 6) vaih-
detta eteenpäin.
Vaihdekaavio on painettu vaihdevi-
vun nuppiin. Vaihteiston kaikki eteen-
päin vievät vaihteet on täysin synkro-
noidut, jotta vaihtaminen isommalle 
tai pienemmälle voitaisiin suorittaa 
helpommin.
Paina kytkinpoljin kokonaan pohjaan 
vaihtamisen ajaksi ja vapauta se sit-
ten hitaasti.
Jos autosi on varustettu virtalukolla, 
moottori ei. käynnisty, jos sitä yrite-
tään käynnistää painamatta kytkin-
poljinta. (mikäli varusteena)
Vaihdevipu on palautettava vapaalle 
ennen sen siirtämistä R-asentoon 
(peruutus).
Paina vaihdevivun alla olevaa paini-
ketta ja siirrä vaihdevipua vasemmal-
le ja sitten R-asentoon (peruutus).

Varmista, että auto on täysin pysäh-
tynyt ennen vaihtamista R-asentoon 
(peruutus).
Älä koskaan käytä moottoria siten, 
että kierroslukumittari osoittaa 
punaista aluetta.

MANUAALIVAIHTEISTO

HUOMIO
• Kun siirrät vaihteen 5-vaih-

teelta 4-vaihteelle, ole varovai-
nen, ettet paina vaihdevipua 
vahingossa sivuun tavalla, 
joka kytkee 2-vaihteen. Näin 
radikaali vaihtaminen pienem-
mälle saattaa aiheuttaa moot-
torin käyntinopeuden nousun 
kierroslukumittarin punaiselle 
alueelle. Tämänlainen liialli-
nen moottorin ja vaihteiston 
kierrättäminen voi aiheuttaa 
vahinkoa moottorille.

• Älä vaihda pienemmälle yli 2 
vaihdetta kerrallaan tai edes 
yhtä moottorin käydessä 
kovalla nopeudella (yli 5000 
rpm). Vaihteen vaihtaminen 
voi tällöin vaurioittaa mootto-
ria, kytkintä ja vaihteistoa.

OYB056058

Painiketta (1) tulee painaa, kun vaih-
devipu siirretään peruutusasentoon.

Vaihdevipua voidaan siirtää nostamat-
ta painiketta (1).
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• Kylmässä säässä vaihtaminen voi 
olla tahmeaa niin kauan, kunnes 
voiteluaine on lämmennyt. Tämä 
on normaalia, eikä ole haitaksi 
vaihteistolle.

• Jos olet täysin pysähtynyt ja vaih-
teen siirtäminen 1- tai R-vaihteelle 
(peruutus) on vaikeaa, jätä vaihde-
vipu N-asentoon (vapaa) ja vapau-
ta kytkin. Paina kytkinpoljin takai-
sin pohjaan ja vaihda sitten 1- tai 
R-vaihteelle (peruutus).

VAROITUS
• Aina ennen kuin poistut kul-

jettajan istuimelta, kytke kun-
nolla seisontajarru ja sammuta 
moottori. Varmista sitten, että 
vaihde on kytketty 1-vaihteelle 
pysäköitäessä ajoneuvoa ylä-
mäkeen tai R-asentoon (peruu-
tus) alamäkeen pysäköitäessä. 
Jos näitä varotoimenpiteitä ei 
noudateta, auto saattaa liikkua 
odottamattomasti.

• Älä käytä moottorijarrutusta 
(ts. vaihda pienemmälle vaih-
teelle) liian äkillisesti tai liuk-
kaalla tienpinnalla. 

 Auto voi lähteä luisuun ja seu-
rauksena voi olla liikenneon-
nettomuus.  

HUOMIO
• Älä pidä jalkaa kytkinpolki-

mella, jotta kytkin ei kuluisi 
ennenaikaisesti. Älä myös-
kään käytä kytkinpoljinta pitä-
mään ajoneuvoa paikallaan 
ylämäessä odottaessasi lii-
kennevalojen vaihtumista jne.

• Älä nojaa vaihteenvalitsimeen 
ajon aikana, sillä vaihteiston 
vaihteensiirtohaarukat saatta-
vat kulua ennenaikaisesti.

• Jotta kytkinjärjestelmä ei vau-
rioituisi, älä lähde liikkeelle 
2. vaihteella (paitsi liukkaalla 
tienpinnalla).
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Kytkimen käyttäminen
Kytkin tulee painaa kokonaan poh-
jaan ennen vaihteen vaihtamista. 
Vaihtamisen jälkeen se tulee vapaut-
taa varovaisesti. Kytkinpolkimen 
tulee olla aina täysin vapautunut ajon 
aikana. Älä lepuuta jalkaasi kytkin-
polkimen päällä ajon aikana. Tämä 
voi aiheuttaa tarpeetonta kulumista. 
Älä paina kytkintä osittain pitämään 
autoa mäessä. Tämä aiheuttaa tar-
peetonta kulumista. Käytä jalkaa jar-
rulla tai kytke seisontajarru pitämään 
autoa mäessä. Älä käytä kytkinpoljin-
ta nopeasti ja toistuvasti.

Vaihtaminen pienemmälle
Kun sinun on hidastettava ruuhkan 
tai ylämäkeen ajamisen johdosta, 
vaihda vaihde pienemmälle ennen 
kuin moottori alkaa käydä liian 
alhaisilla kierroksilla. Vaihtaminen 
pienemmälle vähentää moottorin 
sammumisia ja tarjoaa paremman 
kiihtyvyyden, kun sinun tarvitsee jäl-
leen nostaa nopeuttasi. Kun autolla 
ajetaan jyrkkiä alamäkiä alas, pie-
nemmälle vaihtamisella voidaan yllä-
pitää helpommin turvallinen nopeus 
ja lisäksi jarrujen käyttöikää voidaan 
pidentää.

Hyvät ajokäytännöt
• Älä vaihda vapaalle ajaessasi ala-

mäkeen. Tämä on erittäin vaaral-
lista. Pidä kokoajan vaihde kytket-
tynä.

• Älä paina jarru- ja kaasupoljinta 
samanaikaisesti ajon aikana. Tämä 
voi ylikuumentaa jarruja ja aiheut-
taa toimintahäiriötä. Sen sijaan 
ajaessasi pitkää mäkeä, hidasta 
vauhtia ja vaihda pienemmälle 
vaihteelle. Näin tehdessäsi moot-
torijarrutus auttaa auton hidastami-
sessa.

• Hidasta ennen pienemmälle vaih-
teelle vaihtamista. Tällä tavoin 
voit välttää käyttämästä moottoria 
ylikierroksilla, joka voi aiheuttaa 
vahinkoa.

• Hidasta ajonopeutta voimakkaassa 
sivutuulessa. Tällöin auto pysyy 
paljon paremmin hallinnassa.

• Varmista, että auto on täysin 
pysähtynyt ennen kuin yrität vaih-
taa peruutusvaihteelle. Vaihteisto 
voi rikkoutua, jos et toimi näin.  

HUOMIO
Paina kytkin kokonaan pohjaan 
sitä käyttäessäsi. Jos et paina 
kytkintä kokonaan pohjaan, epä-
määräistä melua saattaa kuulua 
ja kytkin voi rikkoutua.
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• Aja liukkaalla tiellä erittäin varovas-
ti. Ole erityisen varovainen jarrut-
taessasi, kiihdyttäessäsi tai vaih-
taessasi vaihteita. Liukkaalla tiel-
lä äkillinen nopeuden muutos voi 
aiheuttaa vetävien pyörien pidon 
menettämisen, jolloin auto karkaa 
hallinnasta.

VAROITUS
• Kiinnitä aina turvavyö!  

Törmäyksessä turvavyön kiin-
nittämättä jättänyt matkusta-
ja vammautuu vakavasti tai 
menehtyy huomattavasti toden-
näköisemmin kuin oikein turva-
vyötä käyttävä matkustaja.

• Vältä suuria ajonopeuksia kaar-
teissa tai kääntyessäsi.

• Älä tee äkillisiä ohjausliikkeitä, 
kuten jyrkkiä kaistanvaihtoja tai 
käänny äkillisesti tai jyrkästi.

• Auton katolleen kääntymisen 
riski kasvaa huomattavasti, jos 
menetät auton hallinnan moot-
toritienopeuksilla.

• Auton hallinta menetetään 
usein, kun vähintään kaksi 
pyörää joutuu ajoradan ulko-
puolelle ja kuljettaja yrittää 
palata ajoradalle tekemällä 
liian jyrkän ohjausliikkeen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos auto ajautuu pois tie-

pinnalta, älä tee liian teräviä 
ohjausliikkeitä. Sen sijaan 
hidasta vauhtia ennen kuin 
palaat takaisin ajokaistalle.

• Noudata aina nopeusrajoituk-
sia.
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Automaattivaihteiston 
käyttäminen
Automaattivaihteistossa on 6 vaihdet-
ta eteenpäin ja yksi peruutusvaihde. 
Vaihtohetket valitaan automaattisesti 
riippuen vaihdevivun asennosta.

] HUOMAUTUS
Ensimmäiset vaihdot uudella autolla 
saattavat tapahtua jossain määrin 
äkkinäisesti tai mikäli akku on ollut 
irrotettuna. Tämä on normaalia 
toimintaa ja vaihtojärjestys säätyy 
oikein sen jälkeen, kun vaihteiston 
ohjausyksikkö (TCM) tai voiman-
siirron ohjausyksikkö (PCM) ovat 
käyneet vaihdekaavion läpi muuta-
man kerran.

AUTOMAATTIVAIHTEISTO (MIKÄLI VARUSTEENA)

OCD058003

+ (UP)

- (DOWN)

Vaihteenvalitsin liikkuu vapaasti.

Paina vaihteistolukon vapautuspainiketta vaihtaessasi vaihdetta.

Paina jarrupoljinta ja vaihteistolukon vapautuspainiketta vaihtaessasi vaihdetta.
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Järjestelmän sujuvan toiminnan 
varmistamiseksi paina jarrupoljinta 
vaihtaessasi N-asennosta (Neutral) 
eteenpäinajovaihteille tai peruutus-
vaihteelle.

Vaihteiston asennot
Mittariston merkkivalo näyttää vaih-
devivun asennon, kun virtalukko on 
ON-asennossa.

P-asento (Pysäköinti)
P-asentoon (Pysäköinti) vaihtaminen 
on suoritettava täysin pysähtyneenä. 
Tämä asento lukitsee vaihteiston ja 
estää etupyörien liikkumisen. 

VAROITUS – 
Automaattivaihteisto

• Tarkasta aina autosi ympäristö 
ihmisistä, erityisesti lapsista, 
ennen vaihteen siirtämistä D- 
(ajo) tai R-asentoon (peruu-
tus).

• Ennen kuljettajan istuimelta 
poistumista varmista aina, 
että vaihdevipu on kytketty 
P-asentoon (pysäköinti). Kytke 
sitten seisontajarru kunnolla 
ja sammuta moottori. Jos näitä 
varotoimenpiteitä ei noudate-
ta, auto saattaa liikkua odotta-
mattomasti.

• Älä käytä moottorijarrutusta 
(ts. vaihda pienemmälle vaih-
teelle) liian äkillisesti tai liuk-
kaalla tienpinnalla. 

 Auto voi lähteä luisuun ja seu-
rauksena voi olla liikenneon-
nettomuus.

HUOMIO
• Älä paina kaasu- ja jarrupol-

jinta samanaikaisesti, kun 
peruutusvaihde tai muu vaih-
de on valittu, jotta vaihteisto ei 
vaurioituisi.

• Kun olet pysähtynyt mäkeen, 
älä pidä ajoneuvoa paikallaan 
moottorin voimalla. Käytä jar-
rupoljinta tai seisontajarrua.

• Älä siirrä vaihteenvalitsinta N 
tai P -asennosta D tai R -asen-
toon jos moottori ei käy tyhjä-
käyntinopeutta.

VAROITUS 
• Vaihteenvalitsimen siirtäminen 

P-asentoon auton liikkuessa 
lukitsee vetävät pyörät, jolloin 
menetät auton hallinnan.

• Älä käytä P-asentoa (pysäköin-
ti) seisontajarrun korvikkeena. 
Varmista aina, että vaihdevipu 
on asetettu P-asentoon (pysä-
köinti) ja seisontajarru on kun-
nolla kytketty.

• Älä koskaan jätä lasta autoon 
ilman valvontaa.
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R-asento (Peruutus)
Käytä tätä asentoa peruuttaaksesi 
autolla.

N-asento (Vapaa)
Pyörät ja vaihteisto eivät ole lukittu-
neet. Auto liikkuu vapaasti pienessä-
kin mäessä, ellei seisontajarrua ole 
kytketty.

-  Pysäköiminen N-asennossa 
(vapaa)

Noudata seuraavia ohjeita pysäköi-
dessäsi, jos haluat, että auto liikkuu 
työnnettäessä. 
1.  Kun olet pysäköinyt auton, paina 

jarrupoljinta ja siirrä vaihteenva-
litsin P-asentoon virtapainikkeen 
ollessa ON-asennossa tai mootto-
rin käydessä. 

2. Jos seisontajarru on kytkettynä, 
vapauta seisontajarru. 

3.  Kytke virtapainike OFF-asentoon 
painaen samalla jarrupoljinta.

 -  Jos autossa on älyavain, virtaluk-
ko voidaan siirtää OFF-asentoon 
vain vaihteenvalitsimen ollessa 
P-asennossa.

4. Vaihda vaihde N-asentoon paina-
en samalla jarrupoljinta ja painaen 
vaihteistolukon vapautuspainiketta 
(SHIFT LOCK RELEASE) tai työn-
tämällä esimerkiksi litteäpäisen 
ruuvitaltan  vaihteistolukon ohitus-
painikkeen aukkoon samanaikai-
sesti. Tämän jälkeen auto liikkuu, 
jos siihen kohdistetaan ulkopuoli-
nen voima. 

HUOMIO
Vaihteisto voi vahingoittua, jos 
siirrät vaihdevivun P-asentoon 
(pysäköinti) auton vielä liikku-
essa.

HUOMIO
Pysähdy kokonaan ennen kuin 
siirrät R-asentoon (peruu-
tus) tai pois siitä. Jos siirrät 
R-asentoon, kun auto vielä liik-
kuu, saatat vahingoittaa vaih-
teistoa, paitsi tilanteessa, jossa 
toimitaan ”Auton heijaaminen” 
-kappaleen ohjeiden mukaisesti.

VAROITUS 
Älä siirrä vaihteenvalitsinta 
N-asentoon ajon aikana. 
Moottorijarru ei toimi tällöin, jol-
loin seurauksena voi olla onnet-
tomuus. 
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D-asento (Eteenpäin ajo)
Tämä on normaali eteenpäin ajon 
asento. Vaihteisto vaihtaa automaat-
tisesti kuuden vaihteen välillä tarjo-
ten parhaan polttoainetalouden ja 
suorituskyvyn.

Jos tarvitset enemmän suoritusky-
kyä toisen auton ohittamiseen tai 
mäen nousuun, paina kaasupoljin 
kokonaan pohjaan, jolloin vaihteisto 
vaihtaa automaattisesti pienemmälle 
vaihteelle.

] HUOMAUTUS
D-asentoon (Eteenpäinajo) vaihta-
minen on suoritettava täysin pysäh-
tyneenä.

Sports-tila
Riippumatta siitä, liikkuuko ajoneuvo 
vai ei, sports-tila voidaan valita siirtä-
mällä vaihdevipu D-asennosta (ajo) 
käsivaihteistoportaaseen. Palataksesi 
D-vaihdealueelle (ajo), siirrä vaihdevi-
pu takaisin päävaihteistoportaaseen.
Sports-tilassa vaihdevivun siirtämi-
nen eteen- ja taaksepäin mahdol-
lista nopeiden vaihtojen tekemisen. 
Päinvastoin kuin tavanomaisessa käsi-
vaihteistossa, sports-tilassa vaihdot 
voidaan tehdä kaasupoljin painettuna.

OCD058004

Sports-tila

HUOMIO
• Vapaalla pysäköintiä lukuun 

ottamatta pysäköi auto turval-
lisuussyistä aina vaihteenva-
litsimen ollessa P-asennossa 
ja kytke seisontajarru. 

• Ennen kuin pysäköit vaihteen 
ollessa vapaalla (N), varmis-
ta, että alusta on tasainen. 
Älä pysäköi vaihteen ollessa 
vapaalla (N), jos alusta on kal-
teva.

 Jos auto pysäköidään vaih-
teen ollessa vapaalla (N), se 
saattaa liikkua ja aiheuttaa 
vakavia vaurioita ja vammoja.



286

Ajaminen

Ylöspäin (+) : Paina vaihdevipua 
eteen vaihtaaksesi pykälän isommal-
le vaihteelle.
Alas (-) : Vedä vaihdevipua taakse 
vaihtaaksesi pykälän pienemmälle 
vaihteelle.

] HUOMAUTUS
• Käsivalintatilassa kuljettajan 

tulee huolehtia suuremman vaih-
teen valitsemisesta ajotilanteen 
mukaan ja varmistaa, ettei kier-
roslukumittarin osoitin nouse 
punaiselle alueelle.

• Sports-tilassa voidaan käyttää 
ainoastaan kuutta eteenpäinajo-
vaihdetta. Peruuttaaksesi tai pysä-
köidäksesi ajoneuvon, sinun on 
siirrettävä vaihdevipu R- (peruu-
tus) tai P-asentoon (pysäköinti).

• Automaattivaihteisto vaihtaa käsi-
valintatilassa automaattisesti pie-
nemmälle vaihteelle ajonopeuden 
hidastuessa. Kun ajoneuvo pysäh-
tyy, 1. vaihde valitaan automaatti-
sesti.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Automaattivaihteisto vaihtaa käsi-

valintatilassa automaattisesti suu-
remmalle vaihteelle, kun mootto-
rin kierrosluku nousee liian suu-
reksi.

• Automaattivaihteisto ei ehkä 
toteuta kaikkia kuljettajan anta-
mia vaihtopyyntöjä, jos ne voisivat 
vaarantaa ajoturvallisuuden tai 
heikentää auton suorituskykyä.

• Työnnä vaihteenvalitsinta suu-
remman vaihteen suuntaan (+) 
ajaessasi liukkaalla tiellä. Tällöin 
vaihteisto vaihtaa 2. vaihteelle, 
jolloin liikkeelle lähteminen on 
sujuvampaa liukkaalla tiellä. Vedä 
vaihteenvalitsinta taaksepäin 
vaihtaaksesi takaisin 1. vaihteelle.

Vaihdelukko  
(mikäli varusteena)
Turvallisuussyistä automaatti-
vaihteisto on varustettu vaihdelu-
kolla, joka estää vaihteen vaihta-
misen P-asennosta (Pysäköinti) 
R-asentoon (Peruutus), ellei jarru-
poljinta paineta.
Vaihtaaksesi vaihteen P-asennosta 
R-asentoon:
1.  Paina ja pidä jarrupoljin pohjassa.
2.  Käynnistä moottori tai kytke virta 

ON-asentoon.
3. Siirrä vaihdevipua.
 Jos jarrupoljinta painetaan ja vapau-
tetaan toistuvasti vaihdevivun ollessa 
P-asennossa (Pysäköinti), vaihde-
vivusta saattaa kuulua jaksottaista 
ääntä. Tämä on normaali ilmiö.
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Vaihdelukon ohittaminen

Jos vaihdevipua ei voida siirtää 
P-asennosta R-asentoon, kun jarru-
poljin on painettuna, jatka jarrupolki-
men painamista ja toimi seuraavasti:

1.  Aseta virtalukko LOCK/OFF-asen-
toon.

2.  Kytke seisontajarru.
3.  Paina vaihdelukon vapautuspai-

niketta.
4.  Siirrä vaihdevipua.
5.  Tarkastuta järjestelmä ammatti-

huollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä 
tai huollon yhteistyökumppanilla.

VAROITUS
Paina jarrupoljin kokonaan 
pohjaan ennen kuin vaihdat 
P-asennosta muuhun asentoon 
ja pidä se pohjassa vaihtami-
sen ajan. Tällöin voit välttää 
ajoneuvon odottamattoman liik-
kumisen, joka voi johtaa henki-
lövahinkoihin auton sisällä tai 
ulkopuolella.

OCD058005
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Virta-avainsalpa (jos varusteena)
Virta-avainta ei voida poistaa, 
ellei vaihdevipu ole P-asennossa 
(Pysäköinti).

Hyvät ajokäytännöt
• Älä koskaan paina kaasupoljin-

ta siirtäessäsi vaihteenvalitsimen 
P-asennosta tai N-asennosta muu-
hun asentoon.

• Älä koskaan siirrä vaihteenvalitsin-
ta P-asentoon auton liikkuessa.

• Älä siirrä vaihteenvalitsinta D- tai 
R- asentoon ennen kuin auto on 
täysin pysähtynyt.

• Älä vaihda vapaalle ajaessasi ala-
mäkeen. Tämä voi olla hyvin vaa-
rallista. Pidä auto aina vaihteella 
liikkeen aikana.

• Älä ”laahauta” jarruja. Tämä voi 
ylikuumentaa jarruja ja aiheuttaa 
toimintahäiriötä. Sen sijaan hidas-
taessasi pitkässä mäessä vaihda 
pienemmälle vaihteelle. Näin teh-
dessäsi moottorijarrutus auttaa 
auton hidastamisessa.

• Hidasta ennen pienemmälle vaih-
teelle vaihtamista. Muussa tapauk-
sessa pienempi vaihde ei välttä-
mättä kytkeydy.

• Käytä aina seisontajarrua. Älä jätä 
vaihteistoa P-asentoon (Pysäköinti) 
pitämään autoa paikallaan.

• Aja liukkaalla tiellä erittäin varovas-
ti. Ole erityisen varovainen jarrut-
taessasi, kiihdyttäessäsi tai vaih-
taessasi vaihteita. Liukkaalla tiel-
lä äkillinen nopeuden muutos voi 
aiheuttaa vetävien pyörien pidon 
menettämisen, jolloin auto karkaa 
hallinnasta.

• Ihanteellinen suorituskyky ja talou-
dellisuus saadaan painamalla 
kaasupoljinta tasaisesti.
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Liikkeellelähtö ylämäessä
Lähteäksesi liikkeelle ylämäessä, 
paina jarrupoljinta ja siirrä vaihdevi-
pu D-asentoon. Valitse sopiva vaihde 
kuormasta ja mäen jyrkkyydestä riip-
puen ja vapauta seisontajarru. Paina 
kaasupoljinta vähitellen samalla 
vapauttaen jarrupolkimen.
Kiihdyttäessäsi paikaltaan jyrkäs-
sä mäessä autolla on taipumus 
liikkua taaksepäin. Vaihdevivun 
siirtäminen 2-vaihteelle auttaa 
estämään auton liikkumista taak-
sepäin.

VAROITUS
Jos autosi juuttuu lumeen, 
mutaan, hiekkaan tms., voit yrit-
tää irrottaa sen heijaamalla sitä 
eteen- ja taaksepäin. Älä yritä 
suorittaa tätä toimenpidettä, 
jos auton lähellä on ihmisiä tai 
esteitä. Heijaamisen aikana auto 
saattaa liikkua yhtäkkiä eteen- 
tai taaksepäin sen irrotessa, jol-
loin mahdollisesti lähellä oleva 
ihminen saattaa loukkaantua tai 
tielle tuleva kohde vahingoittua. 
Heijaamista ei tule jatkaa pit-
kiä jaksoja, sillä vaihteisto voi 
kuumentua liikaa ja aiheuttaa 
vakavia vaurioita.

VAROITUS
• Kiinnitä aina turvavyö! 

Törmäyksessä turvavyön kiin-
nittämättä jättänyt matkusta-
ja vammautuu vakavasti tai 
menehtyy huomattavasti toden-
näköisemmin kuin oikein turva-
vyötä käyttävä matkustaja.

• Vältä suuria ajonopeuksia 
kaarteissa tai kääntyessäsi.

• Älä tee äkillisiä ohjausliikkeitä, 
kuten jyrkkiä kaistanvaihtoja 
tai käänny äkillisesti tai jyrkäs-
ti.

• Nurinajon riski kasvaa huo-
mattavasti, jos menetät auton 
hallinnan kovassa nopeudessa.

• Auton hallinnan menetys 
aiheutuu usein siitä, kun kaksi 
rengasta tai useampi ajautuu 
pois tiepinnalta ja kuljettaja 
yrittää korjata nopealla ohjaus-
liikkeellä auton takaisin tielle.

• Jos auto ajautuu pois tie-
pinnalta, älä tee liian teräviä 
ohjausliikkeitä. Sen sijaan 
hidasta vauhtia ennen kuin 
palaat takaisin ajokaistalle.

• Noudata aina nopeusrajoituk-
sia.
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Kaksoiskytkinvaihteiston 
toiminta 
Kaksoiskytkinvaihteistossa on seit-
semän vaihdetta eteenpäin ja yksi 
peruutusvaihde. 
Yksittäiset vaihteet valitaan auto-
maattisesti, kun vaihdevipu on 
D-asennossa.

KAKSOISKYTKINVAIHTEISTO (DTC) (JOS VARUSTEENA)

OCD058003

Vaihteenvalitsin liikkuu vapaasti.

Paina vaihteistolukon vapautuspainiketta vaihtaessasi vaihdetta.

Paina jarrupoljinta ja vaihteistolukon vapautuspainiketta vaihtaessasi vaihdetta. 

VAROITUS
Vähentääksesi vakavien tai hen-
genvaarallisten loukkaantumis-
ten riskiä:
• Tarkasta AINA, ettei ajoneu-

von ympäristössä ole ihmisiä, 
erityisesti lapsia, ennen vaih-
teen siirtämistä D- (ajo) tai 
R-asentoon (peruutus).

• Ennen kuljettajan istuimelta 
poistumista varmista aina, 
että vaihdevipu on kytket-
ty P-asentoon (pysäköinti). 
Kytke sitten seisontajarru ja 
aseta virtalukko LOCK/OFF-
asentoon. 

(Jatkuu)
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• Kaksoiskytkinvaihteiston voidaan 
ajatella olevan automaattisesti 
vaihtava manuaalivaihteisto. Se 
yhdistää käsivaihteiston hyvän ajo-
tuntuman ja automaattivaihteiston 
helppokäyttöisyyden.

• Kun valittuna on D-asento, vaih-
teisto vaihtaa automaattisesti vaih-
teita kuten tavallinen automaatti-
vaihteisto. 

 Toisin kuin tavallinen automaat-
tivaihteisto, vaihteen vaihaminen 
tuntuu ja kuuluu toisinaan, kun 
toimilaitteet käyttävät kytkimiä ja 
vaihteita valitaan.

• Kaksoiskytkinvaihteistossa on 
kuiva kaksoiskytkin, joka poikkeaa 
automaattivaihteiston momentin-
muuntimesta. Sen kiihtyvyys on 
parempi ja polttoaineenkulutus pie-
nempi, mutta alkukiihdytys voi olla 
hitaampi kuin automaattivaihteis-
tolla.

 Tämän vuoksi vaihteenvaihdot on 
joskus helpompi havaita kuin taval-
lisessa automaattivaihteistoissa ja 
kiihdytettäessä voi tuntua kevyttä 
värinää, kun vaihteiston nopeus 
tasataan moottorin käyntinopeu-
teen. Tämä on normaali ilmiö kak-
soiskytkinvaihteistossa.

• Kuivakytkin välittää väännön suo-
remmin ja tarjoaa suoravetotuntu-
man, joka saattaa tuntua erilaiselta 
kuin tavallisella momentinmuunti-
mella varustetussa automaatti-
vaihteistossa. Tämä on ehkä sel-
keimmin havaittavissa, kun autolla 
lähdetään liikkeelle tai kun ajetaan 
hitaasti ja pysähdellen.

• Kiihdytettäessä nopeasti matalas-
ta ajonopeudesta moottorin kier-
rosnopeus saatta kasvaa huomat-
tavasti ajotilanteesta riippuen.

• Lähteäksesi liikkeelle tasaises-
ti ylämäessä, paina kaasupoljinta 
pehmeästi ja olosuhteiden mukai-
sesti.

(Jatkuu)
 Auto saattaa liikkua odotta-

mattomasti ja äkillisesti, jos 
näitä varotoimenpiteitä ei nou-
dateta.

• Älä käytä moottorijarrutusta 
(ts. vaihda pienemmälle vaih-
teelle) liian äkillisesti tai liuk-
kaalla tienpinnalla. Auto voi 
lähteä luisuun ja seurauksena 
voi olla liikenneonnettomuus.

HUOMIO
• Älä paina kaasu- ja jarrupol-

jinta samanaikaisesti, kun 
peruutusvaihde tai muu vaih-
de on valittu, jotta vaihteisto ei 
vaurioituisi.

• Kun olet pysähtynyt ylämä-
keen, älä pidä ajoneuvoa 
paikallaan kaasupolkimella. 
Käytä jarrupoljinta tai seison-
tajarrua.
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• Jos vapautat kaasupolkimen alhai-
sessa ajonopeudessa, saatat tun-
tea voimakkaan, käsivaihteistoille 
tyypillisen moottorijarrutuksen.

• Kun ajat alamäkeä, voit käyttää 
Sports-tilaa tai käyttää ohjauspyö-
rän vaihteenvalitsimia (jos varus-
teena) vaihtaaksesi pienemmälle 
vaihteelle nopeuden hallitsemisek-
si, jolloin et ole pelkän jarrupolki-
men varassa.

• Kun käynnistät ja sammutat moot-
torin, järjestelmä suorittaa itsetes-
tauksen, jolloin saatat kuulla mat-
kustamoon kantautuvia, napsahta-
via ääniä. Tämä on normaali kak-
soiskytkinvaihteiston toiminnasta 
aiheutuva ääni.

• Ensimmäisten 1500 kilometrin aika-
na saattaa tuntua, että auto ei kiih-
dy pehmeästi alhaisilla nopeuksilla. 
Tämän sisäänajovaiheen aikana 
autosi vaihteenvaihtoa ja tehokkuut-
ta optimoidaan jatkuvasti.

] HUOMAUTUS
• Älä siirrä vaihteenvalitsinta D- tai 

R-asentoon ennen kun auto on 
pysähtynyt täysin.

• Älä siirrä vaihteenvalitsinta 
N-asentoon ajon aikana.

LCD-näyttö vaihteiston 
lämpötilaa ja varoitusviestejä 
varten
Vaihteiston lämpötilamittari

VAROITUS
Jos vaihteistoon tulee vika, 
auto ei liiku ja vaihteenvalit-
simen asennon ilmaisin (D,R) 
vilkkuu mittaristossa. Tarkistuta 
järjestelmä tässä tapaukses-
sa ammattihuollossa. Suosit-
telemme käyntiä valtuutetulla 
KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

OJF058364L

OJF058365L
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• Valitse ajotietokone-tila LCD-
näytöllä ja siirry vaihteiston lämpö-
tilan näyttöön nähdäksesi kaksois-
kytkinvaihteiston lämpötilan.

• Pyri ajamaan siten, että lämpötila-
mittari ei näytä korkeaa lämpötilaa 
tai ylikuumenemista. Kun vaihteisto 
ylikuumenee LCD-näyttöön tulee 
viesti. Seuraa näytettyjä viestejä.

• Vaihteiston lämpötila esitetään kol-
mella värillä (valkoinen, oranssi ja 
punainen) lämpötilan kasvaessa. 

• Oranssi lämpötilamittari näyte-
tään juuri ennen kuin varoitusviesti 
näkyy LCD-näytöllä. (mikäli varus-
teena)

Kaksoiskytkinvaihteiston  
varoitusviestit

Tämä varoitusviesti näytetään, kun 
autolla ajetaan hitaasti mäessä ja 
auto havaitsee, ettei jarrupoljinta pai-
neta. 

HUOMIO
• Vaihteiston lämpötilamittarin 

arvon nousu ilmenee usein 
mäessä, kun auto pysäytetään 
pitkäksi aikaa kaasupoljinta 
käyttäen ja painamatta jarru-
poljinta.

• Jotta vaihteisto toimisi opti-
maalisesti, aja siten, ettei mit-
tarin valkoista arvoa ylitetä. 
(mikäli varusteena)

OJF058368L OJF058362L

OJF058363L

 n Tyyppi A

 n Tyyppi B
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Jyrkkä mäki
Ajaminen jyrkässä ylä- tai alamäessä:
• Pidä auto paikallaan mäessä jalka- 

tai seisontajarrulla.
• Kun ajetaan pysähdellen mäessä 

liikenteen seassa, pidä riittävä etäi-
syys edellä ajavaan ajoneuvoon. 
Pidä auto paikallaan mäessä jarru-
polkimen avulla.

• Jos autoa pidetään mäessä pai-
kallaan kaasupolkimen avulla tai 
ryömittämällä jarrupoljin vapautet-
tuna, kytkin ja vaihteisto voivat 
ylikuumentua. Tämä voi aiheuttaa 
vaurioita. Tällöin LCD-näyttöön 
tulee varoitusviesti.

• Jos LCD-näytön varoitus on näky-
villä, tulee jarrupoljinta painaa.

• Varoitusten huomiotta jättäminen 
saattaa aiheuttaa vaihteiston vau-
rioitumisen.

Vaihteiston korkea lämpötila
• Tietyissä olosuhteissa, kuten 

toistuvissa pysähdyksissä ja liik-
keellelähdöissä jyrkissä mäissä, 
äkillisissä liikkeellelähdöissä, kiih-
dytyksissä tai muissa vaativissa 
ajotilanteissa vaihteiston kytkimen 
lämpötila kasvaa huomattavan kor-
keaksi. Lopulta vaihteiston kytkin 
saattaa ylikuumentua.

• Kun kytkin ylikuumenee, suojaava 
turvajärjestelmä kytkeytyy pääl-
le, mittariston vaihteenvalitsimen 
asennon ilmaisin vilkkuu ja kuuluu 
äänimerkki. Tällöin LCD-näyttöön 
tulee viesti ”Transmission temp. is 
high! Stop safely” ja ajaminen ei 
ehkä suju jouhevasti.

• Jos näin käy, pysäytä auto turval-
liseen paikkaan, anna moottorin 
käydä, kytke jarrut ja siirrä vaihde 
P-asentoon antaaksesi vaihteiston 
jäähtyä.

• Ellet huomioi varoitusta, ajo-omi-
naisuudet saattavat heiketä. 
Saattaa ilmetä äkillisiä vaihtoja, 
usein toistuvia vaihtoja tai nyki-
mistä. Palaa normaaleihin ajo-omi-
naisuuksiin pysäyttämällä auto ja 
kytkemällä jarrut tai vaihtamalla 
P-asentoon.

 Anna tämän jälkeen vaihteiston 
jäähtyä muutaman minuutin ajan 
moottorin käydessä ennen liikkeel-
le lähtöä.

• Aja autoa jouhevasti aina kuin 
mahdollista.

 n Tyyppi A  n Tyyppi B

OJF058365L
 n Tyyppi A  n Tyyppi B

OJF058449L OJF058450L

OJF058364L
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Vaihteiston ylikuumeneminen
• Jos autolla ajamista jatketaan 

ja kytkimen lämpötila saavuttaa 
maksiminsa, näytetään varoitus 
”Transmission Hot! Park with engi-
ne on” (Vaihteisto ylikuumentunut! 
Pysäköi pitäen moottori käynnis-
sä). Jos näin käy, kytkin on pois 
käytöstä kunnes se jäähtyy nor-
maaliin lämpötilaan.

• Varoitus näytetään, kunnes vaih-
teisto on jäähtynyt.

• Jos näin käy, pysäytä auto turval-
liseen paikkaan, anna moottorin 
käydä, kytke jarrut ja siirrä vaihde 
P-asentoon antaaksesi vaihteiston 
jäähtyä.

• Kun näyttöön tulee viesti ”Trans 
cooled. Resume driving.” (Vaihteisto 
jäähtynyt, jatka ajamista), voit jat-
kaa ajamista.

• Aja autoa jouhevasti aina kuin 
mahdollista.

Jos jokin LCD-näytön varoitusvies-
teistä jatkaa vilkkumista, tarkistuta 
järjestelmä turvallisuussyistä ammat-
tihuollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

Vaihteiston alueet
Mittariston merkkivalo näyttää vaih-
devivun asennon, kun virtalukko on 
ON-asennossa.

P-asento (Pysäköinti) 
P-asentoon (Pysäköinti) vaihtaminen 
on suoritettava täysin pysähtyneenä.
Vaihtaaksesi P-asennosta, sinun on 
painettava voimakkaasti jarrupoljinta 
ja varmistettava, ettei jalkasi ole jar-
rupolkimella.
Jos olet tehnyt kaikki yllä mai-
nitut toimenpiteet, etkä vielä-
kään saa vaihteenvalitsinta pois 
P-asennosta, katso tämän luvun 
kohta ”Vaihdelukon vapautus”. 
Vaihteenvalitsimen on oltava 
P-asennossa ennen moottorin sam-
muttamista.

 n Tyyppi A  n Tyyppi B

OJF058369L
 n Tyyppi A  n Tyyppi B

 n Tyyppi A  n Tyyppi B

OJF058372L OJF058373L

OJF058368L

OJF058370L OJF058371L
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R-asento (Peruutus) 
Käytä tätä asentoa peruuttaaksesi 
autolla.

N-asento (Vapaa) 
Pyörät ja vaihteisto eivät ole kytkey-
tyneet. 
Käytä N-asentoa, jos sinun on käyn-
nistettävä sammunut moottori tai jos 
sinun pitää pysähtyä moottorin olles-
sa päällä. Vaihda P-asentoon, jos 
sinun on jostain syystä poistuttava 
autosta.
Paina aina jarrupoljinta, kun vaihdat 
N-asennosta muulle vaihteelle.

VAROITUS
Älä kytke vaihdetta, ellei jalka-
si ole tukevasti jarrupolkimella. 
Jos vaihde kytketään suurilla 
kierrosopeuksilla, auto saattaa 
läheä liikkeelle erittäin nopeasti. 
Saatat menettää auton hallinnan 
ja aiheuttaa onnettomuuden.

VAROITUS
Älä siirrä vaihteenvalitsinta 
N-asentoon ajon aikana. 
Moottorijarru ei toimi tällöin, jol-
loin seurauksena voi olla onnet-
tomuus. 

HUOMIO
Älä siirrä vaihteenvalitsinta 
R-asentoon tai pois R-asennosta 
auton liikkuessa.

VAROITUS
• Vaihteenvalitsimen siirtäminen 

P-asentoon auton liikkuessa 
saattaa aiheuttaa auton hallin-
nan menetyksen.

• Kun auto on pysäytetty var-
mista aina, että vaihdevipu on 
kytketty P-asentoon (pysä-
köinti), seisontajarru on kyt-
ketty ja moottori sammutettu. 

• Jos pysäköit mäkeen, kiilaa 
pyörät jotta auto ei vierisi ala-
mäkeen.

• Kytke turvallisuussyistä aina 
seisontajarru, kun vaihteenva-
litsin on P-asennossa, paitsi 
hätätilanteissa.

• Älä käytä P-asentoa (pysäköin-
ti) seisontajarrun korvikkeena.
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-  Pysäköiminen N-asennossa 
(vapaa)

Noudata seuraavia ohjeita pysäköi-
dessäsi, jos haluat, että auto liikkuu 
työnnettäessä. 
1. Kun olet pysäköinyt auton, paina 

jarrupoljinta ja siirrä vaihteenva-
litsin P-asentoon virtapainikkeen 
ollessa ON-asennossa tai mootto-
rin käydessä. 

2. Jos seisontajarru on kytkettynä, 
vapauta seisontajarru. 

 -  Sähkötoimisella seisontajarrulla 
varustetuissa autoissa paina jar-
rupoljinta virtapainikkeen olles-
sa [ON]-asennossa tai moottorin 
käydessä vapauttaaksesi sei-
sontajarrun. Jos [AUTO HOLD] 
-toimintoa käytetään ajon aika-
na (jos [AUTO HOLD] -merkki-
valo palaa mittaristossa), paina 
[AUTO HOLD] -kytkintä ja [AUTO 
HOLD] -toiminnon tulisi kytkeytyä 
pois päältä. 

3. Kytke virtapainike OFF-asentoon 
painaen samalla jarrupoljinta.

 -  Jos autossa on älyavain, virtaluk-
ko voidaan siirtää OFF-asentoon 
vain vaihteenvalitsimen ollessa 
P-asennossa.

4. Vaihda vaihde vapaalle [N] paina-
en samalla jarrupoljinta ja painaen 
vaihteistolukon vapautuspainiketta 
[SHIFT LOCK RELEASE] tai työn-
tämällä esimerkiksi litteäpäisen 
ruuvitaltan  vaihteistolukon ohitus-
painikkeen aukkoon samanaikai-
sesti. Tämän jälkeen auto liikkuu, 
jos siihen kohdistetaan ulkopuoli-
nen voima. 

(Jatkuu)
• Ennen kuin pysäköit vaihteen 

ollessa vapaalla [N], varmista, 
että alusta on tasainen. Älä 
pysäköi vaihteen ollessa vapaal-
la [N], jos alusta on kalteva.

 Jos auto pysäköidään vaih-
teen ollessa vapaalla [N], se 
saattaa liikkua ja aiheuttaa 
vakavia vaurioita ja vammoja. 

• Kun virtalukko on käännetty 
off-asentoon, sähkötoimista 
seisontajarrua ei voi kytkeä 
pois päältä. 

• Jos sähkötoimisella seisonta-
jarrulla varustetuissa autois-
sa  käytetään [AUTO HOLD] 
-toimintoa ajon aikana vir-
tapainikkeen ollessa [OFF]-
asennossa, sähkötoiminen 
seisontajarru kytketään auto-
maattisesti. Tämän vuoksi 
[AUTO HOLD] -toiminto tuli-
si kytkeä pois päältä ennen 
virtapainikkeen asettamista 
off-asentoon. 

HUOMIO
• Vapaalla pysäköintiä lukuunot-

tamatta pysäköi auto turvalli-
suussyistä aina vaihteenvalit-
simen ollessa P-asennossa ja 
kytke seisontajarru. 

(Jatkuu)
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D-asento (Eteenpäin ajo) 
Tämä on normaali ajoasento. 
Vaihteisto vaihtaa automaattisesti 
seitsemän vaihteen välillä tarjoten 
parhaan polttoainetalouden ja suo-
rituskyvyn.
Jos tarvitset enemmän suoritusky-
kyä toisen auton ohittamiseen tai 
mäen nousuun, paina kaasupoljinta, 
kunnes huomaat vaihteiston vaih-
tavan automaattisesti pienemmälle 
vaihteelle.

] HUOMAUTUS
Varmista aina, että auto on paikal-
laan, täysin pysähtyneenä, ennen 
D-asennon valitsemista.

Manuaalitila
Voit ottaa manuaalitilan käyttöön 
auton liikkuessa tai ollessa pysäh-
dyksissä siirtämällä vaihteenvalitsimen 
D-asennosta (Drive) käsivalinta-alueel-
le. Palataksesi D-vaihdealueelle (ajo), 
siirrä vaihdevipu takaisin päävaihteis-
toportaaseen.
Manuaalitilassa voit valita ajo-olo-
suhteisiin sopivan vaihdealueen siir-
tämällä vaihteenvalitsinta eteen- ja 
taaksepäin.
+ (Up) :  Paina vaihdevipua eteen 

vaihtaaksesi pykälän isom-
malle vaihteelle.

- (Down) :  Vedä vaihdevipua taakse 
vaihtaaksesi pykälän pie-
nemmälle vaihteelle.

OCD058004

VAROITUS
• Älä kytke vaihdetta, ellei jal-

kasi ole tukevasti jarrupolki-
mella. Jos vaihde kytketään 
suurilla kierrosopeuksilla, auto 
saattaa läheä liikkeelle erit-
täin nopeasti. Saatat menettää 
auton hallinnan ja aiheuttaa 
onnettomuuden.

• Älä siirrä vaihteenvalitsin-
ta N-asentoon ajon aikana. 
Moottorijarru ei toimi tällöin, 
jolloin seurauksena voi olla 
onnettomuus.
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] HUOMAUTUS
• Ainoastaan seitsemää eteenpäi-

najovaihdetta voidaan käyttää. 
Peruuttaaksesi tai pysäköidäkse-
si ajoneuvon, sinun on siirrettä-
vä vaihdevipu R- (peruutus) tai 
P-asentoon (pysäköinti).

• Vaihteita vaihdetaan automaat-
tisesti pienemmälle vaihteelle 
ajonopeuden hidastuessa. Kun 
ajoneuvo pysähtyy, 1. vaihde vali-
taan automaattisesti.

• Kun moottorin kierrosnopeus 
lähestyy punaista aluetta, vaih-
teisto vaihtaa automaattisesti suu-
remmalle vaihteelle.

• Jos kuljettajan painaa vipua + 
(Up) tai – (Down) -asentoon, vaih-
teisto ei ehkä vaihda haluttua 
vaihdetta, jos seuraava vaihde on 
sallitun moottorin kierrosnope-
usalueen ulkopuolella. • 
Kuljettajan tulee huolehtia suu-
remman vaihteen valitsemisesta 
ajotilanteen mukaan ja varmistaa, 
ettei kierroslukumittarin osoitin 
nouse punaiselle alueelle.

Ohjauspyörän vaihteenvalitsimet 
(mikäli varusteena)

Ohjauspyörän valitsimet toimivat, 
kun vaihteenvalitsin on D-asennossa 
tai manuaalitilassa.

Vaihteenvalitsimen ollessa 
D-asennossa 
Ohjauspyörän valitsimet toimivat, 
kun ajonopeutta on yli 10 km/h.
Vedä [+] tai [-] siivestä kerran vaih-
taaksesi ylös tai alas yhden pykälän, 
jolloin järjestelmä vaihtaa automaat-
titilasta manuaalitilaan.
Vaihteisto siirtyy käsivalintatilas-
ta automaattitilaan, kun painat 
kaasupoljinta yli 5 sekunnin ajan, 
ajonopeuden ollessa alle 10km/h, 
tai kun siirrät vaihteenvalitsimen 
D-asennosta manuaalitilaan ja takai-
sin D-asentoon.

Kun vaihdevipu on manuaalitilassa
Vedä [+] tai [-] siivestä vaihtaaksesi 
yhden vaihdepykälän ylös- tai alas-
päin.

] HUOMAUTUS
Jos vedät [+] ja [-] siivestä saman-
aikaisesti, vaihteen vaihtaminen ei 
onnistu.

OBD058008
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Vaihdelukko 
Turvallisuussyistä kaksoiskytkin-
vaihteisto on varustettu vaihdelu-
kolla, joka estää vaihteen vaihta-
misen P-asennosta (Pysäköinti) 
R-asentoon (Peruutus), ellei jarru-
poljinta paineta.
Vaihtaaksesi vaihteen P-asennosta 
R-asentoon:
1. Paina ja pidä jarrupoljin pohjassa.
2.  Käynnistä moottori tai kytke virta 

ON-asentoon.
3. Siirrä vaihdevipua.
Jos jarrupoljinta painetaan ja vapau-
tetaan toistuvasti vaihdevivun ollessa 
P-asennossa (Pysäköinti), vaihde-
vivusta saattaa kuulua jaksottaista 
ääntä ja värinää. Tämä on normaali 
ilmiö.

Vaihdelukon ohittaminen
Jos vaihdevipua ei voida siirtää 
P-asennosta R-asentoon, kun jarru-
poljin on painettuna, jatka jarrupolki-
men painamista ja toimi seuraavasti:

OCD058005

VAROITUS
Paina jarrupoljin kokonaan 
pohjaan ennen kuin vaihdat 
P-asennosta muuhun asentoon 
ja pidä se pohjassa vaihtami-
sen ajan. Tällöin voit välttää 
ajoneuvon odottamattoman liik-
kumisen, joka voi johtaa henki-
lövahinkoihin auton sisällä tai 
ulkopuolella.
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1.  Aseta virtalukko LOCK/OFF-asen-
toon.

2.  Kytke seisontajarru.
3.  Paina vaihdelukon vapautuspai-

niketta.
4. Siirrä vaihdevipua.
5.  Tarkastuta järjestelmä ammatti-

huollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä 
tai huollon yhteistyökumppanilla.

Virta-avainsalpa (jos varusteena)
Virta-avainta ei voida poistaa, 
ellei vaihdevipu ole P-asennossa 
(Pysäköinti). 

Hyvät ajokäytännöt
• Älä koskaan paina kaasupoljin-

ta siirtäessäsi vaihteenvalitsimen 
P-asennosta tai N-asennosta muu-
hun asentoon.

• Älä koskaan siirrä vaihteenvalitsin-
ta P-asentoon auton liikkuessa.

• Varmista, että auto on täysin 
pysähtynyt, ennen kuin yrität vaih-
taa R- tai D-asentoon.

• Älä koskaan kytke vaihdetta pois 
päältä rullataksesi mäkiä alas. 
Tämä voi olla hyvin vaarallista. 
Pidä auto aina vaihteella liikkeen 
aikana.

• Älä ”laahauta” jarruja. Tämä voi 
ylikuumentaa jarruja ja aiheuttaa 
toimintahäiriötä. Sen sijaan hidas-
taessasi pitkässä mäessä vaihda 
pienemmälle vaihteelle. Näin teh-
dessäsi moottorijarrutus auttaa 
auton hidastamisessa.

• Hidasta ennen pienemmälle vaih-
teelle vaihtamista. Muussa tapauk-
sessa pienempi vaihde ei välttä-
mättä kytkeydy.

• Käytä aina seisontajarrua. Älä jätä 
vaihteistoa P-asentoon (Pysäköinti) 
pitämään autoa paikallaan.

• Aja liukkaalla tiellä erittäin varovas-
ti. Ole erityisen varovainen jarrut-
taessasi, kiihdyttäessäsi tai vaih-
taessasi vaihteita. Liukkaalla tiel-
lä äkillinen nopeuden muutos voi 
aiheuttaa vetävien pyörien pidon 
menettämisen, jolloin auto karkaa 
hallinnasta.

• Ihanteellinen suorituskyky ja talou-
dellisuus saadaan painamalla 
kaasupoljinta tasaisesti.
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Liikkeellelähtö ylämäessä
Lähteäksesi liikkeelle ylämäessä, 
paina jarrupoljinta ja siirrä vaihdevi-
pu D-asentoon. Valitse sopiva vaihde 
kuormasta ja mäen jyrkkyydestä riip-
puen ja vapauta seisontajarru. Paina 
kaasupoljinta asteittain vapauttaes-
sasi kytkinpoljinta.

VAROITUS
Jos autosi juuttuu lumeen, 
mutaan, hiekkaan tms., voit yrit-
tää irrottaa sen heijaamalla sitä 
eteen- ja taaksepäin. Älä yritä 
suorittaa tätä toimenpidettä, 
jos auton lähellä on ihmisiä tai 
esteitä. Heijaamisen aikana auto 
saattaa liikkua yhtäkkiä eteen- 
tai taaksepäin sen irrotessa, jol-
loin mahdollisesti lähellä oleva 
ihminen saattaa loukkaantua tai 
tielle tuleva kohde vahingoittua. 
Heijaamista ei tule jatkaa pit-
kiä jaksoja, sillä vaihteisto voi 
kuumentua liikaa ja aiheuttaa 
vakavia vaurioita.

VAROITUS
• Kiinnitä aina turvavyö!  

Törmäyksessä turvavyön 
kiinnittämättä jättänyt mat-
kustaja vammautuu vakavasti 
tai menehtyy huomattavasti 
todennäköisemmin kuin oikein 
turvavyötä käyttävä matkusta-
ja.

• Vältä suuria ajonopeuksia 
kaarteissa tai kääntyessäsi.

• Älä tee äkillisiä ohjausliikkeitä, 
kuten jyrkkiä kaistanvaihtoja 
tai käänny äkillisesti tai jyrkäs-
ti.

• Auton katolleen kääntymisen 
riski kasvaa huomattavasti, jos 
menetät auton hallinnan moot-
toritienopeuksilla.

• Auton hallinta menetetään 
usein, kun vähintään kaksi 
pyörää joutuu ajoradan ulko-
puolelle ja kuljettaja yrittää 
palata ajoradalle tekemällä 
liian jyrkän ohjausliikkeen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos auto ajautuu pois tie-

pinnalta, älä tee liian teräviä 
ohjausliikkeitä. Sen sijaan 
hidasta vauhtia ennen kuin 
palaat takaisin ajokaistalle.

• Noudata aina nopeusrajoituk-
sia.
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Jarrutehostin  
Autosi on varustettu jarrujärjestelmän 
jarrutehostimella, joka säätyy auto-
maattisesti normaalikäytön aikana.
Tilanteissa, joissa jarrutehostin 
menettää toimintakykynsä sam-
muneen moottorin tai muun syyn 
johdosta, voit silti pysäyttää auton 
käyttämällä enemmän voimaa kuin 
normaalisti jarrupolkimen painami-
seen. Kuitenkin tällöin jarrutusmatka 
pitenee.
Kun moottori ei ole käynnissä, jar-
rujärjestelmään ”varastoitunutta” 
tehostusta voidaan vielä hyödyntää 
muutamalla jarrupolkimen painami-
sella. Älä ”pumppaa” jarrupoljinta, 
kun jarrutehostin ei ole käytettävissä. 
Käytä jarrupoljinta tällä tavalla 
ainoastaan tarpeen vaatiessa säi-
lyttääksesi ohjaustuntuman liukkailla 
tiepinnoilla.

JARRUJÄRJESTELMÄ 

(Jatkuu)
• Jarrujen kastuminen saattaa 

heikentää niiden suoritusky-
kyä ja aiheuttaa puoltamis-
ta jarrutettaessa. Voit tarkas-
taa tämän painamalla jarruja 
kevyesti. Kokeile jarruja tällä 
tavalla aina, kun olet ajanut 
syvän vesilätäkön tms. yli. 
Kuivataksesi jarrut paina niitä 
kevyesti samalla säilyttäen tur-
vallisen etenemisnopeuden, 
kunnes jarrutusteho palautuu 
normaaliksi.

• Varmista jarru- ja kaasupol-
kimen sijainti ennen liikkeel-
lelähtöä. Jos et tarkasta kaasu- 
ja jarrupolkimien paikkoja 
ennen ajoon ryhtymistä, saa-
tat vahingossa painaa kaasu-
poljinta jarrupolkimen sijasta. 
Seurauksena voi olla vakava 
onnettomuus.

VAROITUS – Jarrut
• Älä pidä jalkaa jarrupolkimella 

ajon aikana. Tämä nostaa jar-
rujen lämpötilan epätavallisen 
korkeaksi, aiheuttaa liiallista 
kulutuspintojen ja jarrupalojen 
kulumista sekä pidentää jarru-
tusmatkaa.

• Kun ajat alas pitkää tai jyrkkää 
alamäkeä, vaihda pienemmäl-
le vaihteelle ja vältä jatkuvaa 
jarrupolkimen painamista. 
Jarrujen jatkuva käyttäminen 
aiheuttaa jarrujen ylikuume-
nemista, josta saattaa seurata 
jarrutehon tilapäistä heikkene-
mistä.

(Jatkuu)
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Jarrujen toimintahäiriön 
sattuessa 
Jos käyttöjarrut eivät toimi auton liik-
kuessa, voit tehdä hätäjarrutuksen 
seisontajarrun avulla. Kuitenkin täl-
löin jarrutusmatka pitenee huomatta-
vasti normaalista.    

Levyjarrujen kuluneisuuden 
ilmaisin 
Autosi on varustettu levyjarruilla.
Kun jarrupalasi ovat kuluneet ja tar-
vitset uudet, kuulet korkean varoitu-
säänen etu- tai takajarruista. Saatat 
kuulla tämän äänen vain hetkellisesti 
tai aina painaessasi jarrupoljinta.
Muista, että joissain ajo-olosuhteissa 
tai ilmastoissa jarrut saattavat vinkua 
tai rahista ensimmäisessä jarrutuk-
sessa. Tämä on normaalia, eikä mer-
kitse jarrujen ongelmaa. 

 VAROITUS – 
Seisontajarru

Jos kytket seisontajarrun auton 
liikkuessa normaalilla nopeu-
della, saatat menettää sen hal-
linnan. Jos sinun on käytettävä 
seisontajarrua auton pysäyttä-
miseen, ole erityisen varovai-
nen jarrua kytkiessäsi.

VAROITUS – Jarrujen 
kuluminen

Tämä jarrujen kulumisen varoi-
tusääni merkitsee, että autosi 
tarvitsee huoltoa. Jos et huo-
mioi tätä varoitusääntä, saatat 
aikanaan menettää jarrutuste-
hoa, joka voi johtaa vakavaan 
onnettomuuteen.

HUOMIO
• Välttääksesi jarrujärjestelmän 

kalliit korjaustyöt vaihda jar-
rupalat heti, kun ne ovat liian 
kuluneet.

• Vaihda jarrupalat aina pareit-
tain.
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Seisontajarru  
Seisontajarrun kytkeminen

Kytkeäksesi seisontajarrun, paina 
ensin normaalia jarrupoljinta ja vedä 
sitten seisontajarrukahva kokonaan 
ylös.

Lisäksi autoa mäkeen pysäköitäes-
sä on suositeltua, että vaihdevipu 
asetetaan käsivaihteisissa autoissa 
pienelle vaihteelle.

Seisontajarrun vapauttaminen

Vapauttaaksesi seisontajarrun, paina 
ensin jarrupoljinta ja vedä hieman 
seisontajarruvipua ylöspäin. Tämän 
jälkeen paina vapautuspainiketta (1) 
ja laske seisontajarruvipu (2) samal-
la painiketta painaen.

Jos seisontajarru ei vapaudu koko-
naan tai vapautuu vain osittain, tar-
kastuta järjestelmä ammattihuollos-
sa. Suosittelemme käyntiä valtuute-
tulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla. 

OBD058011

HUOMIO
• Jos autolla ajetaan seisonta-

jarru kytkettynä, jarrupalat ja 
jarrulevyt kuluvat ennenaikai-
sesti.

• Älä käytä seisontajarrua ajo-
neuvon liikkuessa, paitsi hätä-
tilanteessa. Tämä voi johtaa 
ajoneuvon järjestelmävahin-
koihin ja vaarantaa ajoturval-
lisuuden.

OBD058012
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• Toimi varoen, kun pysäköit 
mäkeen. Kytke seisontajarru tiu-
kasti ja aseta vaihdevipu ykkös- tai 
peruutusvaihteelle (käsivaihteis-
toissa). Jos autosi on pysäköity 
alamäkeen, käännä etupyörät kiin-
ni reunakivetykseen helpottaaksesi 
paikallaan pysymistä. Jos autosi 
on pysäköity ylämäkeen, käännä 
etupyöriä pois päin reunakivetyk-
sestä helpottaaksesi paikallaan 
pysymistä. Jos reunakivetystä ei 
ole tai auto on pidettävä paikallaan 
muiden olosuhteiden johdosta, tue 
pyörät kiiloilla.

• Seisontajarru saattaa jäätyä. 
Näin voi tapahtua todennäköisim-
min silloin, kun lunta tai jäätä on 
kerääntynyt takajarrujen ympärille 
tai lähettyville tai jos jarrut ovat 
kastuneet. Jos vaarana on, että 
seisontajarru voi jumittua, kytke se 
vain tilapäisesti, kun siirrät vaihde-
vivun ykkös- tai peruutusvaihteelle 
(käsivaihteistoissa). Tämän jälkeen 
estä takarenkaiden liike siten, että 
auto ei voi liikkua. Vapauta tämän 
jälkeen seisontajarru.

• Älä pidä autoa paikallaan ylämä-
essä kaasupolkimen avulla. Tämä 
voi aiheuttaa vaihteiston ylikuume-
nemista. Käytä aina jarrupoljinta tai 
seisontajarrua.

VAROITUS
• Älä koskaan anna kenenkään, 

joka ei ole tottunut auton käyt-
töön, koskettaa seisontajar-
ruun. Jos seisontajarru vapau-
tetaan vahingossa, vakavia 
loukkaantumisia saattaa seu-
rata.

• Kiristä aina seisontajarru 
pysäköidessäsi, sillä auton 
matkustajille tai sivullisille 
saattaa aiheutua vammoja, jos 
auto liikkuu tahattomasti.
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Tarkasta jarrun varoitusvalo kään-
tämällä virtalukko ON-asentoon 
(älä käynnistä moottoria). Tämä 
valo syttyy, kun seisontajarru on 
kytketty virran ollessa START- tai 
ON-asennossa.
Ennen ajamista varmista, että sei-
sontajarru on vapautettu kokonaan ja 
varoitusvalo on sammunut.
Jos varoitusvalo jatkaa palamista sei-
sontajarrun vapauttamisen jälkeen 
moottorin käydessä, jarrujärjestel-
mässä saattaa olla toimintahäiriö. 
Tähän on kiinnitettävä välittömästi 
huomiota.

Jos vain mahdollista, lopeta autolla 
ajaminen välittömästi. Jos tämä ei 
ole mahdollista, kiinnitä äärimmäistä 
huomiota autoa käyttäessäsi ja jatka 
ajamista ainoastaan turvalliseen 
paikkaan tai huoltoon.

Sähköinen seisontajarru (EPB)  
(jos varusteena)
Seisontajarrun kytkeminen

Sähköisen seisontajarrun (EPB) kyt-
keminen:
1. Paina jarrupoljinta.
2. Vedä EPB-kytkin ylös. 
Varmista, että varoitusvalo syttyy. 

WK-23

OCD058031
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EPB kytkeytyy automaattisesti myös, 
jos moottori sammutetaan mäkipidät-
timen (Auto Hold) painikkeen ollessa 
päällä. Kuitenkaan EPB ei kytkeydy, 
jos jatkat EPB-kytkimen painamista 
ennen moottorin sammuttamista. 

] HUOMAUTUS
Jos ajoneuvo ei pysy paikallaan jyr-
kässä mäessä tai perävaunua vedet-
täessä, toimi seuraavasti:
1.  Kytke EPB.
2.  Vedä EPB-kytkimestä vähintään 

3 sekuntia. 

Seisontajarrun vapauttaminen

Voit vapauttaa sähköisen seisontajar-
run (EPB) painamalla sen kytkintä 
seuraavissa olosuhteissa:
• Virta-avain tai käynnistyspainike 

on ON-asenossa.
• Painat jarrupoljinta.
Varmista, että jarrun varoitusvalo 
sammuu. 

Sähköisen seisontajarrun (EPB) auto-
maattinen vapautus:
• Vaihteenvalitsin siirretään P-asen-

toon
 Kun moottori on käynnissä, paina 

jarrupoljinta ja siirrä vaihde pois 
P (pysäköinti), R (peruutus) tai 
D-asennosta (ajo).

• Vaihteenvalitsin siirretään N-asen-
toon

 Kun moottori on käynnissä, 
paina jarrupoljinta ja siirrä vaihde 
pois N (vapaa), R (peruutus) tai 
D-asennosta (ajo).

• Manuaalivaihteistolla varustettu 
auto

 1. Käynnistä moottori.
 2.  Kiinnitä kuljettajan turvavyö. 
 3.  Sulje kuljettajan ovi, konepelti ja 

takaluukku.
 4.  Paina kytkinpoljinta vaihde kyt-

kettynä.
 5.  Paina kaasupoljinta vapauttaes-

sasi kytkinpoljinta. 

HUOMIO
Älä käytä seisontajarrua ajoneu-
von liikkuessa, paitsi hätätilan-
teessa. Tämä voi johtaa ajoneu-
von järjestelmävahinkoihin ja 
vaarantaa ajoturvallisuuden.

OCD058032
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• Automaattivaihteistolla varustettu 
auto

 1. Käynnistä moottori.
 2. Kiinnitä kuljettajan turvavyö. 
 3.  Sulje kuljettajan ovi, konepelti ja 

takaluukku.
 4.  Paina kaasupoljinta vaihdevivun 

ollessa R (peruutus), D (ajo) tai 
Sports-tilassa.

Varmista, että jarrun varoitusvalo 
sammuu.

] HUOMAUTUS
• Voit kiristää sähkötoimisen seison-

tajarrun (EPB) vaikka virta-avain 
tai käynnistyspainike (ENGINE 
START/STOP) olisi OFF-
asennossa, mutta et voi vapauttaa 
sitä turvallisuussyistä. 

• Turvallisuussyistä paina jarrupol-
jinta ja vapauta seisontajarru käsin 
EPB-kytkimestä, kun ajat alamä-
keen tai peruutat ajoneuvolla.

] HUOMAUTUS – 
Käsivaihteisto
Auto saattaa liikkua hieman taak-
sepäin, kun käynnistät mootto-
rin jyrkässä rinteessä, erityisesti 
kun autoon on liitetty perävaunu. 
Estääksesi tilanteen noudata alla 
annettuja ohjeita.
1.   Paina kytkinpoljin alas ja kytke 

vaihde.
2.   Jatka EPB-kytkimen vetämistä 

ylöspäin.
3.   Paina kaasupoljinta ja vapauta 

kytkinpoljin hitaasti. 
4.   Jos ajoneuvo käynnistyy ja tehoa 

on riittävästi vetävillä pyörillä, 
vapauta EPB-kytkin. 

Älä noudata yllä esitettyä toimenpi-
dettä ajettaessa tasaisella tiepinnal-
la. Ajoneuvo saattaa liikkua odotta-
mattomasti eteenpäin.

HUOMIO
• Tarkastuta jarrujärjestelmä 

ammattihuollossa, jos sähkö-
toimisen seisontajarrun (EPB) 
merkkivalo ei sammu, kun 
seisontajarru on vapautettu. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla. 

• Älä aja autolla, kun sähköinen 
seisontajarru (EPB) on kytket-
ty. Tämä voi aiheuttaa liiallista 
jarrupalojen ja -levyjen kulu-
mista.
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Sähkötoiminen seisontajarru (EPB) 
saattaa kytkeytyä automaattisesti seu-
raavissa tapauksissa: 
• EPB ylikuumenee
• Auton muut järjestelmät antavat 

kytkemiskomennon

] HUOMAUTUS
Jos kuljettaja sammuttaa moottorin 
vahingossa mäkipidättimen ollessa 
aktiivinen, EPB kytkeytyy auto-
maattisesti. (Jos auto on varustettu 
Auto Hold -toiminnolla)

Järjestelmän varoitus

• Jos sähkötoiminen seisontajarru 
(EPB) ei vapaudu automaattises-
ti, kun painat kaasupoljinta, kuu-
let varoitusäänen ja LCD-näytöllä 
näkyy varoitusviesti. 

• Jos kuljettajan turvavyö ei ole kiin-
nitetty ja konepelti tai takaluukku 
avataan, varoitusääni kytkeytyy ja 
viesti ilmestyy näytölle. 

• Kuulet varoitusäänen ja LCD-
näytöllä näkyy varoitusviesti, kun 
ajoneuvossa on toimintahäiriö. 

Paina tässä tapauksessa jarrupoljin 
alas ja vapauta sähkötoiminen sei-
sontajarru (EPB) painamalla sähkö-
toimisen seisontajarrun kytkintä. 

OCD058083

VAROITUS
• Jotta auto ei liikkuisi tahatto-

masti, älä käytä vaihteenvalit-
simen P-asentoa seisontajar-
run korvikkeena. Kytke seison-
tajarru ja varmista, että vaihde-
vipu on varmasti P-asennossa 
(pysäköinti).

• Älä koskaan anna kenenkään, 
joka ei ole tottunut auton käyt-
töön, koskettaa seisontajar-
ruun. Jos seisontajarru vapau-
tetaan vahingossa, vakavia 
loukkaantumisia saattaa seu-
rata.

• Kaikissa autoissa tulisi aina 
olla seisontajarru kunnolla 
kytkettynä pysäköinnin ajak-
si, jotta estettäisiin tahaton 
liikkuminen, joka voi johtaa 
matkustajien tai jalankulkijoi-
den loukkaantumisiin.



6 53

Ajaminen

Järjestelmän varoitus

Kuulet varoitusäänen ja näytössä 
on varoitusviesti, kun järjestelmä ei 
pysty vaihtamaan Auto Hold -toi-
minnosta sähköisen seisontajarrun 
käyttöön. 

HUOMIO
• Saatat kuulla naksahduksen 

kun sähkötoiminen seison-
tajarru vapautetaan, tämä on 
normaalia ja osoittaa että säh-
kötoiminen seisontajarru toi-
mii oikein.

• Jos annat jonkun muun pysä-
köidä autosi, neuvo häntä 
sähkötoimisen seisontajarrun 
käytössä.

• Sähkötoiminen seisontajarru 
saattaa vaurioitua jos autolla 
ajetaan sen ollessa kiristetty-
nä. 

• Paina kaasupoljinta kevyesti 
vapautaaksesi sähkötoimisen 
seisontajarrun.

OCD058084

 n Tyyppi A

OCD058085

 n Tyyppi B

HUOMIO
Paina jarrupoljinta, kun näet 
ylläolevan viestin, sillä Auto 
Hold -toiminto ja sähkötoiminen 
seisontajarru eivät ehkä toimi 
oikein. 
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Järjestelmän varoitus

Kuulet varoitusäänen ja LCD-näytöllä 
näkyy varoitusviesti, kun sähkötoimi-
nen seisontajarru kiristetään ajonva-
kautusjärjestelmän (ESC) pyynnös-
tä, Auto Hold -toiminnon aikana. 

Sähköisen seisontajarrun vian 
merkkivalo (jos varusteena)

Tämä varoitusvalo syttyy, kun moot-
torin START/STOP-painike kytke-
tään ON-asentoon ja sammuu noin 
3 sekunnin päästä järjestelmän toi-
miessa normaalisti.
Jos EPB-toimintahäiriön merkkivalo 
jatkaa palamista, syttyy ajon aikana 
tai ei syty ollenkaan, kun mootto-
rin START/STOP-painike kytketään 
ON-asentoon, saattaa kyseessä olla 
EPB-järjestelmän toimintahäiriö.

Tarkista järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
EPB-toimintahäiriön merkkiva-
lo saattaa syttyä ESC-merkkivalon 
kanssa ilmoittaakseen, että ESC ei 
toimi oikein. Näin tapahtuessa kyse 
ei ole EPB-järjestelmän häiriöstä.

OCD058033

 n Tyyppi A  n Tyyppi B

OCD058086

 n Tyyppi A

OCD058087

 n Tyyppi B HUOMIO
• EPB-varoitusvalo saattaa syt-

tyä, jos sähkötoimisen sei-
sontajarrun kytkimessä on toi-
mintahäiriö. Sammuta moot-
tori ja käynnistä se uudelleen 
muutaman minuutin jälkeen. 
Varoitusvalo sammuu ja EPB-
kytkimen pitäisi toimia nor-
maalisti. Jos EPB-varoitusvalo 
jatkaa kuitenkin palamista, 
tarkastuta järjestelmä ammat-
tihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

(Jatkuu)
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Hätäjarrutus
Jos jarrupolkimen toiminnassa on 
häiriö ajon aikana, hätäjarrutus 
voidaan suorittaa pitämällä EPB-
kytkintä ylhäällä. Jarruttaminen on 
mahdollista vain, kun pidät EPB-
kytkintä ylhäällä.

] HUOMAUTUS
EPB:n suorittaman hätäjarrutuk-
sen aikana seisontajarrun varoitus-
valo palaa osoittaakseen järjestel-
män toiminnasta.

Kun sähköinen seisontajarru (EPB) 
ei vapaudu
Jos sähkötoiminen seisontajar-
ru ei vapaudu normaalisti, siirrä 
auto lavetilla ammattihuoltoon jär-
jestelmän tarkistamista varten. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

(Jatkuu)
• Jos seisontajarrun varoitus-

valo ei syty tai jos se vilkkuu, 
vaikka sähkötoimisen sei-
sontajarrun kytkin on vedetty 
ylös, sähkötoiminen seisonta-
jarru ei ole kytkeytynyt.

• Paina sähkötoimisen seison-
tajarrun käyttökytkin alas ja 
vedä se ylös, kun seisontajar-
run varoitusvalo vilkkuu EPB-
varoitusvalon palaessa. Paina 
se vielä kerran alkuperäiseen 
asentoonsa ja vedä se takai-
sin ylös. Jos EPB-varoitusvalo 
ei sammu, tarkastuta järjes-
telmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

VAROITUS
Älä käytä seisontajarrua ajo-
neuvon liikkuessa, paitsi hätä-
tilanteessa.

HUOMIO
Tarkastuta järjestelmä ammatti-
huollossa, jos kuulet jatkuvasti 
melua tai jos haistat palaneen 
hajun matkustamossa, kun käy-
tät seisontajarrua hätäjarrutuk-
seen. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.
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AUTO HOLD -mäkipidätin 
(jos varusteena)
Mäkipidätin pitää ajoneuvon paikal-
laan, vaikka jarrupoljinta ei painet-
taisi sen jälkeen, kun kuljettaja on 
pysäyttänyt ajoneuvon paikalleen 
jarrupolkimen avulla. 

Asettaminen

1.   Kun kuljettajan ovi, konepelti ja 
takaluukku ovat kiinni, kiinni-
tä kuljettajan turvavyö tai paina 
jarrupoljinta ja paina sitten Auto 
Hold -painiketta. Valkoinen AUTO 
HOLD -merkkivalo syttyy ja järjes-
telmä asettuu valmiustilaan. 

2.   Mäkipidättimen merkkivalo muut-
tuu valkoisesta vihreäksi, kun 
pysäytät auton jarrupoljinta paina-
malla.

3.   Ajoneuvo pysyy paikallaan, vaikka 
jarrupoljin vapautettaisiin. 

4.   Mäkipidätin kytkeytyy pois pääl-
tä, kun sähköinen seisontajarru 
(EPB) kytketään. 

OCD058034

OCD058035
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Liikkeellelähtö
Mäkipidätin kytkeytyy pois päältä 
ja auto lähtee liikkeelle, kun pai-
nat kaasupoljinta vaihteenvalitsimen 
ollessa D -asennossa tai käsivalinta-
tilassa . Merkkivalo muuttuu vihreäs-
tä valkoiseksi. 

Cancel

Peruuttaaksesi mäkipidättimen toi-
minnan, paina Auto Hold -kytkintä. 
AUTO HOLD -merkkivalo sammuu.
Kytke Auto Hold -toiminto pois päältä 
painamalla jarrupoljin pohjaan asti ja 
painamalla sitten Auto Hold -paini-
ketta, kun auto on paikallaan.

] HUOMAUTUS
• Mäkipidätin ei toimi seuraavissa 

tapauksissa:
 -  Kuljettajan turvavyötä ei ole 

kiinnitetty ja kuljettajan ovi on 
auki

 - Konepelti avataan
 - Takaluukku avataan
 -  Vaihdevipu on P-asennossa 

(pysäköinti)
 - EPB kytketään
• Mäkipidätin kytkee turvallisuus-

syistä sähkötoimisen seisontajar-
run automaattisesti seuraavissa 
tapauksissa:

 -  Kuljettajan ovi avataan
 - Konepelti avataan
 - Takaluukku avataan
 -  Auto on pysähtyneenä yli 10 

minuutin ajan
 -  Auto on pysähtyneenä jyrkkään 

rinteeseen
 -  Auto on liikahtanut useita kertoja

(Jatkuu)

OCD058034

VAROITUS
Kun lähdet liikkeelle mäkipidät-
timen ollessa aktiivinen, tarkas-
ta aina ajoneuvoa ympäröivä 
alue.
Paina kaasupoljinta hitaasti läh-
teäksesi liikkeelle tasaisesti.
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(Jatkuu)
 Näissä tilanteissa jarrun varoi-

tusvalo syttyy, AUTO HOLD 
-merkkivalo muuttuu vihreäs-
tä valkoiseksi, varoitusääni kyt-
keytyy ja viesti ilmestyy näytölle 
ilmoittaakseen, että EPB on kyt-
ketty automaattisesti. Ennen kuin 
lähdet uudelleen liikkeelle, paina 
jarrupoljinta, tarkasta ajoneuvoa 
ympäröivä alue ja vapauta seison-
tajarru käsin EPB-kytkimestä.

• Järjestelmässä on merkkivalo. 
Jos ”AUTO HOLD” -merkkiva-
lo on keltainen, niin tarkastuta 
autosi tässä tapauksessa ammat-
tihuollossa. Suosittelemme otta-
maan yhteyttä valtuutettuun KIA-
jälleenmyyjään tai huollon yhteis-
työkumppaniin.

• Auto Hold -toiminnon käytön 
aikana saattaa kuulua mekaanista 
melua. Se on kuitenkin normaalia 
toimintaääntä.

Lukkiutumattomat jarrut (ABS)
VAROITUS

• Paina kaasupoljinta hitaasti 
moottorin käynnistämisen jäl-
keen.

• Poista Auto Hold -toiminto 
käytöstä turvallisuussyistä 
ajaessasi alamäessä, peruut-
taessasi tai pysäköidessäsi 
autoa.

HUOMIO
Auto Hold -mäkipidätin ei ehkä 
toimi oikein, jos konepellin, 
takaluukun tai kuljettajan oven 
avaustunnistimissa on toimin-
tahäiriö.
Tarkastuta autosi tässä tapauk-
sessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme ottamaan yhteyttä 
valtuutettuun KIA-jälleenmyyjään 
tai huollon yhteistyökumppaniin.

VAROITUS
ABS (tai ESC) ei estä sopimatto-
mien tai vaarallisten ajoliikkei-
den aiheuttamia onnettomuuk-
sia. Vaikka auton hallintaa voi-
daan parantaa hätäjarrutukses-
sa, pidä aina riittävä turvaväli 
edessä olevaan kohteeseen. 
Ajonopeus tulee aina sovittaa 
liukkaisiin tieolosuhteisiin.
Jarrutusmatka lukkiutumatto-
malla jarrujärjestelmällä (tai ajo-
vakautusjärjestelmällä) varus-
tetuissa autoissa saattaa olla 
pidempi kuin tavanomaisilla 
jarruilla varustetuissa autoissa 
seuraavissa tieolosuhteissa.

(Jatkuu)
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ABS-järjestelmä tarkkailee jatku-
vasti pyörien nopeutta. Jos pyörät 
ovat lukkiutumassa, ABS-järjestelmä 
muuttaa toistuvasti pyöriin vaikutta-
vaa hydraulista jarrupainetta.
Kun painat jarrua olosuhteissa, jois-
sa pyörät saattavat lukkiutua, voit 
kuulla jarruista pätkivää ääntä ja tun-
tea jarrupolkimessa vastaavanlaista 
tärinää. Tämä on täysin normaalia ja 
merkitsee, että ABS on toiminnassa.
Jotta saavutettaisiin ABS-
järjestelmän paras toimivuus hätä-
tilanteessa, älä yritä muuttaa jar-
rupolkimen painamisvoimaa äläkä 
pyri pumppaamaan jarruja. Paina 
jarrupoljinta tilanteen mukaan niin 
kovaa kuin mahdollista, jolloin ABS-
järjestelmä säätää jarruihin välitettä-
vän voimajaon.

] HUOMAUTUS
Moottoritilasta saattaa kuulua nap-
sahtava ääni, kun auto alkaa liikkua 
moottorin käynnistämisen jälkeen. 
Tämä on normaalia toimintaa ja 
tarkoittaa vain, että lukkiutumaton 
jarrujärjestelmä toimii oikein.

• Varmista että otat ajaessa huo-
mioon auton pysähtymismatkan, 
vaikka auto on varustettu ABS-
järjestelmällä. Pidä aina turvallinen 
väli edessäsi olevaan ajoneuvoon.

• Hidasta kääntyessäsi kaarteeseen. 
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä ei 
voi estää onnettomuuksia, jotka 
aiheutuvat liian kovasta nopeudes-
ta.

• Irtonaisella tai epätasaisella pin-
nalla lukkiutumattoman jarrujärjes-
telmän toiminta saattaa pidentää 
jarrutusmatkaa tavallisella jarrujä-
rejestelmällä varustettuun autoon 
verrattuna.

(Jatkuu)
Näiden olosuhteiden vallitessa 
autolla tulisi ajaa hiljempaa:
• Epätasaisilla tai lumen peittä-

millä teillä ja sorateillä.
• Lumiketjuja käytettäessä.
• Kuoppaisilla ja epätasaisilla 

teillä.
ABS:llä (tai ESC:llä) varustetun 
ajoneuvon turvallisuusominai-
suuksia ei tulisi kokeilla kovas-
sa nopeudessa tai kaarreajos-
sa. Tämä voi vaarantaa itsesi tai 
muiden turvallisuuden.
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W-78

HUOMIO
• Jos ABS-järjestelmän merk-

kivalo ei sammu, lukkiutumatto-
massa ABS-jarrujärjestelmässä 
saattaa olla toimintahäiriö. 
Tällöin kuitenkin tavanomaiset 
jarrut toimivat normaalisti.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Lukkiutumattoman jarrujär-

jestelmän (ABS) merkkivalo 
syttyy noin 3 sekunnin ajak-
si, kun virta avain käännetään 
ON-asentoon. Tämän aikana 
ABS suorittaa itsetestaus-
ta ja valo sammuu, jos kaik-
ki toimivat normaalisti. Jos 
valo jatkaa palamista, ABS-
järjestelmässä voi olla häiriö. 
Tarkistuta järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollos-
sa. Suosittelemme käyntiä val-
tuutetulla KIA-jälleenmyyjällä 
tai huollon yhteistyökumppa-
nilla. 

HUOMIO
• Lukkiutumattoman jarrujärjes-

telmän (ABS) merkkivalo saat-
taa syttyä, kun käytät jarruja 
jatkuvasti ajaessasi liukkaal-
la tiellä, jolloin myös ABS-
järjestelmä toimii jatkuvasti. 
Aja auto tien sivuun turval-
liseen paikkaan ja sammuta 
moottori.

• Käynnistä moottori uudelleen. 
Jos ABS-varoitusvalo on sam-
munut, ABS-järjestelmä toimii 
normaalisti. Muussa tapauk-
sessa ABS-järjestelmässä 
saattaa olla häiriö. Tarkistuta 
järjestelmä tässä tapauk-
sessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla. 
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] HUOMAUTUS
Jos käynnistät autosi apuakulla tyh-
jentyneen akun johdosta, moottori 
saattaa käydä epätasaisesti ja ABS-
varoitusvalo saattaa syttyä samanai-
kaisesti. Näin tapahtuu akun alhai-
sen jännitteen vuoksi. Se ei tarkoita, 
että ABS-järjestelmässä olisi toimin-
tahäiriö.
• Älä pumppaa jarrupoljinta!
• Lataa akku täyteen ennen liikkeel-

lelähtöä.

Ajonvakausjärjestelmä (ESC)

Elektroninen ajovakauden hallintajär-
jestelmä (ESC – Electronic Stability 
Control) on suunniteltu vakautta-
maan auton käyttäytymistä kaar-
reajossa. ESC tarkkailee tekemiäsi 
ohjausliikkeitä ja auton varsinaista 
liikesuuntaa. 
Tarpeen vaatiessa ESC saattaa jar-
ruttaa yksittäistä pyörää ja puuttua 
moottorin hallintajärjestelmän toimin-
taan auton vakauttamiseksi.

OCD058007

VAROITUS  
Älä koskaan aja liian kovaa olo-
suhteisiin nähden. Älä aja liian 
kovaa mutkiin. Ajovakauden 
hallintajärjestelmä (ESC) ei 
estä onnettomuuksien synty-
mistä. Liian kovat kaarrenope-
udet, äkkinäiset ohjausliikkeet 
ja vesiliirto kosteilla pinnoilla 
voivat johtaa vakaviin onnet-
tomuuksiin. Tarkkaavainen ja 
turvallinen kuljettaja kykenee 
estämään onnettomuudet vält-
tämällä liikkeitä, jotka aiheut-
tavat auton pidon menettämi-
sen.  Vaikka autossa olisi ESC, 
noudata aina kaikkia normaale-
ja ajamisen varotoimenpiteitä, 
kuten nopeuden sovittamisen 
olosuhteisiin.
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Elektroninen ajovakauden hallin-
tajärjestelmä (ESC) on suunniteltu 
auttamaan kuljettajaa auton hallin-
nan säilyttämisessä liukkaissa olo-
suhteissa. Se ei korvaa turvallisia 
ajokäytäntöjä. Tekijät, kuten nopeus, 
tieolosuhteet ja kuljettajan ohjausliik-
keet, voivat kaikki vaikuttaa siihen, 
kykeneekö ESC estämään auton 
hallinnan menettämisen. Loppujen 
lopuksi olet itse vastuussa sopivalla 
nopeudella ajamisesta ja riittävän 
turvavälin jättämisestä.
Kun painat jarrua olosuhteissa, jois-
sa pyörät saattavat lukkiutua, voit 
kuulla jarruista pätkivää ääntä ja 
tuntea jarrupolkimessa vastaavan-
laista tärinää. Tämä on normaalia ja 
tarkoittaa, että ajonvakautusjärjestel-
mä toimii.

] HUOMAUTUS
Moottoritilasta saattaa kuulua nap-
sahtava ääni, kun auto alkaa liikkua 
moottorin käynnistämisen jälkeen. 
Tämä on normaalia toimintaa ja 
tarkoittaa vain, että elektroninen 
ajonvakautusjärjestelmä toimii 
oikein. 

ESC:n toiminta
ESC ON -tila

•  Kun virta käännetään 
ON-asentoon, ESC ja 
ESC OFF -merkkivalot 
palavat noin 3 sekuntia, 
jonka jälkeen ESC kytkey-
tyy.

•  Paina ESC OFF -paini-
ketta virran kytkemisen 
(ON-asento) jälkeen pois-
taaksesi ESC:n käytös-
tä. (ESC OFF -merkki-
valo syttyy). Kytkeäksesi 
ESC:n päälle, paina ESC 
OFF -painiketta uudelleen 
(ESC OFF -merkkivalo 
sammuu).

•  Moottoria käynnistettäes-
sä saatat kuulla pientä 
tikitysääntä. Tämä tarkoit-
taa, että ESC suorittaa 
automaattista järjestelmän 
tarkastusta eikä merkitse 
ongelmaa.

Toiminta
Kun ajonvakautusjärjestelmä on 
käytössä, ajonvakautusjärjestel-
män merkkivalo vilkkuu.

•  Kun elektroninen ajova-
kauden hallintajärjestelmä 
toimii oikein, voit tuntea 
pientä tärinää autossa. 
Tämä on vain jarrujen 
toiminnan vaikutusta eikä 
merkitse mitään epätaval-
lista.

•  Kiihdytettäessä mudassa 
tai ajettaessa liukkaal-
la tiepinnalla moottorin 
kierrosluku ei välttämättä 
nouse, vaikka lisäisit pai-
netta kaasupolkimeen. 
Tällä toiminnalla pyritään 
ylläpitämään ajoneuvon 
pito ja vakaus, eikä se 
merkitse ongelmaa.

-
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Ajonvakautusjärjestelmän (ESC) kyt-
keminen pois päältä

Ajonvakautusjärjestelmä 
kytketään pois päältä seu-
raavasti:

• Vaihe 1
Paina ESC OFF -painiketta lyhyes-
ti (ESC OFF -merkkivalo syttyy 
ja näyttöön tulee vastaava viesti). 
Ajonvakautusjärjestelmän mootto-
rin ohjaustoiminto poistuu käytöstä. 
Luistonestojärjestelmä ei siis toimi. 
Ainoastaan jarrujärjestelmän ohjaus-
toiminto on käytössä.

• Vaihe 2
Paina ESC OFF -painiketta yli 3 
sekunnin ajan. ESC OFF -merkki-
valo syttyy ja kuuluu varoitusääni. 
Ajonvakautusjärjestelmän moottorin 
ja jarrujen hallintatoiminto poistuu 
käytöstä, joten ajovakautusjärjestel-
mä ei toimi.

OJF058384L

OJF058385L

 n Tyyppi A

 n Tyyppi B
OJF058386L

OJF058387L

 n Tyyppi A

 n Tyyppi B
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Jos virta-avain käännetään LOCK/
OFF-asentoon, kun ajonvakautusjär-
jestelmä on kytkettynä pois päältä, 
ajonvakautusjärjestelmä pysyy kyt-
kettynä pois päältä. Käynnistettäessä 
moottori uudelleen, ESC kytkeytyy 
takaisin päälle automaattisesti.

Merkkivalo

Kun virtalukko käännetään ON-asen-
toon, merkkivalo syttyy ja sen jäl-
keen sammuu, jos ESC-järjestelmä 
toimii normaalisti. 
ESC-merkkivalo vilkkuu aina, kun 
ESC astuu toimintaa. Vastaavasti 
se palaa jatkuvasti, jos ESC-
järjestelmässä on häiriö. 
ESC OFF -merkkivalo syttyy, kun 
ESC kytketään pois päältä sen pai-
nikkeella.

n ESC-merkkivalo 

n ESC OFF -merkkivalo 

HUOMIO
Ajaminen renkailla tai vanteilla, 
joiden koot ovat erilaisia, saat-
taa aiheuttaa ESC-järjestelmän 
vioittumisen. Kun vaihdat ren-
kaat, varmista, että ne ovat 
samankokoiset kuin alkuperäi-
set.

VAROITUS
Kuljettajan tulee ajonvakau-
tusjärjestelmästä huolimatta 
hidastaa ajonopeutta ajaessaan 
kaarteeseen tai lumen tai jään 
peittämällä tiellä. Aja hitaasti 
äläkä kiihdytä, kun ajonvakau-
tusjärjestelmän merkkivalo vilk-
kuu tai kun tien pinta on liukas.
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ESC OFF -tilan käyttö
Ajon aikana
• ESC:n tulee olla käytössä päivittäi-

sessä ajossa aina, kun se vain on 
mahdollista.

• Kytkeäksesi ESC:n pois käytöstä 
ajon aikana, paina ESC OFF -pai-
niketta ajaessasi tasaisella tiepin-
nalla.

Älä koskaan paina ESC OFF -pai-
niketta ESC-järjestelmän toimiessa 
(ESC-merkkivalo vilkkuu).
Jos ESC kytketään pois päältä 
ESC:n toimiessa, auto saattaa riis-
täytyä hallinnasta.

] HUOMAUTUS
• Kun autoa käytetään dynamomet-

rissa, varmista, että ajonvakau-
tusjärjestelmä on kytketty pois 
päältä (ajonvakautusjärjestelmän 
OFF-merkkivalo palaa).

• ESC:n kytkeminen pois käytöstä 
ei vaikuta ABS -jarrujärjestelmän 
toimintaan.  

Mäkipidätin (HAC) 
Mäkilähtöavustin on mukavuusva-
ruste. Sen tarkoitus on estää auton 
liukuminen taaksepäin lähdettäessä 
liikkeelle ylämäessä tai kaltevalla tie-
pinnalla. HAC ylläpitää kuljettajan 
jarrutuksesta aiheutunutta jarrutus-
painetta vielä 2 sekuntia jarrupolki-
men vapauttamisen jälkeen.
Jarrupaineen ylläpidon aikana kul-
jettaja ehtii painaa kaasupoljinta liik-
keelle lähtemiseksi.
Jarrupaine pienenee heti, kun jär-
jestelmä tunnistaa kuljettajan aikeen 
liikkeelle lähdölle.

VAROITUS 
Älä koskaan paina ESC OFF 
-painiketta, kun ESC on toimin-
nassa. 
Jos ESC kytketään pois päältä 
ESC:n toimiessa, auto saattaa 
riistäytyä hallinnasta.
Kytkeäksesi ESC:n pois käytös-
tä ajon aikana, paina ESC OFF 
-painiketta ajaessasi tasaisella 
tiepinnalla.
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] HUOMAUTUS
• Mäkilähtöavustin ei toimi, 

kun vaihteenvalitsin on P- tai 
N-asennossa.

• Mäkilähtöavustin toimii myös, 
kun ajonvakautusjärjestelmä 
(ESC) on kytketty pois päältä, jos 
ajonvakautusjärjestelmässä ei ole 
toimintahäiriötä. 

Ajoneuvon vakaudenhallinta 
(VSM – Vehicle stability 
management) (mikäli 
varusteena)
Järjestelmä parantaa entisestään 
ajoneuvon vakautta ja ohjausvastet-
ta, kun sillä ajetaan liukkailla teillä tai 
kun jarrutuksen aikana vasemman 
ja oikean puolen renkaiden välillä 
havaitaan kitkan muutoksia.

VSM:n toiminta
Kun VSM on toiminnassa, ESC-
merkkivalo ( ) vilkkuu.
Kun ajoneuvon vakaudenhallintajär-
jestelmä toimii oikein, voit tuntea 
pientä värinää autossa. Tämä on 
vain jarrujen toiminnan vaikutusta 
eikä merkitse mitään epätavallista.

VSM ei toimi, kun: 
• Ajat kaltevalla alustalla, esimerkik-

si mäessä. 
• Peruutat
• ESC OFF -merkkivalo ( ) palaa 

mittaristossa.
• EPS-merkkivalo palaa mittaristossa.

VAROITUS 
HAC kytkeytyy yleensä ainoas-
taan 2 sekunniksi. Kuljettajan on 
oltava huolellinen, ettei taakse-
päin vierivä auto aiheuta vahin-
koa takana oleviin matkustaji-
in tai esteisiin. Tarkoitukseton 
vieriminen taaksepäin saattaa 
aiheutua ylämäkilähdöissä, kun 
kuljettajan edellisestä jarrutuk-
sesta ei ole muodostunut riittä-
vää jarrupainetta järjestelmään.
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VSM:n poistaminen käytöstä
Jos painat ESC OFF -painiketta kyt-
keäksesi ESC:n pois käytöstä, myös 
VSM poistuu käytöstä ja ESC OFF 
-merkkivalo ( ) syttyy.
Kytkeäksesi VSM-järjestelmän pääl-
le, paina painiketta uudelleen. ESC 
OFF-merkkivalo sammuu.

Toimintahäiriön merkkivalo
Ajovakauden hallintajärjestelmä 
saattaa kytkeytyä pois päältä, vaik-
ket painaisi ajonvakautusjärjestel-
män OFF-painiketta. Tämä mer-
kitsee sitä, että jossain sähköisen 
ohjaustehostimen järjestelmässä tai 
VSM-järjestelmässä on havaittu toi-
mintahäiriö. 
Jos ESC-merkkivalo ( ) tai EPS-
varoitusvalo pysyy jatkuvasti päällä, 
tarkistuta järjestelmä ammattihuol-
lossa. Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

] HUOMAUTUS
• Järjestelmä on suunniteltu toimi-

maan kaarteissa, kun ajonopeus 
on yli 15 km/h.

• Järjestelmä on suunniteltu toimi-
maan yli 30 km/h ajonopeudella, 
kun osa renkaista on liukkaalla 
pinnalla jarrutettaessa. Näin voi 
tapahtua ajettaessa esimerkiksi 
osittain jäätyneellä tienpinnalla.

VAROITUS 
• Ajovakauden hallintajärjestel-

mä ei korvaa turvallista ajo-
tapaa. Jatkuva nopeuden ja 
etäisyyksien arviointi muihin 
ajoneuvoihin on kuljettajan 
vastuulla. Pidä aina tiukka ote 
ohjauspyörästä ajon aikana.

• Ajoneuvo on suunniteltu käyt-
täytymään kuljettajan aikeiden 
mukaan, vaikka varusteena 
olisi VSM. Noudata aina kaik-
kia normaaleja varotoimenpi-
teitä ajaaksesi olosuhteisiin 
(kuten liukas keli tai myrsky) 
sopivalla, turvallisella nopeu-
della.

• Ajonvakauden hallintajärjes-
telmä (VSM) ei saata toimia 
oikein, jos autoon on asen-
nettu erikokoisia renkaita tai 
vanteita. Kun vaihdat renkaat, 
varmista, että ne ovat saman-
kokoiset kuin alkuperäiset.
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ESS: Hätäjarruvalo  
(mikäli varusteena)
Hätäjarrusignaali varoittaa takana 
ajavaa kuljettajaa vilkuttamalla jar-
ruvaloa, kun ajoneuvo on äkkijar-
rutuksessa tai kun ABS kytkeytyy 
jarrutuksen aikana. Järjestelmä kyt-
keytyy, kun ajoneuvolla jarrutetaan 
yli 55 km/h nopeudesta hidastuvuu-
della 7m/s² tai kun ABS kytkeytyy 
hätäjarrutuksessa. 
Kun ajoneuvon nopeus on alle 40 
km/h ja ABS kytkeytyy pois päältä tai 
äkkijarrutustilanne on ohi, jarruvalon 
vilkkuminen loppuu.

Jarrujen hyvä käyttötapa • Varmista, että seisontajarru ei 
ole kytketty ja ettei seisontajarrun 
merkkivalo pala ennen liikkeelle 
lähtemistä.

• Jarrut voivat kastua, jos tiellä on 
vettä. Ne saattavat kastua myös 
auton pesun aikana. Kastuneet jar-
rut voivat olla vaaralliset! Autosi ei 
pysähdy niin nopeasti, jos jarrut 
ovat kastuneet. Kastuneet jarrut 
saattavat aiheuttaa auton ajautu-
misen vastakkaiselle kaistalle. 

 Kuivataksesi jarrut, paina jarruja 
varovaisesti niin kauan, kunnes 
jarrujen normaali toiminta palau-
tuu. Tämän aikana pidä huoli, että 
auto pysyy hallinnassasi koko ajan. 
Jos jarrujen toiminta ei palaudu 
normaaliksi, pysähdy heti, kun se 
on turvallista ja tarkistuta autosi 
ammattihuollossa.

 Suosittelemme ottamaan yhteyttä 
valtuutettuun KIA-jälleenmyyjään 
tai huollon yhteistyökumppaniin.

HUOMIO
Hätäjarrutussignaali ei toimi, jos 
hätävilkut ovat valmiiksi päällä. 

VAROITUS  
• Aina kun pysäköit tai jätät ajo-

neuvosi tyhjäksi, kytke seison-
tajarru mahdollisimman hyvin 
ja siirrä vaihteisto P-asentoon 
(pysäköinti) huolellisesti. Jos 
vaihdetta ei ole kytketty sei-
sontajarrun kanssa, auto saat-
taa liikkua tahattomasti aiheut-
taen henkilövahinkoja.

• Kaikissa autoissa tulisi aina 
olla seisontajarru kunnolla 
kytkettynä pysäköinnin ajak-
si, jotta estettäisiin tahaton 
liikkuminen, joka voi johtaa 
matkustajien tai jalankulkijoi-
den loukkaantumisiin.
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• Älä rullaa mäkiä alas, kun autossa 
ei ole vaihde kytkettynä. Tämä on 
erittäin vaarallista. Pidä auto aina 
vaihteella ja käytä jarruja hidas-
taaksesi vauhtia. Siirrä aina pie-
nemmälle vaihteelle, jotta moot-
torijarrutus auttaisi säilyttämään 
turvallisen nopeuden.

• Älä aja jalka jarrupolkimella ajon 
aikana. Jalan lepuuttaminen jar-
rupolkimella ajon aikana voi olla 
vaarallista, koska jarrut saatta-
vat ylikuumentua ja tämän vuok-
si menettää tehokkuuttaan. Tämä 
lisää myös jarrukomponenttien 
kulumista.

• Jos rengas puhkeaa ajon aikana, 
jarruta varovaisesti ja pidä auto 
suoraan suunnattuna hidasta-
misen aikana. Kun ajat riittävän 
hitaasti ja pysähtymisen tekeminen 
on turvallista, aja tien sivuun ja 
pysähdy turvalliseen paikkaan.

• Toimi varoen, kun pysäköit mäkeen. 
Kytke seisontajarru huolellisesti 
ja aseta vaihdevipu P-asentoon 
(pysäköinti). Jos autosi on pysä-
köity alamäkeen, käännä etupyö-
rät kiinni reunakivetykseen helpot-
taaksesi paikallaan pysymistä. Jos 
autosi on pysäköity ylämäkeen, 
käännä etupyöriä pois päin reuna-
kivetyksestä helpottaaksesi paikal-
laan pysymistä. Jos reunakivetystä 
ei ole tai auto on pidettävä paikal-
laan muiden olosuhteiden johdos-
ta, tue pyörät kiiloilla.

• Seisontajarru saattaa jäätyä. 
Näin voi tapahtua todennäköisim-
min silloin, kun lunta tai jäätä on 
kerääntynyt takajarrujen ympärille 
tai lähettyville tai jos jarrut ovat 
kastuneet. Jos vaarana on, että 
seisontajarru voi jumittua, kytke se 
vain tilapäisesti, kun siirrät vaih-
devivun P-asentoon (automaatti-
vaihteistoissa) tai ykkös- tai peruu-
tusvaihteelle (käsivaihteistoissa). 
Tämän jälkeen estä takarenkaiden 
liike siten, että auto ei voi liikkua. 
Vapauta tämän jälkeen seisonta-
jarru.

• Älä pidä autoa paikallaan ylämä-
essä kaasupolkimen avulla. Tämä 
voi aiheuttaa vaihteiston ylikuume-
nemista. Käytä aina jarrupoljinta tai 
seisontajarrua.
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Törmäysvaroitinjärjestelmä on suun-
niteltu tunnistamaan ja seuraamaan 
edellä ajavaa ajoneuvoa kameran 
avulla. Järjestelmä varoittaa kuljetta-
jaa uhkaavasta törmäyksestä ja suo-
rittaa tarvittaessa hätäjarrutuksen.

h  Kameratyyppinen törmäysvaroitin-
järjestelmä ei reagoi auton edessä 
oleviin jalankulkijoihin.

Järjestelmän asetukset ja 
aktivointi
Järjestelmän asetukset
Kuljettaja voi ottaa törmäysvaroitti-
men käyttöön sytytysvirran kytken-
nän jälkeen valitsemalla:
”User Settings → Driver assistance 
→ Forward safety”
- Jos valitset ”Active assist”, tör-

mäysvaroitinjärjestelmä kytkeytyy 
päälle. Törmäysvaroitinjärjestelmä 
näyttää varoitusviestejä ja antaa 
hälytyksiä törmäysriskin tason 
mukaan. Se myös säätää jarruja 
törmäysvaaran mukaan.

- Jos valitset ”Warning only”, tör-
mäysvaroitinjärjestelmä aktivoituu 
ja antaa ainoastaan varoituksia tör-
mäysriskin tason mukaisesti. Sinun 
on itse jarrutettava, sillä törmäys-
varoitinjärjestelmä ei ohjaa jarruja.

- Jos valitset ”Off”, törmäysvaroitin-
järjestelmä kytkeytyy pois päältä.

TÖRMÄYSVAROITIN (FCA) (KAMERATYYPPINEN) (JOS VARUSTEENA)

VAROITUS  
Noudata seuraavia ohjeita, kun 
käytät törmäysvaroitinta (FCA):
• Kuljettajaa avustava järjes-

telmä ei korvaa kuljettajan 
huolellista ajotapaa ja varo-
vaisuutta. Tunnistusalueet ja 
tunnistimien havaitsemat koh-
teet ovat rajoitetut. Tarkkaile 
liikennetilannetta jatkuvasti.

• ÄLÄ KOSKAAN aja liian suu-
rella nopeudella tien kuntoon 
nähden tai kaarreajossa. 

• Aja aina varovasti ja ota 
huomioon odottamattomien 
tilanteiden mahdollisuus. 
Törmäysvaroitin ei pysäytä 
autoa täydellisesti eikä estä 
törmäystä.
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Jos poistat törmäysva-
roittimen käytöstä, LCD-
näyttöön tulee varoitus-
valo. Kuljettaja voi valvoa 

törmäysvaroittimen tilaa LCD-näytön 
AEB ON/OFF -osoituksen avulla. 
Varoitusvalo syttyy myös, kun ajon-
vakautusjärjestelmä (ESC) on pois 
käytöstä. Jos varoitusvalo jää pala-
maan, kun törmäysvaroitin on päällä, 
tarkistuta järjestelmä ammattihuol-
lossa. Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
Kuljettaja voi valita varoituksen akti-
vointiajan LCD-näytöllä.
Siirry kohtaan ”User Settings → 
Driver assistance → Warning timing 
→ Normal/Later”.

Törmäysvaroittimen toimintavaihto-
ehdot ovat seuraavat:
- Normal:
Kun tämä vaihtoehto on valittuna, 
törmäysvaroitin aktivoituu normaalis-
ti. Asetuksella kytketään järjestelmän 
hälytys siten, että autosi ja ajoradalla 
olevan ajoneuvon välille jää nimellis-
asetuksen mukainen välimatka.
- Later:
Kun tämä vaihtoehto on valittuna, 
törmäysvaroitin aktivoituu normaalia 
myöhemmin. Asetuksella kytketään 
järjestelmän hälytys siten, että autosi 
ja ajoradalla olevan ajoneuvon välille 
jää normaalia lyhyempi välimatka.
Valitse ”Later”, kun liikenne on 
vähäistä ja ajonopeus on alhainen.
Jos edessä ajava ajoneuvo kiihdyttää 
äkillisesti, kuljettaja saattaa huomata, 
että varoitus tulee nopeasti, vaikka 
”Later”-vaihtoehto on valittuna.

Järjestelmän toimintaehdot
Törmäysvaroitin voidaan ottaa 
käyttöön valitsemalla LCD-näytöltä 
Active Assist tai Warning Only, kun 
seuraavat toimintaehdot täyttyvät: 
- Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) 

aktivoituu. 
- Ajonopeus on yli 10 km/h. 

(Törmäysvaroitin kuitenkin aktivoi-
tuu tietyllä ajonopeudella.)

- Tunnistetaan edessä oleva ajoneu-
vo. (Törmäysvaroitin ei aktivoidu 
tiettyjen olosuhteiden ja auton jär-
jestelmän vuoksi, mutta havaitsee 
vain tietyt varoitukset.)

- Törmäysvaroitin ei toimi asianmu-
kaisesti, tai se antaa vain ajamista 
tai auton tilaa koskevia varoituksia.

- Jos valitset Forward Safety -koh-
dasta ”Warning only”, törmäysva-
roitinjärjestelmä aktivoituu ja antaa 
ainoastaan varoituksia törmäysris-
kin tason mukaisesti.
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Törmäysvaroittimen 
varoitusviesti ja järjestelmän 
hallinta
Törmäysvaroitin varoittaa kuljettajaa 
sekä varoitusviesteillä että -merk-
kiäänillä riippuen törmäysriskin 
tasosta (edellä ajavan auton äkillinen 
jarrutus tai ajoneuvojen välinen etäi-
syys on liian lyhyt). Se myös säätää 
jarruja törmäysvaaran mukaan.

Törmäysvaroitus (1. varoitus)

• LCD-näyttöön tulee varoitusviesti 
ja varoitusmerkkiääni kuuluu.

• Törmäysvaroitin ohjaa jarruja tie-
tyissä rajoissa vähentääkseen tör-
mäyksen voimakkuutta.

 -  Jos valitset ”Warning only”, tör-
mäysvaroitinjärjestelmä aktivoi-
tuu ja antaa ainoastaan varoituk-
sia törmäysriskin tason mukai-
sesti. Sinun on itse jarrutettava, 
sillä törmäysvaroitinjärjestelmä ei 
ohjaa jarruja.

VAROITUS  
• Törmäysvaroitin kytkeytyy 

valmiustilaan automaattisesti, 
kun sytytysvirta on kytketty. 
Kuljettaja voi poistaa törmäys-
varoitinjärjestelmän käytöstä 
muuttamalla asetuksia LCD-
näytössä. 

• Törmäysvaroitin kytkey-
tyy automaattisesti pois, jos 
ESC-ajonvakautusjärjestelmä 
kytketään pois käytöstä. 
Törmäysvaroitinjärjestelmää 
ei voida kytkeä LCD-
näytön kautta, jos ESC-
ajonvakautusjärjestelmä on 
poiskytkettynä.

 Törmäysvaroittimen varoitus-
valo syttyy, mutta se ei ole 
merkki järjestelmän toiminta-
häiriöstä. 

• Tee törmäysvaroittimen ase-
tukset tai poista se käytöstä 
ohjauspyörän kytkimillä, kun 
olet ensin pysäyttänyt auton 
turvalliseen paikkaan.

OCD058069
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Hätäjarrutus (2. varoitus)

• LCD-näyttöön tulee varoitusviesti 
ja varoitusmerkkiääni kuuluu.

• Törmäysvaroitin ohjaa jarruja tie-
tyissä rajoissa vähentääkseen tör-
mäyksen voimakkuutta.

 Törmäysvaroitin ohjaa jarruja mak-
simaalisesti juuri ennen törmäystä.

 -  Jos valitset ”Warning only”, tör-
mäysvaroitinjärjestelmä aktivoi-
tuu ja antaa ainoastaan varoituk-
sia törmäysriskin tason mukai-
sesti. Sinun on itse jarrutettava, 
sillä törmäysvaroitinjärjestelmä ei 
ohjaa jarruja.

Jarrujärjestelmän toiminta
• Jarrujärjestelmä siirtyy hätäjar-

rutusta ennakoivassa tilanteessa 
valmiustilaan, jolloin se reagoi her-
kemmin jarrupolkimen painalluk-
seen. 

• Törmäysvaroitin tehostaa jarrutusta 
kuljettajan painaessa jarrupoljinta. 

• Hätäjarrutusjärjestelmä kytkee 
jarrujen ohjauksen automaattises-
ti pois kuljettajan painettua jarru- 
tai kaasupoljinta voimakkaasti tai 
kääntäessä jyrkästi ohjauspyörää. 

• Kun järjestelmä havaitsee vaara-
tekijöiden poistuneen, se kytkee 
jarrujen ohjauksen automaattisesti 
pois käytöstä. 

OCD058070

HUOMIO
Kuljettajan pitää jatkuvasti val-
voa auton toimintaa, vaikka 
näytössä ei ole varoitusviestejä 
eikä varoitusmerkkiääntä kuulu.

VAROITUS  
Törmäysvaroitin ei voi estää kaik-
kia törmäyksiä. Törmäysvaroitin 
ei välttämättä pysäytä autoa täy-
sin ennen törmäystä, johtuen 
ympäristöstä sekä sää- ja tieolo-
suhteista. Kuljettaja on jatkuvas-
ti vastuussa turvallisuudesta ja 
auton hallinnasta.

VAROITUS  
Törmäysvaroitin toimii lasketun 
riskitason mukaisesti. Se ottaa 
huomioon esimerkiksi etäisyy-
den edellä ajavaan autoon, sen 
nopeuden ja kuljettajan reaktiot. 
Älä aja vaarallisesti järjestel-
män aktivoimiseksi.
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Törmäysvaroittimen 
etukamera-anturi

Jotta törmäysvaroitinjärjestelmä toi-
misi asianmukaisesti, varmista aina, 
että anturi on puhdas eikä se ole 
lian, lumen tai roskien peitossa. 
Jos linssin päällä on likaa, lunta tai 
roskia, anturin tunnistusteho saattaa 
heikentyä.

Varoitusviesti ja -merkkivalo

Jos kamera on lian, lumen tai roskien 
peitossa, törmäysvaroittimen toimin-
ta saattaa keskeytyä. Näyttöön tulee 
tätä koskeva varoitusviesti. 

Kyseessä ei ole törmäysvaroittimen 
toimintahäiriö. Poista vesi, lumi ja 
vastaava linssin päältä, jotta tör-
mäysvaroitin palaa käyttöön. 
Törmäysvaroitin ei välttämättä toimi 
asianmukaisesti alueella, jossa ei 
havaita mitään kun moottori kytke-
tään päälle (esim. avoimessa maas-
tossa).

] HUOMAUTUS
• Lika saattaa heikentää anturin 

tunnistustehoa.
• Pidä anturi aina puhtaana liasta 

ja roskista.
• Älä paina anturia liian voimak-

kaasti. Jos anturi siirretään väki-
sin pois oikeasta asennostaan, 
etutörmäysvaroitin ei ehkä toimi 
asianmukaisesti. Tällöin ei vält-
tämättä näytetä varoitusviestiä. 
Tarkastuta auto tässä tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteis-
työkumppanilla.

(Jatkuu)

OCD058009

OCD058072

VAROITUS  
Törmäysvaroitinjärjestelmä 
ei ehkä aktivoidu eikä mitään 
varoitusviestejä näytetä esim. 
ajo-olosuhteista, liikenteestä, 
säästä tai tien kunnosta johtuen.
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(Jatkuu)
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia
• Älä sävytä ikkunaa tai asenna tar-

roja tai lisävarusteita sisätausta-
peilin ympärille lähelle kameran 
asennuspaikkaa.

• Varmista, että etukameran asen-
nuspiste ei kastu. 

• Älä poista tutkan/kameran osia tai 
kohdista niihin iskuja.

• Älä sijoita heijastavia esineitä 
(valkoista paperia tai peiliä tms.) 
törmäyssuojaan. 

 Järjestelmä saattaa aktivoitua tur-
haan auringonvalon heijastuessa. 

• Liiallinen äänenvoimakkuus saat-
taa häiritä järjestelmän varoitus-
merkkiääntä.

• Katso lisää kamera-anturia koske-
via ohjeita tämän luvun kohdasta 
”Kaistallapitoavustin”.

Järjestelmän toimintahäiriö

• Jos törmäysvaroitinjärjestelmässä 
on toimintahäiriö, järjestelmän 
varoitusvalo ( ) syttyy ja varoi-
tusviesti näkyy muutamien sekun-
tien ajan. Kun viesti on poistunut 
näytöstä, yleisvaroitusvalo ( ) 
syttyy. Tarkastuta auto tässä 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

• Törmäysvaroittimen varoitusvies-
ti saattaa tulla näyttöön ja ESC-
varoitusvalo voi syttyä.  

OJF058394L

VAROITUS   
• Törmäysvaroitinjärjestelmä on 

ainoastaan kuljettajaa avusta-
va järjestelmä. Kuljettaja on 
jatkuvasti vastuussa auton 
toiminnasta ja ajokäytök-
sestä. Älä luota pelkästään 
törmäysvaroitinjärjestelmän 
toimintaan. Säilytä riittävät 
turvavälit, jotta pystyt jarrutta-
maan ja pysäyttämään auton 
tarvittaessa. Hidasta vauhtia 
jarrupolkimella aina kun se on 
tarpeen. 

• Tietyissä tapauksissa ja tie-
tyissä ajo-olosuhteissa tör-
mäysvaroitin saattaa aktivoi-
tua vahingossa.

 Tietyissä tapauksissa myös 
etukameran tunnistusjär-
jestelmä ei ehkä havaitse 
edessä ajavaa ajoneuvoa. 
Törmäysvaroitinjärjestelmä ei 
ehkä aktivoidu ja varoitusvies-
tejä ei näytetä.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
• Törmäysvaroitin voi antaa 

tarpeettomia varoitus-
viestejä ja -merkkiääniä. 
Törmäysvaroittimen varoitus-
viestit ja -merkkiäänet saatta-
vat myös puuttua, jos tunnis-
tustoimintoa rajoitetaan. 

• Jos törmäysvaroittimessa 
on toimintahäiriö, se ei ohjaa 
jarruja törmäysvaaran havait-
semisen yhteydessä, vaikka 
muut jarrujärjestelmät toimivat 
normaalisti.  

• Törmäysvaroitin tunnistaa 
ainoastaan auton edessä ole-
van ajoneuvon, kun auto liik-
kuu eteenpäin. Se ei tunnista 
eläimiä eikä vastaan tulevia 
autoja. 

• Törmäysvaroitin ei tunnista 
sivutieltä risteykseen tulevaa 
autoa eikä poikittain tielle 
pysäköityä autoa. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos edellä ajava ajoneuvo 

pysähtyy äkillisesti, jarrujen 
käyttö voi olla normaalia han-
kalampaa. Säilytä aina riittä-
vä turvaväli edellä ajavaan 
autoon.

• Törmäysvaroitinjärjestelmä 
voi aktivoitua jarrutuksen aika-
na ja auto pysähtyä äkillises-
ti. Auton kuorma saattaa olla 
vaaraksi matkustajille. Kiinnitä 
siis huomiota auton kuorman 
määrään.

• Törmäysvaroitinjärjestelmä ei 
mahdollisesti aktivoidu, jos 
kuljettaja jarruttaa välttääk-
seen törmäyksen.

• Törmäysvaroitinjärjestelmä 
ei toimi peruutusvaihteella. 
Näissä tilanteissa kuljettajan 
täytyy pitää riittävä turvaväli 
edellä ajavaan autoon ja tar-
vittaessa hidastettava omaa 
ajonopeutta jarruttamalla riit-
tävän turvavälin säilyttämisek-
si.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Tavalliset jarrut toimivat nor-

maalisti, vaikka törmäysvaroit-
timen jarrujen ohjausjärjestel-
mässä tai muissa toiminnoissa 
olisi vikaa. Tässä tapauksessa 
jarrujen ohjaus ei toimi tör-
mäysriskitilanteessa.

• Törmäysvaroitinjärjestelmä ei 
ehkä aktivoidu esim. ajo-olo-
suhteista, liikenteestä, säästä 
tai tien kunnosta johtuen.

• Törmäysvaroitinjärjestelmä ei 
ehkä aktivoidu kaikkien ajo-
neuvotyyppien kohdalla.
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Järjestelmän rajoitukset
Törmäysvaroitin on järjestelmä, joka 
avustaa kuljettajaa tietyissä vaativis-
sa ajotilanteissa, mutta se ei milloin-
kaan poista kuljettajan omaa vastuu-
ta tilanteen hallinnasta. 
Törmäysvaroitin valvoo ajotapahtu-
maa kameran anturin avulla. Jos 
vaaratilanne kehittyy tunnistusalu-
een ulkopuolella, törmäysvaroitin 
ei ehkä tunnista sitä normaalisti. 
Kuljettajan pitää noudattaa erityistä 
varovaisuutta seuraavissa tilanteis-
sa. Törmäysvaroitin voi toimia näissä 
tilanteissa puutteellisesti.

Ajoneuvojen tunnistaminen
- Kameran pinnalla on likaa, vettä tai 

lunta. 
- Rankat vesi- tai lumikuurot 
- Sähkömagneettiset häiriöt aiheut-

tavat toimintaongelmia. 
- Edellä oleva ajoneuvo on kapea-

runkoinen (esim. moottori- tai pol-
kupyörä). 

- Taustavalo, heijastuva valo tai 
pimeys haittaa näkemistä. 

- Edellä oleva ajoneuvo ei mahdu 
kameran kuvakenttään. 

- Auton edessä on erityisajoneuvo, 
esim. erityisleveä kuljetus tai kor-
kea perävaunu.

- Ulkovalon määrä muuttuu voimak-
kaasti esim. ajettaessa tunneliin tai 
sieltä pois. 

- Auto liikkuu epävakaasti. 
- Kameran tunnistuskyky on rajalli-

nen.

- Kuljettajan näkökenttä on valaistu 
liian heikosti (pimeys, liian voima-
kas heijastus tai taustavalo, joka 
estää tarkan näkemisen)

- Edellä ajavan auton ajolinja vaihte-
lee äkillisesti.

- Ajoneuvolla ajetaan metalliraken-
teiden ohi (esimerkiksi rakennus-
työmaa, rautatie tai vastaava).

- Taustavalo heijastuu ajoneuvon 
suuntaan (koskee myös edellä aja-
van ajoneuvon etuvaloja)

- Tuulilasin kosteutta ei ole koko-
naan poistettu tai se on jäätynyt.

- On sumuista.
- Edellä ajavan ajoneuvon perävalot 

eivät pala, tai sillä ei ole perävalo-
ja, perävalot ovat epäsymmetriset 
tai perävalot eivät näy taaksepäin.

- Auto on päällystämättömällä tiellä 
tai epätasaisella alustalla tai tiellä, 
jolla on jyrkkiä mäkiä
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- Autolla ajetaan maan tason ala-
puolella tai rakennuksen sisällä

- Anturin tunnistuksessa tapahtuu 
äkillinen muutos ajettaessa ajohi-
dasteen yli.

- Ajoneuvo tärisee voimakkaasti.
- Ajetaan liikenneympyrässä edellä 

ajavan auton perässä.
- Kameran linssin edessä on häi-

ritseviä tekijöitä, kuten tuulilasin 
sävytys, kalvo, vedeltä suojaava 
pinnoitus, lasin vaurio, likaa tai 
muita esteitä (hyönteisiä, tarroja 
tms.)

- Kamerassa tai kameran linssissä 
on vaurio.

- Auton ajovaloja ei käytetä yöllä tai 
tunnelissa, tai valot ovat liian hei-
kot. 

- Jos katulamppu tai vastakkaisella 
kaistalla ajavan auton valo heijas-
tuu tai auringon valo heijastuu tien 
pinnalla olevasta vedestä.

- Kun taustavalo heijastuu auton lii-
kesuuntaan (koskee myös ajoneu-
vojen ajovaloja)

- Liikennemerkki, tiellä oleva varjo, 
tunnelin sisäänmeno, tiemaksupai-
kat, osittainen päällyste

- Tuulilasin pinnassa on kosteutta tai 
tuulilasi on jäässä, 

- Ajetaan sumussa.
- Kun kohteet ovat kameran tunnis-

tusalueen ulkopuolella

- Kaarreajo
Törmäysvaroitin toimii rajallises-
ti kaarreajossa. Törmäysvaroitin 
ei saata tunnistaa samalla kaistal-
la liikkuvaa ajoneuvoa. Järjestelmä 
voi antaa turhia varoitusviestejä ja 
-ääniä. Ne saattavat myös kokonaan 
puuttua. 
Aja varovasti kaarteeseen ja hiljennä 
ajonopeutta tarvittaessa jarrupolki-
mella.

OJF055025
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Törmäysvaroitin saattaa tunnistaa 
kaarteessa viereisellä kaistalla aja-
van auton. Aja varovasti ja hiljennä 
ajonopeutta tarvittaessa jarrupolki-
mella.
Voit myös ylläpitää haluttua ajono-
peutta painamalla kaasupoljinta. 
Turvallisuussyistä kuljettajan pitää 
tarkkailla jatkuvasti auton ympäris-
töä. 

- Mäkiajo
Törmäysvaroittimen toimintateho 
heikkenee ajettaessa ylä- tai ala-
mäkeen, eikä järjestelmä tunnis-
ta samalla kaistalla olevaa autoa. 
Järjestelmä voi antaa turhia varoitus-
viestejä ja -ääniä. Ne saattavat myös 
kokonaan puuttua.
Jos törmäysvaroitinjärjestelmä 
havaitsee yllättäen edessä olevan 
ajoneuvon, kun auto tulee mäen lael-
le, vauhti voi hidastua äkillisesti. 
Pidä katse aina suunnattuna eteen-
päin ylä- tai alamäessä ja hidasta 
ajonopeutta tarvittaessa painamalla 
jarrupoljinta. 

- Kaistanvaihto 
Törmäysvaroitinjärjestelmä ei tunnis-
ta samalle kaistalle siirtyvää ajoneu-
voa ennen kuin se on järjestelmän 
tunnistusalueella. 
Erityisesti tilanteessa, jossa vie-
reisellä kaistalla ajava siirtyy äkkiä 
autosi eteen, järjestelmä ei mahdol-
lisesti tunnista sitä. Noudata aina 
riittävää varovaisuutta ajaessasi. 

OJF055026 OCD058107 OJF055028
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Jos samalle kaistalle pysähtynyt ajo-
neuvo lähtee vaihtamaan kaistaa, 
törmäysvaroitinjärjestelmä ei välttä-
mättä tunnista sitä. Noudata aina 
riittävää varovaisuutta ajaessasi. 

- Ajoneuvon tunnistaminen 
Jos edellä ajavan ajoneuvon kuor-
man takaylitys on pitkä tai jos ajo-
neuvossa on korkea maavara, se voi 
aiheuttaa vaaratilanteen.  

OJF055029 OCD058108

VAROITUS  
• Ennen toisen auton hinaamis-

ta poista törmäysvaroitin käy-
töstä LCD-näytön kautta, koh-
dasta ”User Settings” (mukau-
tettavat asetukset). Hinauksen 
aikana hätäjarrutusjärjestel-
män toiminta voi haitata auton 
turvallista käsittelyä. 

• Ole erityisen varovainen ajaes-
sasi sellaisen ajoneuvon taka-
na, jolla on suuri maavara tai 
kuormalla on suuri peräylitys. 

• Anturi tunnistaa ainoastaan 
tiellä edellä ajavat ajoneuvot. 
Se ei tunnista esimerkiksi pai-
kallaan olevia ostoskärryjä, 
polkupyörää, moottoripyörää 
eikä vetolaukkua. 

• Tietyissä tilanteissa törmäys-
varoitin ei toimi. Älä koskaan 
testaa törmäysvaroitinta 
kenenkään ihmisen tai min-
kään esineen avulla. Tämä voi 
aiheuttaa vakavia ja hengen-
vaarallisia vammoja.

(Jatkuu)
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] HUOMAUTUS
Järjestelmä voi kytkeytyä hetkel-
lisesti pois käytöstä alueella, jossa 
on voimakasta sähkömagneettista 
säteilyä.

(Jatkuu)
• Kun vaihdat tai asennat takai-

sin tuulilasin, tai kameran, tar-
kistuta auto ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.
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(JOS VARUSTEENA)
Törmäysvaroittimen tarkoituksena 
vähentää törmäysvaaraa ja välttää 
törmäyksiä. Se tunnistaa etäisyyden 
edellä ajavaan autoon tai jalankul-
kijaan anturien (tutkan ja kame-
ran) avulla. Tarvittaessa järjestelmä 
varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta 
varoitusviestillä tai hälytyksellä. 

h  Kamera+tutka -tyyppinen tör-
mäysvaroitinjärjestelmä tunnistaa 
edellä olevan ajoneuvon ja edellä 
olevat jalankulkijat.

Järjestelmän asetukset ja 
aktivointi
Järjestelmän asetukset
Kuljettaja voi ottaa törmäysvaroitti-
men käyttöön sytytysvirran kytken-
nän jälkeen valitsemalla:
”User Settings → Driver assistance 
→ Forward safety”
- Jos valitset ”Active assist”, tör-

mäysvaroitinjärjestelmä kytkeytyy 
päälle. Törmäysvaroitinjärjestelmä 
näyttää varoitusviestejä ja antaa 
hälytyksiä törmäysriskin tason 
mukaan. Se myös säätää jarruja 
törmäysvaaran mukaan.

- Jos valitset ”Warning only”, tör-
mäysvaroitinjärjestelmä aktivoituu 
ja antaa ainoastaan varoituksia tör-
mäysriskin tason mukaisesti. Sinun 
on itse jarrutettava, sillä törmäys-
varoitinjärjestelmä ei ohjaa jarruja.

- Jos valitset ”Off”, törmäysvaroitin-
järjestelmä kytkeytyy pois päältä.

TÖRMÄYSVAROITIN (FCA)  
(KAMERA+TUTKA-TYYPPINEN)  

VAROITUS  
Noudata seuraavia ohjeita, kun 
käytät törmäysvaroitinta (FCA):
• Kuljettajaa avustava järjes-

telmä ei korvaa kuljettajan 
huolellista ajotapaa ja varo-
vaisuutta. Tunnistusalueet ja 
tunnistimien havaitsemat koh-
teet ovat rajoitetut. Tarkkaile 
liikennetilannetta jatkuvasti.

• ÄLÄ KOSKAAN aja liian suu-
rella nopeudella tien kuntoon 
nähden tai kaarreajossa. 

• Aja aina varovasti ja ota 
huomioon odottamattomien 
tilanteiden mahdollisuus. 
Törmäysvaroitin ei pysäytä 
autoa täydellisesti eikä estä 
törmäystä.
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Jos poistat törmäysva-
roittimen käytöstä, LCD-
näyttöön tulee varoitus-
valo. Kuljettaja voi valvoa 

törmäysvaroittimen tilaa LCD-näytön 
AEB ON/OFF -osoituksen avulla. 
Varoitusvalo syttyy myös, kun ajon-
vakautusjärjestelmä (ESC) on pois 
käytöstä. Jos varoitusvalo jää pala-
maan, kun törmäysvaroitin on päällä, 
tarkistuta järjestelmä ammattihuol-
lossa. Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
Kuljettaja voi valita varoituksen akti-
vointiajan LCD-näytöllä.
Siirry kohtaan ”User Settings → 
Driver assistance → Warning timing 
→ Normal/Later”.

Törmäysvaroittimen toimintavaihto-
ehdot ovat seuraavat:
- Normal:
Kun tämä vaihtoehto on valittuna, 
törmäysvaroitin aktivoituu normaalis-
ti. Asetuksella kytketään järjestelmän 
hälytys siten, että autosi ja ajoradalla 
olevan ajoneuvon välille jää nimellis-
asetuksen mukainen välimatka.
- Later:
Kun tämä vaihtoehto on valittuna, 
törmäysvaroitin aktivoituu normaalia 
myöhemmin. Asetuksella kytketään 
järjestelmän hälytys siten, että autosi 
ja ajoradalla olevan ajoneuvon välille 
jää normaalia lyhyempi välimatka.
Valitse ”Later”, kun liikenne on 
vähäistä ja ajonopeus on alhainen.
Jos edessä ajava ajoneuvo kiihdyttää 
äkillisesti, kuljettaja saattaa huomata, 
että varoitus tulee nopeasti, vaikka 
”Later”-vaihtoehto on valittuna.

Järjestelmän toimintaehdot
Törmäysvaroitin voidaan ottaa 
käyttöön valitsemalla LCD-näytöltä 
Active Assist tai Warning Only, kun 
seuraavat toimintaehdot täyttyvät: 
- Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) 

aktivoituu. 
- Ajonopeus on yli 10 km/h. 

(Törmäysvaroitin kuitenkin aktivoi-
tuu tietyllä ajonopeudella.)

- Tunnistetaan edessä oleva ajoneu-
vo tai jalankulkija. (Törmäysvaroitin 
ei aktivoidu tiettyjen olosuhteiden 
ja auton järjestelmän vuoksi, mutta 
havaitsee vain tietyt varoitukset.)

- Törmäysvaroitin ei toimi asianmu-
kaisesti, tai se antaa vain ajamista 
tai auton tilaa koskevia varoituksia.

- Jos valitset Forward Safety -koh-
dasta ”Warning only”, törmäysva-
roitinjärjestelmä aktivoituu ja antaa 
ainoastaan varoituksia törmäysris-
kin tason mukaisesti.
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Törmäysvaroittimen 
varoitusviesti ja järjestelmän 
hallinta
Törmäysvaroitin varoittaa kuljettajaa 
sekä varoitusviesteillä että -merk-
kiäänillä riippuen törmäysriskin 
tasosta (edellä ajavan auton äkil-
linen jarrutus, ajoneuvojen välinen 
etäisyys on liian lyhyt, törmäysvaara 
jalankulkijaan). Se myös säätää jar-
ruja törmäysvaaran mukaan.

Törmäysvaroitus (1. varoitus)

• LCD-näyttöön tulee varoitusviesti 
ja varoitusmerkkiääni kuuluu.

• Törmäysvaroitin ohjaa jarruja tie-
tyissä rajoissa vähentääkseen tör-
mäyksen voimakkuutta.

 -  Jos valitset ”Warning only”, tör-
mäysvaroitinjärjestelmä aktivoi-
tuu ja antaa ainoastaan varoituk-
sia törmäysriskin tason mukai-
sesti. Sinun on itse jarrutettava, 
sillä törmäysvaroitinjärjestelmä ei 
ohjaa jarruja.

VAROITUS  
• Törmäysvaroitin kytkeytyy 

valmiustilaan automaattisesti, 
kun sytytysvirta on kytketty. 
Kuljettaja voi poistaa törmäys-
varoitinjärjestelmän käytöstä 
muuttamalla asetuksia LCD-
näytössä. 

• Törmäysvaroitin kytkey-
tyy automaattisesti pois, jos 
ESC-ajonvakautusjärjestelmä 
kytketään pois käytöstä. 
Törmäysvaroitinjärjestelmää 
ei voida kytkeä LCD-
näytön kautta, jos ESC-
ajonvakautusjärjestelmä on 
poiskytkettynä.

 Törmäysvaroittimen varoitus-
valo syttyy, mutta se ei ole 
merkki järjestelmän toiminta-
häiriöstä. 

• Tee törmäysvaroittimen ase-
tukset tai poista se käytöstä 
ohjauspyörän kytkimillä, kun 
olet ensin pysäyttänyt auton 
turvalliseen paikkaan.

OCD058069
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Hätäjarrutus (2. varoitus)

• LCD-näyttöön tulee varoitusviesti 
ja varoitusmerkkiääni kuuluu.

• Törmäysvaroitin ohjaa jarruja tie-
tyissä rajoissa vähentääkseen tör-
mäyksen voimakkuutta.

 Törmäysvaroitin ohjaa jarruja mak-
simaalisesti juuri ennen törmäystä.

 -  Jos valitset ”Warning only”, tör-
mäysvaroitinjärjestelmä aktivoi-
tuu ja antaa ainoastaan varoituk-
sia törmäysriskin tason mukai-
sesti. Sinun on itse jarrutettava, 
sillä törmäysvaroitinjärjestelmä ei 
ohjaa jarruja.

Jarrujärjestelmän toiminta
• Jarrujärjestelmä siirtyy hätäjar-

rutusta ennakoivassa tilanteessa 
valmiustilaan, jolloin se reagoi her-
kemmin jarrupolkimen painalluk-
seen. 

• Törmäysvaroitin tehostaa jarrutus-
ta kuljettajan painaessa jarrupoljin-
ta. 

• Hätäjarrutusjärjestelmä kytkee 
jarrujen ohjauksen automaattises-
ti pois kuljettajan painettua jarru- 
tai kaasupoljinta voimakkaasti tai 
kääntäessä jyrkästi ohjauspyörää. 

• Kun järjestelmä havaitsee vaara-
tekijöiden poistuneen, se kytkee 
jarrujen ohjauksen automaattisesti 
pois käytöstä. 

OCD058070

HUOMIO
Kuljettajan pitää jatkuvasti val-
voa auton toimintaa, vaikka 
näytössä ei ole varoitusviestejä 
eikä varoitusmerkkiääntä kuulu.

VAROITUS  
Törmäysvaroitin ei voi estää kaik-
kia törmäyksiä. Törmäysvaroitin 
ei välttämättä pysäytä autoa täy-
sin ennen törmäystä, johtuen 
ympäristöstä sekä sää- ja tieolo-
suhteista. Kuljettaja on jatkuvas-
ti vastuussa turvallisuudesta ja 
auton hallinnasta.

VAROITUS  
Törmäysvaroitin toimii lasketun 
riskitason mukaisesti. Se ottaa 
huomioon esimerkiksi auton ja 
jalankulkijan välisen etäisyy-
den, molempien liikenopeuden 
ja kuljettajan reaktiot. 
Älä aja vaarallisesti järjestel-
män aktivoimiseksi.
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Etäisyysanturi edessä 
(etututka)

Jotta törmäysvaroitinjärjestelmä toi-
misi asianmukaisesti, varmista aina, 
että anturin suojus ja anturi ovat 
puhtaat eivätkä ole lian, lumen tai 
roskien peitossa.
Jos linssin päällä on likaa, lunta tai 
roskia, anturin tunnistusteho saattaa 
heikentyä.

Varoitusviesti ja -merkkivalo

Jos anturin suojus on lian, lumen tai 
roskien peitossa, törmäysvaroittimen 
toiminta saattaa keskeytyä. Näyttöön 
tulee tätä koskeva varoitusviesti. 

Kyseessä ei ole törmäysvaroittimen 
toimintahäiriö. Poista vesi, lumi ja 
vastaava linssin päältä, jotta tör-
mäysvaroitin palaa käyttöön. 
Törmäysvaroitin ei välttämättä toimi 
asianmukaisesti alueella, jossa ei 
havaita mitään kun moottori kytke-
tään päälle (esim. avoimessa maas-
tossa).

OCD058008

OCD058009

OJF058392L
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] HUOMAUTUS
• Älä asenna anturin alueelle tarro-

ja tai lisävarusteita, kuten rekis-
terikilven kehystä. Älä myöskään 
vaihda puskuria itse. Tämä voi 
haitata anturin tunnistustehoa. 

• Pidä etututkan anturi ja puskuri 
aina puhtaana. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Käytä auton pesuun ainoastaan 

pehmeätä säämiskää. Älä suuntaa 
painepesurin suihkua puskuriin 
asennettuun anturiin. 

• Älä paina etuanturin ympärillä 
olevaa aluetta liian voimakkaasti. 
Jos järjestelmä siirtyy pois paikal-
taan, järjestelmän varoitusvalot 
ja -viestit eivät toimi eikä jär-
jestelmä ehkä muutenkaan toimi 
normaalisti. Tarkastuta auto tässä 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

• Käytä ainoastaan alkuperäisiä 
Kian anturin suojuksia. Älä peitä 
anturin suojusta maalilla.  

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä sävytä ikkunaa tai asenna tar-

roja tai lisävarusteita sisätausta-
peilin ympärille lähelle kameran 
asennuspaikkaa.

• Varmista, että etukameran asen-
nuspiste ei kastu. 

• Älä poista tutkan/kameran osia tai 
kohdista niihin iskuja.

• Älä sijoita heijastavia esineitä 
(valkoista paperia tai peiliä tms.) 
törmäyssuojaan. 

 Järjestelmä saattaa aktivoitua tur-
haan auringonvalon heijastuessa. 

• Liiallinen äänenvoimakkuus saat-
taa häiritä järjestelmän varoitus-
merkkiääntä.

• Katso lisää kamera-anturia koske-
via ohjeita tämän luvun kohdasta 
”Kaistallapitoavustin”.

VAROITUS  
Törmäysvaroitinjärjestelmä 
ei ehkä aktivoidu eikä mitään 
varoitusviestejä näytetä esim. 
ajo-olosuhteista, liikenteestä, 
säästä tai tien kunnosta johtuen.
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Järjestelmän toimintahäiriö

• Jos törmäysvaroitinjärjestelmässä 
on toimintahäiriö, järjestelmän 
varoitusvalo ( ) syttyy ja varoi-
tusviesti näkyy muutamien sekun-
tien ajan. Kun viesti on poistunut 
näytöstä, yleisvaroitusvalo ( ) 
syttyy. Tarkastuta auto tässä 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

• Törmäysvaroittimen varoitusvies-
ti saattaa tulla näyttöön ja ESC-
varoitusvalo voi syttyä.  

VAROITUS  
• Törmäysvaroitinjärjestelmä on 

ainoastaan kuljettajaa avusta-
va järjestelmä. Kuljettaja on 
jatkuvasti vastuussa auton 
toiminnasta ja ajokäytök-
sestä. Älä luota pelkästään 
törmäysvaroitinjärjestelmän 
toimintaan. Säilytä riittävät 
turvavälit, jotta pystyt jarrutta-
maan ja pysäyttämään auton 
tarvittaessa. Hidasta vauhtia 
jarrupolkimella aina kun se on 
tarpeen. 

• Tietyissä tapauksissa ja tie-
tyissä ajo-olosuhteissa tör-
mäysvaroitin saattaa aktivoi-
tua vahingossa. LCD-näyttöön 
tulee ensimmäinen varoitus-
viesti ja varoitusmerkkiääni 
kuuluu.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
 Tietyissä tapauksissa myös 

etututka-anturin tai kame-
ran tunnistusjärjestelmä 
ei ehkä havaitse edessä 
ajavaa ajoneuvoa, jalan-
kulkijaa tai pyöräilijää. 
Törmäysvaroitinjärjestelmä 
ei ehkä aktivoidu ja varoitus-
viestejä ei näytetä.

• Törmäysvaroitin voi antaa 
tarpeettomia varoitus-
viestejä ja -merkkiääniä. 
Törmäysvaroittimen varoitus-
viestit ja -merkkiäänet saatta-
vat myös puuttua, jos tunnis-
tustoimintoa rajoitetaan. 

• Jos törmäysvaroittimessa 
on toimintahäiriö, se ei ohjaa 
jarruja törmäysvaaran havait-
semisen yhteydessä, vaikka 
muut jarrujärjestelmät toimivat 
normaalisti.  

(Jatkuu)

OJF058394L
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Järjestelmän rajoitukset
Törmäysvaroitin on järjestelmä, joka 
avustaa kuljettajaa tietyissä vaativis-
sa ajotilanteissa, mutta se ei milloin-
kaan poista kuljettajan omaa vastuu-
ta tilanteen hallinnasta. 
Törmäysvaroitin valvoo ajotapahtu-
maa tutkan ja kameran tunnistimien 
avulla. Jos vaaratilanne kehittyy tun-
nistusalueen ulkopuolella, törmäys-
varoitin ei ehkä tunnista sitä nor-
maalisti. Kuljettajan pitää noudattaa 
erityistä varovaisuutta seuraavissa 
tilanteissa. Törmäysvaroitin voi toi-
mia näissä tilanteissa puutteellisesti.

(Jatkuu)
• Törmäysvaroitinjärjestelmä ei 

mahdollisesti aktivoidu, jos 
kuljettaja jarruttaa välttääk-
seen törmäyksen.

• Törmäysvaroitinjärjestelmä 
ei toimi peruutusvaihteella. 
Näissä tilanteissa kuljettajan 
täytyy pitää riittävä turvaväli 
edellä ajavaan autoon ja tar-
vittaessa hidastettava omaa 
ajonopeutta jarruttamalla riit-
tävän turvavälin säilyttämisek-
si.

• Tavalliset jarrut toimivat nor-
maalisti, vaikka törmäysvaroit-
timen jarrujen ohjausjärjestel-
mässä tai muissa toiminnoissa 
olisi vikaa. Tässä tapauksessa 
jarrujen ohjaus ei toimi tör-
mäysriskitilanteessa.

• Törmäysvaroitinjärjestelmä ei 
ehkä aktivoidu esim. ajo-olo-
suhteista, liikenteestä, säästä 
tai tien kunnosta johtuen.

• Törmäysvaroitinjärjestelmä ei 
ehkä aktivoidu kaikkien ajo-
neuvotyyppien kohdalla.

(Jatkuu)
• Törmäysvaroitin tunnistaa 

ainoastaan auton edessä ole-
van ajoneuvon tai jalankulki-
jan, kun auto liikkuu eteen-
päin. Se ei tunnista eläimiä 
eikä vastaan tulevia autoja. 

• Törmäysvaroitin ei tunnista 
sivutieltä risteykseen tulevaa 
autoa eikä poikittain tielle 
pysäköityä autoa. 

• Jos edellä ajava ajoneuvo 
pysähtyy äkillisesti, jarrujen 
käyttö voi olla normaalia han-
kalampaa. Säilytä aina riittä-
vä turvaväli edellä ajavaan 
autoon.

• Törmäysvaroitinjärjestelmä 
voi aktivoitua jarrutuksen aika-
na ja auto pysähtyä äkillises-
ti. Auton kuorma saattaa olla 
vaaraksi matkustajille. Kiinnitä 
siis huomiota auton kuorman 
määrään.

(Jatkuu)
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Ajoneuvojen tunnistaminen
Anturin toiminta saattaa heikentyä, 
jos:
• Tutkan anturi tai kamera on viera-

sesineen tai roskien peitossa
• Kameran linssin edessä on sävy-

tetty tai päällystetty tuulilasi, tuu-
lilasi on vaurioitunut tai siihen on 
tarttunut vierasesineitä (tarroja tai 
ötököitä tms.) 

• Sääilmiö kuten rankkasade tai 
lumisade peittää tutka-anturin tai 
kameran näkökentän 

• Alueella on häiritseviä elektromag-
neettisia aaltoja

• Tutka-anturilla on ongelmia heijas-
tuman vastaanottamisessa

• Tutkan/kameran tunnistuskyky on 
rajallinen

• Edessä oleva ajoneuvo on liian 
pieni havaittavaksi (esim. moottori-
pyörä)

• Edellä ajava ajoneuvo on erittäin 
suuri tai se vetää perävaunua joka 
on liian suuri kamerajärjestelmän 
tunnistettavaksi (esimekriksi trak-
torin perävaunu tms)

• Kameran näkökenttä on valaistu 
liian heikosti (pimeys, liian voima-
kas heijastus tai taustavalo, joka 
estää tarkan näkemisen)

• Edellä ajavassa ajoneuvossa ei ole 
perävaloja, sen perävalot eivät ole 
päällä tai ne ovat epätavallisessa 
paikassa.

• Ulkovalon määrä muuttuu äkilli-
sesti esim. ajettaessa tunneliin tai 
sieltä pois

• Katuvalon tai vastaan tulevan ajo-
neuvon valo heijastuu märästä tien 
pinnasta, esimerkiksi lätäköstä • 
Näkyvyys eteenpäin on heikko häi-
käisevän auringon vuoksi

• Tuulilasi on huurtunut; näkyvyys 
tielle on heikko

• Edellä ajavan auton ajolinja vaihte-
lee äkillisesti

• Auto on päällystämättömällä tiellä 
tai epätasaisella alustalla tai tiellä, 
jolla on jyrkkiä mäkiä

• Autolla ajetaan metallirakenteiden 
ohi (esimerkiksi rakennustyömaa, 
rautatie tai vastaava).

• Autolla ajetaan rakennuksen sisäl-
lä (esim. parkkihallissa)

• Kamera ei tunnista edessä ajavaa 
ajoneuvoa kokonaan.

• Kamera on vaurioitunut.
• Ulkona on liian pimeää (ajovalot 

eivät ole päällä pimeään aikaan tai 
auto on tunnelissa).

• Tiellä on esim. keskikorokkeen tai 
puun varjo.

• Autolla ajetaan tietullin läpi.
• Tuulilasi on huurtunut; näkyvyys 

tielle on heikko.
• Edessä olevan auton takaosa ei 

näy normaalisti. (auto on käänty-
mässä sivulle tai on kierinyt katol-
leen)

• Vaikeat tieolosuhteet aiheuttavat 
kovaa tärinää ajettaessa

• Anturin tunnistus muuttuu äkillises-
ti kun ajetaan hidasteen yli

• Edessä ajava ajoneuvo liikkuu poik-
kisuunnassa ajosuuntaan nähden

• Edessä oleva auto on pysäytetty 
kohtisuoraan 

• Edessä oleva ajoneuvo ajaa sinua 
päin tai peruuttaa

• Olet liikenneympyrässä ja edellä 
oleva ajoneuvo kiertää
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- Kaarreajo
Törmäysvaroitin toimii rajallises-
ti kaarreajossa. Törmäysvaroitin 
ei saata tunnistaa samalla kaistal-
la liikkuvaa ajoneuvoa. Järjestelmä 
voi antaa turhia varoitusviestejä ja 
-ääniä. Ne saattavat myös kokonaan 
puuttua. 
Aja varovasti kaarteeseen ja hiljennä 
ajonopeutta tarvittaessa jarrupolki-
mella.

Törmäysvaroitin saattaa tunnistaa 
kaarteessa viereisellä kaistalla aja-
van auton. Aja varovasti ja hiljennä 
ajonopeutta tarvittaessa jarrupolki-
mella.
Voit myös ylläpitää haluttua ajono-
peutta painamalla kaasupoljinta. 
Turvallisuussyistä kuljettajan pitää 
tarkkailla jatkuvasti auton ympäris-
töä. 

- Mäkiajo
Törmäysvaroittimen toimintateho 
heikkenee ajettaessa ylä- tai ala-
mäkeen, eikä järjestelmä tunnis-
ta samalla kaistalla olevaa autoa. 
Järjestelmä voi antaa turhia varoitus-
viestejä ja -ääniä. Ne saattavat myös 
kokonaan puuttua.
Jos törmäysvaroitinjärjestelmä 
havaitsee yllättäen edessä olevan 
ajoneuvon, kun auto tulee mäen lael-
le, vauhti voi hidastua äkillisesti. 
Pidä katse aina suunnattuna eteen-
päin ylä- tai alamäessä ja hidasta 
ajonopeutta tarvittaessa painamalla 
jarrupoljinta. 

OJF055025 OJF055026 OCD058010
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- Kaistanvaihto 
Törmäysvaroitinjärjestelmä ei tunnis-
ta samalle kaistalle siirtyvää ajoneu-
voa ennen kuin se on järjestelmän 
tunnistusalueella. 
Erityisesti tilanteessa, jossa vie-
reisellä kaistalla ajava siirtyy äkkiä 
autosi eteen, järjestelmä ei mahdol-
lisesti tunnista sitä. Noudata aina 
riittävää varovaisuutta ajaessasi. 

Jos samalle kaistalle pysähtynyt ajo-
neuvo lähtee vaihtamaan kaistaa, 
törmäysvaroitinjärjestelmä ei välttä-
mättä tunnista sitä. Noudata aina 
riittävää varovaisuutta ajaessasi. 

- Ajoneuvon tunnistaminen 
Jos edellä ajavan ajoneuvon kuor-
man takaylitys on pitkä tai jos ajo-
neuvossa on korkea maavara, se voi 
aiheuttaa vaaratilanteen.  

OCD058011OJF055029OJF055028
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Jalankulkijan tunnistaminen
- Jalankulkija ei ole kokonaan kame-

ran tunnistuskentässä tai hän 
kävelee kumarassa. 

- Jalankulkija liikkuu erittäin nopeasti. 
- Jalankulkija ilmestyy odottamatta 

auton eteen. 
- Jalankulkija käyttää vaatteita, joi-

den värit maastoutuvat taustaan. 
- Ajetaan erittäin kirkkaalla aurin-

gonpaisteella tai täysin pimeässä. 
- Autolla ajetaan pimeän aikaan. 
- Kamera havaitsee jalankulkijaa 

muistuttavan esineen. 
- Jalankulkija on pienikokoinen. 
- Jalankulkija on liikuntarajoitteinen. 
- Jalankulkijaa on vaikeaa erottaa 

ympäristöstä. 
- Anturin tunnistusta haittaa jokin 

este. 

- Jalankulkijat liikkuvat ryhmässä.
- Anturin tunnistuksessa tapahtuu 

äkillinen muutos ajettaessa ajohi-
dasteen yli.

- Ajoneuvo tärisee voimakkaasti.
- Ajetaan liikenneympyrässä edellä 

ajavan auton perässä.
- Kameran linssin edessä on häi-

ritseviä tekijöitä, kuten tuulilasin 
sävytys, kalvo, vedeltä suojaava 
pinnoitus, lasin vaurio, likaa tai 
muita esteitä (hyönteisiä, tarroja 
tms.)

- Tutkassa tai kameran linssissä on 
vaurio.

- Auton ajovaloja ei käytetä yöllä tai 
tunnelissa, tai valot ovat liian hei-
kot. 

- Jos katulamppu tai vastakkaisella 
kaistalla ajavan auton valo heijas-
tuu tai auringon valo heijastuu tien 
pinnalla olevasta vedestä.

- Kun taustavalo heijastuu auton lii-
kesuuntaan (koskee myös ajoneu-
vojen ajovaloja)

- Liikennemerkki, tiellä oleva varjo, 
tunnelin sisäänmeno, tiemaksupai-
kat, osittainen päällyste

- Tuulilasin pinnassa on kosteutta tai 
tuulilasi on jäässä, 

- Ajetaan sumussa.
- Kun kohteet ovat anturin tai tutkan 

tunnistusalueen ulkopuolella. 
- Edessä ajavan pyöräilijän ajolinja 

risteää ajosuunnan kanssa
- Alueella on sähkömagneettisia häi-

riöitä
- Pyöräilijän lähellä on rakennus-

työmaa, kaide tai muu metallinen 
esine

- Polkupyörän materiaali ei heijastu 
kunnolla tutkassa
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] HUOMAUTUS
Järjestelmä voi kytkeytyä hetkel-
lisesti pois käytöstä alueella, jossa 
on voimakasta sähkömagneettista 
säteilyä.

(Jatkuu)
• Kun vaihdat tai asennat takai-

sin tuulilasin, etupuskurin 
tai tutkan/kameran, tarkis-
tuta auto ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

VAROITUS  
• Ennen toisen auton hinaamis-

ta poista törmäysvaroitin käy-
töstä LCD-näytön kautta, koh-
dasta ”User Settings” (mukau-
tettavat asetukset). Hinauksen 
aikana hätäjarrutusjärjestel-
män toiminta voi haitata auton 
turvallista käsittelyä. 

• Ole erityisen varovainen ajaes-
sasi sellaisen ajoneuvon taka-
na, jolla on suuri maavara tai 
kuormalla on suuri peräylitys. 

• Anturi tunnistaa ainoastaan 
jalankulkijan. Se ei tunnista 
esimerkiksi paikallaan olevia 
ostoskärryjä, polkupyörää, 
moottoripyörää eikä vetolauk-
kua. 

• Tietyissä tilanteissa törmäys-
varoitin ei toimi. Älä koskaan 
testaa törmäysvaroitinta 
kenenkään ihmisen tai min-
kään esineen avulla. Tämä voi 
aiheuttaa vakavia ja hengen-
vaarallisia vammoja.

(Jatkuu)
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Vakionopeudensäätimen avulla voit 
asettaa auton ylläpitämään tasais-
ta nopeutta ilman tarvetta painaa 
kaasupoljinta.
Tämä järjestelmä on suunniteltu toi-
mimaan yli 30 km/h nopeuksissa. 
Moottorin kierrosluvun tulee olla ase-
tettuun nopeuteen nähden toimin-
nallisella alueella eikä liian alhainen, 
jolloin moottori ei kykene pitämään 
asetettua nopeutta. Pieni nopeuden 
vaihtelu on normaalia maaston tasai-
suudesta riippuen.

VAKIONOPEUDENSÄÄDIN (MIKÄLI VARUSTEENA)

VAROITUS  
• Jos vakionopeudensäädin 

jätetään päälle (CRUISE-
merkkivalo palaa mittaris-
tossa), se saatetaan kytkeä 
päälle vahingossa. Pidä 
vakionopeudensäädin pois 
päältä (CRUISE-merkkivalo 
sammunut), kun sitä ei käy-
tetä, estääksesi asettamasta 
nopeutta vahingossa.

• Käytä vakionopeudensäädintä 
vain pääteillä, hyvissä sääolo-
suhteissa.

• Älä käytä vakionopeudensää-
dintä, kun auton pitäminen 
tasaisella nopeudella ei ole 
turvallista: esim. ajettaessa 
vilkkaassa tai vaihtelevassa 
liikenteessä, liukkailla (satei-
set, jäiset tai lumiset tiet) tai 
mutkikkailla teillä tai kaltevuu-
deltaan yli 6 % ylä- tai alamä-
essä.

• Kiinnitä erityistä huomiota 
ajo-olosuhteisiin, kun käytät 
vakionopeudensäädintä.

HUOMIO
Käyttäessäsi vakionopeu-
densäädintä käsivaihteisessa 
autossa, älä vaihda vapaalle pai-
namatta kytkinpoljinta: mootto-
ri saattaa käydä ylikierroksilla. 
Jos näin käy, paina kytkinpoljin-
ta tai vapauta vakionopeuden-
säätimen ON-OFF-kytkin.
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] HUOMAUTUS
Jos SET-painiketta painetaan jar-
rujen painamisen jälkeen, vakiono-
peudensäädin palaa normaalisti toi-
miessaan toimintaan noin 3 sekun-
nin jälkeen. Viive kuuluu normaa-
liin toimintaan.

] HUOMAUTUS
Kytkeäksesi vakionopeudensää-
timen päälle, paina jarrupoljin-
ta vähintään kerran sen jälkeen, 
kun olet kääntänyt virtalukon 
ON-asentoon tai käynnistänyt 
moottorin. Tällä tarkistetaan, että 
vakionopeuden toiminnan keskeyt-
tämisen kannalta tärkeä jarrukyt-
kin toimii normaalisti.

Vakionopeudensäätimen 
kytkin

O :  Peruuttaa vakionopeudensääti-
men käytön.

:  Kytkee vakionopeudensää-
timen päälle tai pois päältä.

RES+:  Palaa vakionopeuteen tai 
kasvattaa sitä.

SET-:  Asettaa vakionopeuden tai 
vähentää sitä.

Vakionopeuden asettaminen:

1.  Ota vakionopeussäädin käyttöön 
painamalla järjestelmän ohjaus-
pyörän cruise  -painiketta. 
Asetettu nopeus syttyy.

2.  Kiihdytä haluttuun nopeuteen, 
jonka on oltava vähintään 30 km/h.

]  HUOMAUTUS – 
Käsivaihteisto

Käsivaihteisissa autoissa tulee jar-
rupoljinta painaa vähintään kerran 
moottorin käynnistämisen jälkeen 
vakionopeudensäätimen käyttämi-
seksi.

OCD058097

OCD058098
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3.  Siirrä vipua alaspäin (SET-) ja 
vapauta se halutulla nopeudel-
la. Asetettu vakionopeus syttyy. 
Vapauta kaasupoljin samanaikai-
sesti. Haluttua nopeutta ylläpide-
tään automaattisesti.

Jyrkässä ylämäessä auton nopeus 
voi hidastua ja vastaavasti alamäes-
sä se saattaa kasvaa. Pieni nopeu-
den vaihtelu maastosta ja kuormituk-
sesta riippuen on normaalia.

Vakionopeuden 
kasvattaminen:

Noudata jompaakumpaa seuraavista 
menettelytavoista:
• Nosta vipukytkin RES+ -asentoon 

ja pidä se ylhäällä. Asetettu ajono-
peus kasvaa 10 km/h. Vapauta 
vipu haluamallasi nopeudella.

• Nosta vipukytkin RES+ -asentoon 
ja vapauta se heti. Matkanopeus 
kasvaa 1,0 km/h aina, kun RES+ 
kytkintä siirretään ylöspäin (RES+) 
tällä tavalla.

Vakionopeuden vähentäminen:

Noudata jompaakumpaa seuraavista 
menettelytavoista:
• Paina vipukytkin SET- -asentoon ja 

pidä se painettuna. Asetettu ajono-
peus laskee 10 km/h askelissa. 
Vapauta vipu nopeudessa, jonka 
haluat säilyttää.

• Paina vipukytkin SET- -asentoon ja 
pidä se painettuna. Matkanopeus 
vähenee 1,0 km/h aina, kun vipua 
siirretään alaspäin (SET-) tällä 
tavalla.

OCD058099

OCD058100

OCD058099
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Tilapäinen kiihdyttäminen 
vakionopeudensäätimen 
ollessa käytössä:
Jos haluat kiihdyttää tilapäisesti, kun 
vakionopeudensäädin on käytössä, 
paina kaasupoljinta. Kasvanut nope-
us ei häiritse vakionopeudensääti-
men toimintaa tai muuta säädettyä 
nopeutta.
Palataksesi säädetylle nopeudelle, 
poista jalkasi kaasupolkimelta.

Keskeyttääksesi 
vakionopeudensäätimen 
toiminnan, suorita yksi 
seuraavista toimenpiteistä:

• Paina jarrupoljinta.
• Paina kytkinpoljinta (manuaalivaih-

teisto)
• Paina O/CANCEL-kytkintä, joka 

sijaitsee ohjauspyörässä.
• Laske ajonopeus alle 20 km/h ase-

tetun nopeuden.
• Pienennä ajonopeus alle 30 km/h 

nopeuteen.

Mikä tahansa näistä toimenpiteis-
tä poistaa vakionopeudensäätimen 
käytöstä (vakionopeudensäätimen 
SET-merkkivalo sammuu), mutta jär-
jestelmä ei kytkeydy pois päältä. Jos 
haluat palauttaa vakionopeudensää-
timen toimintaan, siirrä ohjauspyö-
rässä olevaa vipua ylöspäin (RES+). 
Tällöin palaat aikaisemmin säätä-
määsi nopeuteen.

OCD058101
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Palataksesi vakionopeuteen yli 
30 km/h nopeudessa:

Jos muuta kuin vakionopeudensää-
timen cruise  -painiketta käy-
tettiin vakionopeuden keskeyttämi-
seen ja järjestelmä on yhä käytössä, 
viimeisimpään säädettyyn nopeu-
teen palataan automaattisesti, kun 
vipua siirretään ylöspäin (RES+).
Kuitenkaan se ei palaudu, jos auton 
nopeus on laskenut alle 30 km/h 
nopeuden.

Kytkeäksesi 
vakionopeudensäätimen pois 
päältä, suorita yksi seuraavista 
toimenpiteistä:
• Paina cruise  -painiketta 

(vakionopeussäätimen merkkivalo 
sammuu).

• Käännä virta-avain OFF-asentoon.
Molemmat näistä toimenpiteistä 
keskeyttävät vakionopeudensääti-
men toiminnan. Jos haluat palauttaa 
vakionopeudensäätimen toimintaan, 
toista edellisen sivun kappaleessa 
”Vakionopeuden asettaminen” esite-
tyt vaiheet.

OCD058100



1006

Ajaminen

Voit asettaa nopeudenrajoittimen 
päälle, mikäli et halua ylittää tiettyä 
ajonopeutta.
Jos ylität ennalta-asetetun nopeu-
denrajoittimen asetuksen, varoitus-
järjestelmä kytkeytyy (nopeusasetuk-
sen arvo alkaa vilkkua ja äänimerkki 
kytkeytyy), kunnes auton nopeus 
palaa nopeusasetuksen alapuolelle.

] HUOMAUTUS
Kun manuaalinen nopeudenrajoitin 
on käytössä, vakionopeudensäädin-
tä ei voida kytkeä päälle.

Asettaaksesi 
nopeudenrajoittimen  
raja-arvon:

1.   Ota vakionopeudensäädin käyt-
töön painamalla kahdesti järjestel-
män painiketta ( ) ohjaus-
pyörässä.

Nopeudenrajoittimen merkkivalo syt-
tyy.

MANUAALINEN NOPEUDENRAJOITIN (JOS VARUSTEENA)

OCD058012

OCD058036
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2.  Siirrä vipua alaspäin (SET-).
3.   Siirrä vipua ylös- (RES+) tai alas-

päin (SET-) ja vapauta se halutul-
la nopeudella. Siirrä vipua ylös- 
(RES+) tai alaspäin (SET-) ja pidä 
sitä pohjassa. Nopeus kasvaa tai 
vähenee 5 km/h.

   Siirrä vipua ylös- (RES+) tai alas-
päin (SET-) ja vapauta se välittö-
mästi. Nopeus kasvaa tai vähenee 
1 km/h.

   Nopeudenrajoittimen asetus näkyy 
mittaristossa.

 Asetettu nopeudenrajoittimen arvo 
näytetään.
Ajaaksesi kovempaa kuin nopeuden-
rajoittimen arvo on säädetty, sinun 
on painettava kaasupoljinta kovaa 
(hieman yli 80 %), kunnes ”kick 
down”-toiminto kytkeytyy antaen 
napsahtavan äänimerkin. Tällöin 
asetettu nopeudenrajoittimen arvo 
alkaa vilkkua ja äänimerkki kytkey-
tyy, kunnes nopeutesi jälleen putoaa 
nopeusasetuksen lähelle.

OCD058088

OCD058014

OCD058013
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] HUOMAUTUS
• Ajonopeus ei ylitä asetettua nope-

usrajaa jos kaasupoljinta ei paine-
ta yli 50% sen liikevarasta.

• Kaasupoljinta voimakkaasti pai-
nettaessa kuuluva naksahdus on 
kick-down-toiminnon normaali 
ominaisuus.

Kytkeäksesi 
nopeudenrajoittimen pois 
päältä, suorita yksi seuraavista 
toimenpiteistä:

• Paina vakionopeussäätimen kyt-
kintä.

• Käännä virta-avain OFF-asentoon.

Jos painat CANCEL/O-kytkintä ker-
ran, asetettu nopeusasetus peruu-
tetaan, mutta järjestelmä ei kytkeydy 
pois päältä. Voit asettaa nopeusra-
jan uudelleen siirtämällä vipukytkintä 
ylöspäin RES+-asentoon tai alaspäin 
SET-asentoon, kunnes haluttu nope-
us on asetettu.

OCD058012

HUOMIO
”---”-merkkivalo vilkkuu, jos 
manuaalisessa nopeudenrajoit-
timessa on toimintahäiriö.
Tarkista järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollossa.
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.
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Liikennemerkkien tunnistusjärjestel-
mä näyttää kuljettajalle nopeusra-
joitukset ja ohituskieltomerkit mit-
taristossa ja navigointijärjestelmän 
näytössä 
Liikennemerkkien tunnistusjärjestel-
mä tunnistaa liikennemerkit etuka-
meralla, joka on kiinnitetty tuulilasin 
yläosaan auton sisäpuolelle. 
Liikennemerkkien tunnistusjärjestel-
mä käyttää myös navigointijärjestel-
mää ja ajoneuvon tietoja näyttääk-
seen nopeusrajoitustietot.

] HUOMAUTUS
Tarkistuta järjestelmä seuraavas-
sa tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla:
• Tuulilasi vaihdetaan.
• Etukamera tai siihen liittyviä osia 

korjataan tai poistetaan.

LIIKENNEMERKKIEN TUNNISTUSJÄRJESTLEMÄ (JOS VARUSTEENA)

OCD058021

VAROITUS  
• Liikennemerkkien tunnistus-

järjestelmä on ainoastaan kul-
jettajaa avustava järjestelmä. 
Se ei aina pysty näyttämään 
nopeusrajoituksia ja ohitus-
kieltomerkkejä oikein.

• Kuljettaja on aina vastuussa 
siitä, ettei nopeusrajoituksia 
ylitetä.

• Älä asenna lisävarusteita tai 
kiinnitä tarroja. Älä sävytä tuu-
lilasia, etenkään taustapeilin 
läheltä.

• Liikennemerkkien tunnistusjär-
jestelmä tunnistaa liikennemer-
kit kameran avulla näyttääk-
seen nopeusrajoitustietoja.

 Tämän vuoksi liikennemerk-
kien tunnistusjärjestelmä ei 
ehkä toimi asianmukaisesti, 
jos liikennemerkkien tunnistus 
on vaikeaa.

 Katso listietoja saman luvun 
osiosta ”Kuljettajan huomio”.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Vältä ajotilanteita, jossa kame-

ra-anturi uppoaa kokonaan 
veteen. 

• Kamerayksikköä ei saa purkaa, 
ja sitä pitää suojella iskuilta.

• Älä aseta kojelaudan pääl-
le mitään valoa heijastavaa 
(esim. valkoinen paperi, peili). 
Vähäinenkin heijastus voi 
aiheuttaa liikennemerkkien 
tunnistusjärjestelmän toimin-
tahäiriöitä.

• Järjestelmä ei ole käytössä 
kaikissa kohdemaissa.
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Liikennemerkkien 
tunnistusjärjestelmän 
kytkeminen päälle / pois päältä
• Kuljettaja voi kytkeä liikenne-

merkkien tunnistusjärjestelmän 
päälä valitsemalla ‘User Settings 
→ Driver Assistance → Intelligent 
Speed Limit Warning’.

• Kun liikennemerkkien tunnistus-
järjestelmä aktivoituu, mittaristoon 
ilmestyy symboleita, jotka osoit-
tavat nopeusrajoitustiedot ja ohi-
tuskiellon, kun autosi kulkee niitä 
osoittavien liikennemerkkien ohi.

• Kun liikennemerkkien tunnistus-
järjestelmä aktivoidaan navigoin-
tiasetuksissa, yllä mainitut tiedot 
ja rajoitukset näytetään myös 
navigoinnissa.

• Liikennemerkkien tunnistusjärjes-
telmä näyttää edellisen nopeus-
rajoituksen heti sen jälkeen, kun 
virtalukko asetetaan ON-asentoon.

• Samalle tielle saattaa olla erilai-
sia nopeusrajoituksia. Liiken ne-
merkkien tunnistusjärjestelmän 
näyttämät tiedot riippuvat ajo-olo-
suhteista. Järjestelmä tunnistaa 
myös liikennemerkkien lisäkilvet 
(esim. ”sateella”, suuntanuolet) ja 
vertaa niitä auton sisäisiin tietoihin 
(esim. pyyhkimien toiminta, suun-
tavalo kytketty).

Käyttö
• Kun auto ohittaa järjestelmän tun-

nistaman liikennemerkin, näyttöön 
tulee nopeusrajoitus tai ohituskiel-
toa koskeva varoitus.

• Kun auton virransyöttö kytketään, 
järjestelmä näyttää edellisen tal-
lennetun nopeusrajoitustiedon.

• Joskus järjestelmän ajonope-
ustieto poikkeaa todellisesta. 
Liikennemerkkien tunnistusjärjes-
telmän näyttämät tiedot riippuvat 
ajo-olosuhteista. Järjestelmä tun-
nistaa myös liikennemerkkien lisä-
kilvet (esim. ”sateella”, suuntanuo-
let) ja vertaa niitä auton sisäisiin 
tietoihin (esim. pyyhkimien toimin-
ta, suuntavalo kytketty).

• Liikennemerkkien tunnistusjärjes-
telmä päivittää ajonopeustiedon 
automaattisesti seuraavissa tilan-
teissa:

 -   Ajosuunta vaihtuu tai auto tekee 
U-käännöksen.

 -  Tietyyppi vaihtuu. (esimerkiksi 
moottori- tai maantielle tultaessa 
ja sieltä poistuttaessa).

 -  Tietyyppi vaihtuu esimerkiksi kau-
punkialueelle tultaessa ja sieltä 
poistuttaessa.

] HUOMAUTUS
Mittariston ja navigointijärjestel-
män nopeusrajoitustiedot poikkea-
vat joskus toisistaan. Tarkista tässä 
tapauksessa navigointijärjestelmän 
nopeusyksikön asetus.
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Näyttö (Display)

• Päämittaristossa näytetään vain 
ohituskieltomerkki tai nopeusrajoi-
tusmerkki.

• Liikennemerkkien tunnistusjärjes-
telmän mittaristossa näytetään 
ohituskieltomerkin ja nopeusrajoi-
tusmerkin lisäksi erityisiä nopeus-
rajoituksia tietyissä olosuhteissa.

• Symboli näytetään mittaristossa ja 
navigoinnissa, kun liikennemerk-
kien tunnistusjärjestelmällä ei ole 
luotettavaa nopeusrajoitustietoa.

OCD058105

 n Mittariston päänäyttö

OCD058106

 n  Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmän 
mittaristonäyttö

WUM-203

 n Ei luotettavaa nopeusrajoitustietoa
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• Symboli näytetään mittaristossa ja 
navigoinnissa, kun liikennemerk-
kien tunnistusjärjestelmällä tunnis-
taa ohituskiellon.

• Kun ”nopeusrajoitus päättyy” 
-merkki on ohitettu, liikennemerk-
kien tunnistusjärjestelmä antaa 
tietoja navigoinnilta ilmoittaakseen 
kuljettajalle mahdollisesta nouda-
tettavasta nopeusrajoituksesta.

• ”Rajoituksen loppu” -symboli näy-
tetään mittaristossa Saksan moot-
toriteillä, joilla ei ole nopeusrajoi-
tusta. Se näytetään, kunnes autolla 
ajetaan seuraavan nopeusrajoitus-
merkin ohi.

WUM-206/WUM-204

 n Ohituskielto

WUM-207/WUM-208

 n Nopeusrajoitus pättyy

WUM-205

 n Ei nopeusrajoitusta (vain Saksassa)
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Varoitusviesti
Viesti (”Speed Limit Warning system 
disabled. Camera blocked”) ilmoittaa, 
että kameran linssin edessä on este. 
Liikennemerkkien tunnistusjärjestel-
mä toimii vasta, kun este poistetaan. 
Tarkista tuulilasi kameran linssin 
kohdalta.
Jos varoitusviesti näkyy, vaik-
ka linssin edessä oleva alue on 
puhdistettu ja esteetön, tarkastu-
ta järjestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
Kun älykäs ylinopeusvaroitin ei toimi 
asianmukaisesti, näytölle tulee muu-
tamaksi sekunniksi varoitusviesti 
(”Check Speed Limit Warning sys-
tem”). Kun viesti on poistunut näytös-
tä, yleisvaroitusvalo syttyy.
Tarkistuta järjestelmä tässä tapauk-
sessa ammattihuollossa.
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Liikennemerkkien tunnistusjärjestel-
mä ei mahdollisesti toimi ollenkaan 
tai saattaa antaa virheellisiä tietoja 
seuraavissa tilanteissa.

u  Kun liikennemerkki on huonossa 
kunnossa

- Liikennemerkki sijaitsee jyrkässä 
kaarteessa.

- Liikennemerkki on sijoitettu epä-
asianmukaisesti (se on esim. kään-
tynyt ympäri, sen edessä on este 
tai se on vaurioitunut).

- Toinen ajoneuvo on liikennemerkin 
edessä.

- Liikennemerkin LED-valo on rikki.
- Liikennemerkin läheisyydessä on 

kirkas valonlähde.
- Liikennemerkit eivät ole standardi-

en mukaisia tms.

u  Ulkoisten olosuhteiden vaikutuk-
sesta

- Autosi on aivan toisen ajoneuvon 
takana.

- Autosi ohi ajaa bussi tai rekka-au-
to, johon on kiinnitetty nopeustarra.

- Autolla ajetaan alueella, jota 
navigointijärjestelmä ei kata.

- Navigointijärjestelmässä on toimin-
tahäiriö.

- Navigointijärjestelmääsi ei ole päi-
vitetty.

- Navigointijärjestelmääsi päivite-
tään.

- GPS-järjestelmässä on jokin vika.
- Navigointijärjestelmään tallennetut 

huippunopeusrajoitukset ovat vir-
heelliset.

- Kameran virheellisen tunnistuksen 
seurauksena.

- Kamera kalibroidaan välittömästi 
auton toimituksen jälkeen tms.
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u Kun näkyvyys eteen on huono
- Kun sääolosuhteet ovat huonot 

(sadetta, lumisadetta tai sumua).
- Tuulilasissa kameran kohdalla on 

likaa, jäätä tai huurretta.
- Kameran linssin edessä on jota-

kin, kuten tarra, paperi tai puusta 
pudonnut lehti.

HUOMAUTUS 
KULJETTAJALLE
Kuljettajan pitää olla erityisen varo-
vainen seuraavissa tilanteissa, koska 
järjestelmä
ei välttämättä avusta kuljettajaa tai 
toimi asianmukaisesti.

• Älä pura kameraa väliaikaisesti, 
sävytettyä ikkunaa varten tai kiin-
nittääksesi ikkunaan pinnoitteita tai 
lisävarusteita. Jos purat kameran ja 
kokoat sen uudelleen, tarkistuta jär-
jestelmän kalibrointitarve ammatti-
huollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

• Älä aseta kojelaudan päälle mitään 
valoa heijastavaa (esim. valkoinen 
paperi, peili). Vähäinenkin heijas-
tus voi aiheuttaa liikennemerkkien 
tunnistusjärjestelmän toimintahäiri-
öitä.

• Vältä ajotilanteita, jossa kame-
ra-anturi uppoaa kokonaan veteen. 

• Kamerayksikköä ei saa purkaa, ja 
sitä pitää suojella iskuilta.

• Liikennemerkkien tunnistusjärjes-
telmä on vain kuljettajaa avustava 
järjestelmä. Kuljettajan pitää nou-
dattaa erityistä varovaisuutta autol-
la ajaesaan.

• Kuljettaja on aina vastuussa siitä, 
että hän ajaa voimassa olevien 
liikennesääntöjen mukaisesti. 

• Erityisten tiettyjen olosuhteiden 
liikennemerkkien osalta järjestel-
mä tunnistaa vain tietyt tapaukset, 
kuten perävaunun nopeusrajoitus-
merkin tai lumisateen tai vesisa-
teen merkit. Liikennemerkkien tun-
nistusjärjestelmä ei tunnista merk-
kejä, joissa on pelkkiä sanoja.

• Erityisiä tiettyjen olosuhteiden lii-
kennemerkkejä ei näytetä asian-
mukaisesti navigointitietojen epä-
tarkkuudesta johtuen.
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➀ Vakionopeussäätimen merkkivalo

➁ Asetettu nopeus

➂ Ajoneuvojen välinen etäisyys

Mukautuvan vakionopeussäätimen 
avulla voidaan ylläpitää tasais-
ta ajonopeutta ja etäisyyttä edellä 
kulkevaan ajoneuvoon painamatta 
kaasu- tai jarrupoljinta. 

] HUOMAUTUS
Kytkeäksesi mukautuvan vakiono-
peussäätimen päälle, paina jarru-
poljinta vähintään kerran sen jäl-
keen, kun ole kääntänyt virtalu-
kon ON-asentoon tai käynnistänyt 
moottorin. Tällä tarkistetaan, että 
mukautuvan vakionopeussäätimen 
toiminnan keskeyttämisen kannalta 
tärkeä jarrukytkin toimii normaa-
listi.

MUKAUTUVA VAKIONOPEUSSÄÄDIN STOP & GO -JÄRJESTELMÄLLÄ (JOS VARUSTEENA)

VAROITUS
Turvallisuussyistä lue omista-
jan käsikirja ennen mukautuvan 
vakionopeussäätimen käyttä-
mistä. 

OBD058023

VAROITUS
• Mukautuva vakionopeussää-

din saattaa aktivoitua tahat-
tomasti, jos se jätetään päälle 
(mukautuvan vakionopeus-
säätimen merkkivalo palaa 
mittaristossa). Pidä mukau-
tuva vakionopeussäädin pois 
päältä (vakionopeussäätimen 
merkkivalo on sammutettuna), 
kun mukautuvaa vakionopeus-
säädintä ei käytetä.

• Käytä mukautuvaa vakiono-
peussäädintä vain vähäliiken-
teisellä valtatiellä ja hyvissä 
sääolosuhteissa.

•  Älä käytä mukautuvaa vakiono-
peussäädintä, jos ajonopeu-
den pitäminen samana saattaa 
olla vaarallista. Esimerkiksi:

 -  Moottoritien liittymä ja tietulli
 -  Tien ympärillä on harvinai-

sen paljon teräsrakenteita 
(metron rakenteet, terästun-
neli jne.)

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
 -  Pysäköintialue
 -  Reunakaiteen vieressä olevat 

kaistat
 -  Sadeveden, jään tai lumen 

peittämä liukas tie
 -  Jyrkästi kaartuva tie
 -  Jyrkät mäet
 -  Tuuliset tiet
 -  Maastoajo
 -  Tietyömaat
 -  Tärinäraidat
 -  Tunnistuskyky heikkenee, jos 

auton etu- ja takaosan kor-
keustasoa muutetaan tehda-
sasetuksista.

 -  ajettaessa vilkkaassa tai vaih-
televassa liikenteessä, jossa 
on vaikeaa pitää yllä tasaista 
ajonopeutta

 -  sateisilla, jäisillä tai lumen 
peittämillä teillä

(Jatkuu)

(Jatkuu)
 -  näkymän ollessa rajoittunut 

(huono sää, sumu, lumi, sade 
tai hiekkamyrsky)

• Kiinnitä erityistä huomiota 
ajo-olosuhteisiin, kun käytät 
mukautuvaa vakionopeussää-
dintä.

• Mukautuva vakionopeussää-
din ei korvaa turvallista ajota-
paa. Kuljettajan tulee tarkkailla 
ajonopeutta ja säilyttää asian-
mukainen turvaväli edessä aja-
vaan autoon. 

• Ole varovainen ajaessasi ala-
mäkeen mukautuvan vakiono-
peussäätimen ollessa käytös-
sä.

• Heikentynyt näkyvyys (sade, 
lumisade, sumu jne.)

• Vaurioiden välttämiseksi 
vakionopeussäädintä ei tulisi 
käyttää, kun autoa hinataan.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Ajonopeus pitää säätää käyt-

tömaan nopeusrajoitusten 
mukaiseksi.

• Odottamattomat tilanteet saat-
tavat johtaa onnettomuuksiin. 
Kiinnitä koko ajan huomiota 
tieolosuhteisiin ja ajamiseen, 
vaikka mukautuva vakionope-
ussäädin olisi käytössä. 
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Nopeuden asettaminen
Vakionopeuden asettaminen:

1.   Kytke järjestelmä käyttöön paina-
malla CRUISE-painiketta. CRUISE 
-merkkivalo syttyy mittaristossa.

2.   Kiihdytä haluamaasi ajonopeu-
teen.

   Mukautuva vakionopeus voidaan 
asettaa seuraavasti:

  •  10–180 km/h: kun edessä ei ole 
ajoneuvoa

  •  0–180 km/h: kun edessä on ajo-
neuvo

3.   Siirrä vipua alaspäin (SET-) ja 
vapauta se halutulla nopeudella. 
Asetettu nopeus- ja Ajoneuvojen 
välinen etäisyys -merkkivalot syt-
tyvät LCD-näytöllä.

4.   Vapauta kaasupoljin. Haluttua 
nopeutta ylläpidetään automaatti-
sesti. 

Jos edessäsi on ajoneuvo, ajonope-
us voi hidastua, jotta etäisyys edellä 
kulkevaan ajoneuvoon säilyy.
Jyrkässä ylämäessä auton nopeus 
voi hidastua ja vastaavasti alamäes-
sä se saattaa kasvaa. Pieni nopeu-
den vaihtelu maastosta ja kuormituk-
sesta riippuen on normaalia.
Ajonopeus voi laskea vastamäessä 
ja nousta alamäessä. 
Nopeudeksi asetetaan 30 km/h, kun 
edellä on ajoneuvo ja autosi nopeus 
on 0–30 km/h.
Nopeudeksi asetetaan 30 km/h 
myös, kun edellä ei ole ajoneuvoja ja 
autosi nopeus on 10–30 km/h.

OCD058012

OCD058014
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Vakionopeuden kasvattaminen:

Noudata jompaakumpaa seuraavista 
menettelytavoista:
• Siirrä vipua ylöspäin (RES+) ja 

pidä sitä pohjassa. Asetettu ajono-
peus kasvaa 10 km/h. Vapauta 
vipu haluamallasi nopeudella.

• Siirrä vipua ylöspäin (RES+) 
ja vapauta se välittömästi. 
Matkanopeus kasvaa 1,0 km/h 
aina, kun RES+ kytkintä siirretään 
ylöspäin (RES+) tällä tavalla.

• Voit asettaa ajonopeudeksi 
180 km/h.

Asetetun nopeuden pienentämi-
nen:

Noudata jompaakumpaa seuraavista 
menettelytavoista:
• Siirrä vipua alaspäin (SET-) ja pidä 

sitä pohjassa. Asetettu ajonopeus 
laskee 10 km/h askelissa. Vapauta 
vipu haluamallasi nopeudella.

• Siirrä vipua alaspäin (SET-) ja vapau-
ta se välittömästi. Matkanopeus 
vähenee 1,0 km/h aina, kun vipua 
siirretään alaspäin (SET-) tällä taval-
la.

• Voit asettaa ajonopeudeksi 
30 km/h.

OCD058013

OCD058014

HUOMIO
Tarkista aina tie- ja sääolosuh-
teet ennen vipukytkimen käyt-
töä. Ajonopeus nousee nopeas-
ti, kun käännät vipukytkintä 
ylöspäin ja pidät sitä ylhäällä.
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Tilapäinen kiihdyttäminen 
vakionopeussäätimen ollessa 
käytössä:
Jos haluat kiihdyttää tilapäisesti, kun 
vakionopeussäädin on käytössä, 
paina kaasupoljinta. Kasvanut nope-
us ei häiritse vakionopeudensääti-
men toimintaa tai muuta säädettyä 
nopeutta.
Palataksesi säädetylle nopeudelle, 
poista jalkasi kaasupolkimelta.
Jos siirrät vipua alaspäin (SET-) suu-
remmalla ajonopeudella, suurempi 
vakionopeus asetetaan jälleen.

] HUOMAUTUS
Ole varovainen, kun kiihdytät het-
kellisesti, sillä tällöin ajonopeutta ei 
hallita automaattisesti, vaikka edes-
sä olisi ajoneuvo.

Mukautuva vakionopeussäädin 
kytkeytyy hetkellisesti pois päältä 
seuraavissa tilanteissa:

Keskeytys manuaalisesti
Mukautuva vakionopeussäädin kyt-
keytyy hetkellisesti pois päältä, kun 
jarrupoljinta tai CANCEL-painiketta 
painetaan. Jarrupoljinta ja CANCEL 
-painiketta painetaan samanaikai-
sesti, kun ajoneuvo on pysähdyksis-
sä. Nopeuden ja ajoneuvojen välisen 
etäisyyden merkkivalo katoaa mitta-
ristosta ja CRUISE-merkkivalo palaa 
yhtäjaksoisesti.

Keskeytys automaattisesti
• Kuljettajan ovi avataan.
•  Vaihteenvalitsin siirretään asen-

toon N (vapaa), R (peruutus) tai P 
(pysäköinti).

• Sähköinen seisontajarru (EPB) 
kytketään.

• Ajonopeus on yli 190 km/h
• ESC-, ABS- tai TCS-järjestelmä on 

käytössä.
• ESC-järjestelmä kytketään pois 

käytöstä.
• Anturi tai suojus on likainen tai vie-

raan aineksen peitossa.
• Kun auto on pysähtynyt yli 5 minuu-

tin ajaksi.

OCD058015
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•  Kaasupoljin on jatkuvasti painettu-
na pidemmän ajan.

• Moottorin käyntinopeus on vaaralli-
sella alueella.

• Mukautuvassa vakionopeussää-
dinjärjestelmässä on toimintahäi-
riö.

• Kun moottorin automaattinen sam-
mutus- ja käynnistysjärjestelmä 
aktivoidaan.

• Kun törmäysvaroittimen jarrujen 
ohjausta käytetään

• Kun auto on pysähtynyt yli 5 minuu-
tin ajaksi.

• Auto pysähtyy ja jatkaa matkaa 
toistuvasti pitkän ajanjakson ajan.

• Kuljettaja lähtee liikkeelle työntä-
mällä vipukytkintä ylöspäin (RES 
+) tai alaspäin (SET -) kun sopeu-
tuva vakionopeudensäädin on 
pysäyttänyt auton eikä edessä ole 
muita ajoneuvoja.

• Seisontajarru lukitaan.
• Moottorissa on häiriöitä.

Jokainen yllä mainittu toimenpide 
keskeyttää mukautuvan vakiono-
peussäätimen toiminnan. (Asetettu 
nopeus- ja ajoneuvojen välinen etäi-
syys -valot sammuvat LCD-näytöllä.) 
Jos älykkään vakionopeudensääti-
men toiminta keskeytyy automaatti-
sesti, se ei jatka toimintaansa, vaikka 
vipua siirrettäisiin asentoon RES+ tai 
SET-.
Jos mukautuva vakionopeussäädin 
poistetaan automaattisesti käytöstä 
kun auto pysähtyy, sähkötoiminen 
seisontajarru aktivoituu ja seisonta-
jarru lukittuu.

HUOMIO
Jos järjestelmän toiminta kes-
keytyy automaattisesti, kuu-
luu varoitusääni ja muutaman 
sekunnin kuluttua ilmestyy 
viesti.
Ajonopeutta on säädettävä pai-
namalla kaasu- tai jarrupoljin-
ta tie- ja käyttöolosuhteiden 
mukaisesti. 
Tarkista aina tieolosuhteet. Älä 
luota pelkkään varoitusääneen. 

OJF058397L

HUOMIO
Jos mukautuvan vakionopeus-
säätimen toiminta keskeytyy 
jostakin muusta kuin yllä lue-
telluista syistä, tarkastuta jär-
jestelmän ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.
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Vakionopeuden palauttaminen 
asetettuun nopeuteen:

Järjestelmä ei kytkeydy kokonaan 
pois päältä, jos se poistetaan käy-
töstä muulla menetelmällä kuin pai-
namalla CRUISE -painiketta. Tällöin 
vakionopeus palautuu automaatti-
sesti, kun vipukytkin siirretään ylös-
päin RES+-asentoon.
Jos siirrät vipua ylöspäin (RES+), 
ajonopeudeksi palautuu viimeksi 
asetettu nopeus. Jos ajonopeus las-
kee alle 10 km/h, se palautuu, kun 
autosi edessä on ajoneuvo.

] HUOMAUTUS
Tarkista aina tieolosuhteet onnet-
tomuusvaaran vähentämiseksi, kun 
aktivoit mukautuvan vakionopeus-
säätimen RES+ -vivulla. Varmista, 
että vakionopeussäätimen käyttö on 
turvallista.

Vakionopeussäätimen poistami-
nen käytöstä:

Paina CRUISE -painiketta. (Vakio-
nopeu densäätimen merkkivalo sam-
muu mittaristossa.)
Kun mukautuvaa vakionopeussäädin-
tä ei tarvita, paina [CRUISE]-kytkintä 
ja poista järjestelmä käytöstä.
] HUOMAUTUS
Ajotila vaihtuu alla esitetyllä tavalla 
jokaisella ( )-painikkeen pai-
nalluksella. 

OCD058012OCD058013

Järjestelmä                           Mukautuva  
 pois päältä         vakionopeussäädin

 Nopeudenrajoitin 
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Ajoneuvojen välisen 
etäisyyden asettaminen
Ajoneuvojen välisen etäisyyden 
asettaminen:

Tämän toiminnon avulla voidaan 
ylläpitää suhteellista etäisyyttä edel-
lä kulkevaan ajoneuvoon painamatta 
kaasu- tai jarrupoljinta.
Ajoneuvojen välinen etäisyys aktivoi-
tuu automaattisesti, kun mukautuva 
vakionopeussäädin on päällä.
Valitse tieolosuhteiden ja ajonopeu-
den edellyttämä turvaväli.

Joka kerta kun painiketta painetaan, 
ajoneuvojen välinen etäisyys muut-
tuu seuraavasti:

Jos ajonopeus on esimerkiksi 90 
km/h, etäisyys edellä kulkevaan ajo-
neuvoon on:

Etäisyys 4 - noin 52,5 m (2,1 s)  
Etäisyys 3 - noin 40 m (1,6 s)  
Etäisyys 2 - noin 32,5 m (1,3 s)  
Etäisyys 1 - noin 25 m (1,0 s) 

] HUOMAUTUS
Etäisyydeksi säätyy edellinen valittu 
etäisyys, kun järjestelmää käytetään 
ensimmäistä kertaa moottorin käyn-
nistyksen jälkeen.
Turvallisuuden vuoksi suosittelem-
me aina käyttämään pisintä etäi-
syysasetusta (Etäisyys 4).

OCD058016

Etäisyys 4      Etäisyys 3      Etäisyys 2

        Etäisyys 1 
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• Auto ylläpitää asetetun nopeuden, 
kun samalla kaistalla edessä ei ole 
ajoneuvoja.

• Auto hidastaa tai lisää ajonopeutta 
ylläpitääkseen valitun etäisyyden, 
kun samalla kaistalla edessä on 
ajoneuvo. (Autosi edessä näkyy 
LCD-näytöllä auto vain jos autosi 
edellä todella on auto) 

• Jos edellä oleva ajoneuvo kiih-
dyttää nopeuttaan, auto kiihdyttää 
valittuun nopeuteen ja jatkaa tasai-
sella nopeudella. 

• Jos etäisyys edellä ajavaan ajo-
neuvoon on muuttunut koska edel-
lä ajava ajoneuvo on kiihdyttänyt 
tai hidastanut nopeuttaan, LCD-
näytöllä esitetty etäisyys saatta 
muuttua.

OCD058073

OCD058076

OCD058075

OCD058077
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OCD058078

HUOMIO
Jos edellä kulkeva ajoneuvo 
(ajonopeus alle 30 km/h) siir-
tyy viereiselle kaistalle, kuuluu 
varoitusääni  ja ilmestyy viesti. 
Säädä ajonopeuttasi tieolosuh-
teiden ja ajotilanteen mukai-
sesti, jarrupolkimella, jos eteesi 
ilmestyy yhtäkkiä muita ajoneu-
voja tai esineitä.

 VAROITUS

Kun käytät mukautuvaa 
vakionopeudensäädintä:
• Varoitusviesti tulee näyttöön ja 

varoitusääni kuuluu, jos auto 
ei pysty ylläpitämään valittua 
etäisyyttä edellä ajavaan ajo-
neuvoon.

(Jatkuu)

OCD058069

(Jatkuu)
• Jos varoitusviesti tulee näyt-

töön ja varoitusääni kuuluu, 
paina jarrupoljinta muuttaak-
sesi aktiivisesti ajonopeutta 
ja etäisyyttä edellä ajavaan 
ajoneuvoon.

• Vaikka varoitusviestiä ei tulisi 
ja varoitusääntä ei kuuluisi-
kaan, tarkkaile aina ajo-olo-
suhteita välttääksesi vaarati-
lanteet. 

• Järjestelmän varoitusmerk-
kiäänet voivat peittyä audio-
järjestelmän soittoäänen alle, 
jos äänenvoimakkuus on liian 
suuri.
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Kaupunkiajossa

Kiihdytä kytkimellä tai polkimella
• Kaupunkiajossa auto pysähtyy, jos 

edellä oleva ajoneuvo pysähtyy. 
Samoin jos edellä oleva ajoneuvo 
alkaa liikkua, autosikin lähtee liik-
keelle. Jos se pysähtyy kuitenkin 
yli kolmen sekunnin ajaksi, sinun 
on painettava kaasua tai työnnet-
tävä vipukytkintä ylöspäin (RES+) 
jatkaaksesi ajamista.

• Jos työnnät vakionopeudensääti-
men vipua (RES+ tai SET-), kun 
Auto Hold -toiminto ja mukautuva 
vakionopeudensäädin ovat käy-
tössä, Auto Hold -toiminto lakkaa 
toimimasta kaasupolkimen toimin-
nasta huolimatta ja auto lähtee 
liikkeelle. AUTO HOLD -merkkivalo 
muuttuu vihreästä valkoiseksi. (jos 
autossa on sähköinen seisontajar-
ru (EPB)).

Ajoneuvojen välisen etäisyyden 
tutka

Anturi tunnistaa etäisyyden edellä 
ajavaan ajoneuvoon.
Jos anturi on lian tai muun aineen 
peitossa, autojen välisen etäisyyden 
tunnistus ei ehkä toimi asianmukai-
sesti. 
Pidä anturin edessä oleva alue aina 
puhtaana.

OJF058402L

OCD058008
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Tutkan tarkistusviesti

 Jos tutka tai suojus on likainen tai 
vieraan aineksen (kuten lumen) 
peitossa, tämä viesti tulee hetkeksi 
näkyviin. 

Tällöin järjestelmä ei hetkellises-
ti ehkä toimi, mutta se ei tarkoita 
mukautuvan vakionopeussäätimen 
toimintahäiriötä. Puhdista tutka tai 
suojus pehmeällä kankaalla ja se 
toimii normaalisti.
Mukautuva vakionopeussäädin ei 
ehkä aktivoidu asianmukaisesti, jos 
tutka on täysin likaantunut tai mitään 
ei havaita, kun moottori kytketään 
päälle (esim. avomaastossa).

Viesti mukautuvan vakionopeus-
säätimen (SCC) toimintahäiriöstä

 Viesti tulee näkyviin, kun ajoneuvo-
jen välisen etäisyyden tunnistusjär-
jestelmä ei toimi normaalisti.

OJF058403L

 n Tyyppi A

OJF058404L

 n Tyyppi B OJF058405L

 n Tyyppi A

OJF058406L

 n Tyyppi B
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Tarkistuta järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Mukautuvan 
vakionopeussäätimen 
herkkyyden säätäminen
Herkkyyttä, jolla järjestelmä reagoi 
ja säätää välimatkaa edellä ajavaan 
ajoneuvoon, voidaan säätää. Siirry 
mukautettavien asetusten tilaan (kul-
jettajaa avustavat järjestelmät) ja 
valitse SCC Reaction (mukautuvan 
vakionopeussaatimen herkkyys). Voit 
valita yhden kolmesta reagointita-
vasta. 
• Slow (hidas): 
 Nopeus, jolla autosi liikkuu edessä 

olevaan ajoneuvoon asetetun etäi-
syyden ylläpitämiseksi, on hitaam-
pi kuin asetettu nopeus. 

• Normal (normaali): 
 Nopeus, jolla autosi liikkuu edessä 

olevaan ajoneuvoon asetetun etäi-
syyden ylläpitämiseksi on keskia-
setuksen mukainen.

• Fast (nopea): 
 Nopeus, jolla autosi liikkuu edes-

sä olevaan ajoneuvoon asetetun 
etäisyyden ylläpitämiseksi on kes-
kiasetusta nopeampi kuin asetettu 
nopeus. 

HUOMIO
• Älä asenna lisävarusteita 

anturin ympärille äläkä vaihda 
puskuria itse. Se voi vaikuttaa 
anturin suorituskykyyn.

• Pidä anturi ja puskuri aina 
puhtaana.

• Ennaltaehkäise anturin suo-
juksen vaurioituminen pese-
mällä autoa pehmeällä liinalla.

• Älä vaurioita anturia tai antu-
rin aluetta voimakkaalla iskul-
la. Jos anturi liikahtaa hie-
man paikaltaan, mukautuva 
vakionopeussäädin ei toimi 
oikein ilman mitään varoituk-
sia tai mittariston merkkivalo-
ja. Tarkista järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollos-
sa. 

 Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

• Käytä autossasi vain KIAn 
alkuperäistä anturinsuojusta. 
Älä maalaa anturin suojusta.
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] HUOMAUTUS
Viimeksi tallennettu tila säilyy jär-
jestelmän muistissa.

Siirtyminen tavalliseen 
vakionopeussäätöön:

Kuljettaja voi halutessaan käyttää 
tavallista vakionopeussäädintä seu-
raavasti:

1.  Kytke mukautuva vakionopeus-
säädin päälle (vakionopeussääti-
men merkkivalo palaa, mutta jär-
jestelmä ei aktivoidu).

2.  Paina etäisyyskytkintä yli 2 sekun-
nin ajan.

3.  Valitse joko ”Smart Cruise Control 
(SCC) mode” (mukautuva vakiono-
peussäädin) tai ”Cruise Control 
(CC) mode” (vakionopeussäädin).

Kun järjestelmä poistetaan käytös-
tä painamalla CRUISE-painiketta tai 
jos CRUISE-painiketta painetaan 
moottorin käynnistämisen jälkeen, 
mukautuva vakionopeussäädin kyt-
keytyy käyttöön.

OJF058400L

OJF058399L

VAROITUS
Kun käytät vakionopeussäädin-
tä, sinun on manuaalisesti huo-
lehdittava etäisyyksistä muihin 
ajoneuvoihin, sillä järjestelmä ei 
automaattisesti hidasta ajono-
peutta.
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Järjestelmän rajoitukset
Mukautuvan vakionopeussäätimen 
kyky havaita etäisyys edellä kulke-
vaan ajoneuvoon voi olla rajoittunut 
tie- ja liikenneolosuhteiden vuoksi.

Kaarteissa

• Kaarteissa mukautuva vakionope-
ussäädin ei välttämättä havaitse 
kaistallasi liikkuvaa ajoneuvoa, 
jolloin auto kiihdyttää asetettuun 
nopeuteen. Lisäksi ajonopeus 
hidastuu nopeasti, kun järjestelmä 
yhtäkkiä havaitseekin edellä kulke-
van ajoneuvon.

• Valitse kaarteisiin sopiva nopeus 
ja säädä ajonopeuttasi painamalla 
kaasu- tai jarrupoljinta tie- ja käyt-
töolosuhteiden mukaisesti.

• Ajonopeutesi voi hidastua vierei-
sellä kaistalla kulkevan ajoneuvon 
takia. Säädä ajonopeuttasi pai-
namalla jarrupoljinta tie- ja käyt-
töolosuhteiden mukaisesti. Käytä 
kaasupoljinta ja valitse asianmu-
kainen asetettu nopeus. Tarkista, 
että tieolosuhteet sallivat mukautu-
van vakionopeussäätimen käytön 
turvallisesti.

OYG056042

OYG056043
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Rinteissä

• Ylämäessä tai alamäessä mukau-
tuva vakionopeussäädin ei välttä-
mättä havaitse kaistallasi liikkuvaa 
ajoneuvoa, jolloin auto kiihdyttää 
asetettuun nopeuteen. Lisäksi 
ajonopeus hidastuu nopeasti, kun 
järjestelmä yhtäkkiä havaitseekin 
edellä kulkevan ajoneuvon.

• Valitse mäkiin sopiva nopeus ja 
säädä ajonopeuttasi painamalla 
kaasu- tai jarrupoljinta tie- ja käyt-
töolosuhteiden mukaisesti.

Kaistanvaihto

• Anturi ei välttämättä havaitse vie-
reiseltä kaistalta omalle kaistallesi 
siirtyvää ajoneuvoa ennen kuin se 
on anturin tunnistusalueella.

• Anturi ei välttämättä havaitse heti, 
kun ajoneuvo ilmestyy eteen yht-
äkkiä. Tarkkaile aina liikenne-, tie- 
ja ajo-olosuhteita.

• Jos kaistallesi siirtyy hitaampi ajo-
neuvo, ajonopeus voi hidastua, 
jotta etäisyys edellä kulkevaan ajo-
neuvoon säilyy.

• Jos kaistallesi siirtyy nopeampi 
ajoneuvo, autosi kiihdyttää asetet-
tuun nopeuteen. 

OCD058010 OYG056045
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• Autosi nopeus saattaa kiihtyä, kun 
edellä kulkeva ajoneuvo poistuu 
näkyvistä.

• Kun saat varoituksen siitä, että 
edellä kulkevaa ajoneuvoa ei 
havaita, aja varovasti.

Ajoneuvon tunnistus

Anturi ei välttämättä tunnista kaikkia 
edellä kaistallasi liikkuvia ajoneuvo-
ja, tunnistamatta voivat jäädä:
-  Kapeat ajoneuvot, kuten moottori-

pyörät tai polkupyörät
-  Toiselle sivulle painottuvat ajoneu-

vot
-  Hitaasti liikkuvat tai äkillisesti hidas-

tavat ajoneuvot 
- Pysähtyneet ajoneuvot
-  Ajoneuvot, joilla on pieni takaprofii-

li, kuten kuormaamattomalla perä-
vaunulla

Anturi ei voi tunnistaa edellä kulke-
vaa ajoneuvoa oikein, jos jokin seu-
raavista ilmenee:
-  Kun ajoneuvon keula suuntautuu 

ylöspäin tavaratilan ylikuormituk-
sen vuoksi (takaluukku)

- Ohjatessa tehdään käännöksiä
-  Kun ajetaan kaistan toisessa reu-

nassa
-  Kun ajetaan kapeilla teillä tai kaar-

teissa
Säädä ajonopeuttasi painamalla jar-
rupoljinta tie- ja käyttöolosuhteiden 
mukaisesti.

OYG056047

OYG056046
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• Kun ajoneuvot ovat paikallaan ja 
edessä oleva ajoneuvo siirtyy toi-
selle kaistalle, ole varovainen, kun 
oma autosi alkaa liikkua, sillä se 
ei välttämättä havaitse edessäsi 
pysähtyneenä olevaa autoa.

Näissä tilanteissa kuljettajan täytyy 
pitää riittävä turvaväli edellä ajavaan 
autoon ja tarvittaessa hidastettava 
omaa ajonopeutta jarruttamalla riittä-
vän turvavälin säilyttämiseksi.

• Tarkkaile aina jalankulkijoita, kun 
autosi ylläpitää etäisyyttä edellä 
kulkevaan ajoneuvoon. 

• Ole varuillasi, kun kohtaat ajoneu-
von, joka on omaa autoasi kor-
keampi tai joka on kuormattu pit-
känomaisella lastilla. 

OYG056048 OYG056049 OCD058011
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VAROITUS  
• Mukautuva vakionopeussää-

din ei takaa pysähtymistä kai-
kissa hätätilanteissa.

 Jos on tarvetta hätäjarrutuk-
selle, käytä jarrupoljinta. 

• Pidä tieolosuhteiden ja ajono-
peuden edellyttämä turvaväli. 
Jos ajoneuvojen välinen etäi-
syys on liian pieni ajettaessa 
suurella ajonopeudella, seu-
rauksena voi olla vakava kolari.

• Mukautuva vakionopeuden-
säädin ei voi havaita pysäh-
tynyttä autoa, jalankulkijoita 
eikä vastaantuleva ajoneuvoa. 
Katso aina tarkasti eteesi ja 
ota huomioon odottamatto-
mien tilanteiden mahdollisuus.

• Mukautuvalla vakionopeussää-
timellä saattaa olla vaikeuksia 
ylläpitää asianmukaista etäi-
syyttä tai nopeutta, jos ajetaan 
jyrkkää mäkeä tai vedetään 
perävaunua.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Mukautuva vakionopeussää-

din ei välttämättä havaitse 
monimutkaisia ajotilantei-
ta, joten kiinnitä huomiota 
ajo-olosuhteisiin ja hallitse 
autosi ajonopeutta.

• Ennen käyttöä tutustu huo-
lellisesti tämän käyttöoppaan 
ohjeisiin ja noudata niitä tar-
koin. Täten varmistetaan lait-
teen turvallinen käyttö.

• Kun moottori on käynnistynyt, 
pysähdy useamman sekunnin 
ajaksi. Jos järjestelmän alus-
tus ei ole valmis, mukautuva 
vakionopeussäädin ei toimi 
normaalisti. 

• Jos kohteita ei tunnisteta 
tai anturin suojus on jonkin 
aineen peitossa, kun moottori 
on käynnistynyt, saattaa olla, 
että mukautuva vakionopeus-
säädin ei toimi. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kun muut ajoneuvot vaihta-

vat usein kaistaa edessäsi, 
mukautuva vakionopeussää-
din ei välttämättä toimi asian-
mukaisesti. Katso aina tarkasti 
eteesi ja ota huomioon odotta-
mattomien tilanteiden mahdol-
lisuus.

• Mukautuva vakionopeussää-
din on kuljettajaa avustava toi-
minto eikä se korvaa turvallis-
ta ajotapaa. Jatkuva nopeuden 
ja etäisyyksien arviointi mui-
hin ajoneuvoihin on kuljettajan 
vastuulla. 

• Ole aina tietoinen valitusta 
ajonopeudesta ja ajoneuvojen 
välisestä etäisyydestä.

• Säilytä aina riittävä jarrutus-
matka ja hidasta autoasi tar-
vittaessa jarrupolkimella.

(Jatkuu)
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HUOMIO
Mukautuva vakionopeussäädin 
ei välttämättä hetkellisesti toimi 
sähköhäiriön vuoksi.

(Jatkuu)
•  Seuraavia toimenpiteitä ei sal-

lita: ylikuorman lastaaminen 
takaluukkuun, jousituksen 
muuttaminen, renkaan vaih-
taminen ei-hyväksyttyyn ren-
kaaseen, eri lailla kuluneeseen 
tai eri paineilla varustettuun 
renkaaseen. 

• Älä käytä mukautuvaa vakiono-
peussäädintä perävaunua 
vetäessäsi.
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Edellä olevan auton liikkeellelähtö-
varoitus varoittaa kuljettajaa edellä 
olevan auton liikkeellelähdöstä, kun 
auto on pysäytettynä ja mukautuva 
vakionopeussäädin on käytössä.

Järjestelmän asetukset ja 
toimintaedellytykset
Järjestelmän asetukset
Kun moottori on KÄYNNISSÄ, edellä 
olevan auton liikkeellelähtövaroitus-
järjestelmä kytkeytyy päälle ja on val-
miina aktivoitumaan, kun mittaristos-
ta valitaan ”User Settings (mukautet-
tavat asetukset) → Driver Assistance 
(kuljettajaa avustavat järjestelmät) 
→ Leading vehicle departure alert 
(edellä olevan auton liikkeellelähtö-
varoitus)”. Järjestelmän toiminta lak-
kaa, kun asetus poistetaan käytöstä. 
Järjestelmä palaa kuitenkin edelli-
seen tilaansa, jos moottori sammu-
tetaan ja käynnistetään.   

Toimintaedellytykset

Kun mukautuva vakionopeussää-
din on toiminnassa, autosi pysähtyy 
edellä ajavan auton taakse, kun se 
pysähtyy. Viesti näytetään mittaris-
tossa 3 sekunnin sisällä pysähtymi-
sestä ja järjestelmä on valmiustilas-
sa.  

EDESSÄ OLEVAN AUTON LIIKKEELLELÄHTÖVAROITUS (JOS VARUSTEENA)

OJF058402L
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Järjestelmän kytkeytyminen

Jos kuljettaja ei reagoi tiettynä aika-
na edellä olevan auton lähdettyä liik-
keelle, viesti näytetään mittaristossa. 
Auto lähtee automaattisesti liikkeelle, jos 
kaasupoljinta painetaan tai [RES +]- tai 
[SET -]-kytkin aktivoidaan, kun edessä 
on ajoneuvo. 
Mukautuva vakionopeussäädin 
(SCC) poistetaan käytöstä, jos 
kaasupoljinta painetaan tai [RES +]- 
tai [SET -]-kytkin aktivoidaan, kun 
edessä ei ole ajoneuvoja.

OCD058109

VAROITUS
Tarkista aina tieolosuhteet ja 
mitä auton edessä on ennen 
liikkeelle lähtöä. 
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AUTOMAATTINEN MOOTTORIN SAMMUTUS- JA KÄYNNISTYSJÄRJESTELMÄ (ISG)
Automaattinen moottorin sammutus- 
ja käynnistysjärjestelmä (ISG, jos 
varusteena) säästää polttoainetta 
sammuttamalla moottorin, kun auto 
on pysähdyksissä Esimerkiksi liiken-
nevaloissa, pysähdyttäessä STOP-
merkin kohdalla ja ruuhkissa.
Moottori käynnistyy automaattisesti 
heti, kun sitä jälleen tarvitaan.
ISG-järjestelmä on päällä aina, kun 
moottori on käynnissä.

] HUOMAUTUS 
Kun ISG-järjestelmä käynnistää 
moottorin automaattisesti, joitain 
varoitusvaloja (ABS, ESC, ESC 
OFF tai seisontajarrun varoitusva-
lo) saattaa syttyä hetkeksi.
Näin tapahtuu akun alhaisen jännit-
teen vuoksi. Tämä ei tarkoita, että 
järjestelmässä olisi toimintahäiriö.

Automaattinen sammutus
Moottorin sammuttaminen tyhjä-
käynnillä

Käsivaihteistolla
1.   Hiljennä auton nopeus alle 5 km/h 

nopeuteen.
2.   Siirrä vaihde N-asentoon (vapaal-

le).
3.  Vapauta kytkinpoljin.

Automaattivaihteistolla
1.  Laske ajonopeus nollaan.
2.  Siirrä vaihde D- tai N-asentoon.
3. Paina jarrupoljinta.

Moottori sammuu ja vihreä AUTO 
STOP( )-merkkivalo syttyy mitta-
ristossa. 

] HUOMAUTUS 
• Järjestelmä ei sammuta moot-

toria, ellei ajonopeus ole nous-
sut vähintään nopeuteen 5km/h 
edellisen sammutuksen jälkeen 
(manuaalivaihteisto).

• Järjestelmä ei sammuta mootto-
ria, ellei ajonopeus ole noussut 
vähintään nopeuteen 5km/h edel-
lisen sammutuksen jälkeen (auto-
maattivaihteisto).

OCD058017
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] HUOMAUTUS
Jos avaat konepellin automaattises-
sa sammutustilassa, tapahtuu seu-
raavaa (automaattivaihteisto): 
• ISG-järjestelmä poistetaan käy-

töstä (ISG OFF-painikeen merk-
kivalo syttyy)

Automaattinen käynnistys
Moottorin käynnistäminen uudel-
leen tyhjäkäynniltä
Käsivaihteistolla
•  Paina kytkinpoljin alas, kun vaih-

teenvalitsin on N-asennossa.
• LCD-näytöllä näkyy viesti ”Press 

Clutch Pedal for Auto Start” (paina 
kytkinpoljinta moottorin käynnistä-
miseksi automaattisesti).

• Moottori käynnistyy ja vihreä AUTO 
STOP ( ) -merkkivalo sammuu 
mittaristossa.

Automaattivaihteistolla
•  Vapauta jarrupoljin.

tai
• Kun AUTO HOLD -toiminto on käy-

tössä, moottori pitää auton pai-
kallaan, vaikka vapautat jarrupol-
kimen. Moottori käynnistyy uudel-
leen, kun painat kaasupoljinta.

Moottori käynnistyy ja vihreä AUTO 
STOP-merkkivalo ( ) sammuu mit-
taristosta.

OCD058018 OCD058089
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Moottori käynnistyy uudelleen 
automaattisesti ilman kuljettajan 
toimenpiteitä seuraavissa tilan-
teissa:
-  Käsisäätöisen ilmastointilaitteen 

puhallinnopeus on säädetty suu-
rempaan kuin 3. asentoon, ilmas-
toinnin ollessa päällä.

-  Kun automaatti-ilmastoinnin puhal-
linnopeus on säädetty suurempaan 
kuin 5. asentoon ja jäähdyttävä 
ilmastointi on päällä.

-  Kun jäähdyttävä ilmastointi on ollut 
päällä jonkun aikaa. 

- Kun takalasin lämmitin on päällä. 
-  Jarrutehostimen alipaine on riittä-

mätön.
- Akun varaustila on alhainen.
-  Kun ajonopeus ylittää 6 km/h.

(Manuaalivaihteistolla)
-  Kun ajonopeus ylittää 1,5 km/h.

(Automaattivaihteistolla)
-  Jos siirrät vaihteenvalitsimen 

P-asentoon tai painat sähkötoi-
misen seisontajarrun kytkintä 
AUTO HOLD -tilassa. (Automaatti-
vaihteistolla)

Mittariston vihreä AUTO STOP ( ) 
-merkkivalo vilkkuu 5 sekunnin 
ajan.

Moottorin sammutus- ja 
käynnistysjärjestelmän (ISG) 
toiminta
ISG-järjestelmä toimii, kun seu-
raavat edellytykset täyttyvät:
- Kuljettajan turvavyö on kiinnitetty.
-  Konepelti ja kuljettajan ovi on sul-

jettu.
-  Jarrutehostimen alipaine on riittävä.
- Akussa on riittävä lataus.
-  Ulkoilman lämpötila on -20 – 50 °C
-  Moottorin jäähdytysnesteen lämpö-

tila ei ole liian alhainen.
-  Rinne on loiva. (Automaatti-

vaihteistolla)

OCD058019
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] HUOMAUTUS 
• Jos järjestelmän toimintaedellytyk-

set eivät täyty, järjestelmä kytkeytyy 
pois käytöstä. ISG OFF -painikkeen 
valo ja mittariston keltainen AUTO 
STOP ( )-merkkivalo syttyvät.

• Varmista että toimintaolosuhteet 
täyttyvät, jos merkkivalo syttyy 
toistuvasti.

ISG-järjestelmän kytkeminen 
pois päältä

• Paina ISG OFF -painiketta, jos 
haluat kytkeä ISG-järjestelmän 
pois käytöstä. ISG OFF-painikkeen 
valo palaa.

• Voit kytkeä ISG-järjestelmän käyt-
töön painamalla ISG OFF -paini-
ketta uudelleen, jolloin ISG OFF 
-painikkeen merkkivalo sammuu.

ISG-järjestelmän toimintahäiriö
Järjestelmä ei ehkä toimi, kun:

 ISG-järjestelmään liittyvissä antu-
reissa tai järjestelmissä ilmenee vir-
hetilanne.
Järjestelmässä tapahtuu seuraavaa:
• Mittariston keltainen AUTO STOP 

( ) -merkkivalo jää palamaan 
vilkuttuaan 5 sekunnin ajan.

• ISG OFF -painikkeen merkkivalo 
sammuu. 

OCD058018 OCD058017



6 135

Ajaminen

] HUOMAUTUS 
• Jos ISG OFF -painikkeen valo 

ei sammu painettaessa ISG OFF 
-painiketta uudelleen tai jos 
ISG-järjestelmä toimii jatkuvas-
ti virheellisesti, tarkistuta autosi 
ammattihuollossa mahdollisim-
man pian. Suosittelemme otta-
maan yhteyttä valtuutettuun KIA-
jälleenmyyjään tai huollon yhteis-
työkumppaniin.

• Kun ISG OFF -painikkeen valo 
syttyy, se saattaa sammua, kun 
ajoneuvolla ajetaan enintään 
kaksi tuntia noin 80 km/h nopeut-
ta ja kun puhaltimen nopeus ase-
tetaan pienemmäksi kuin 2. asen-
toon. Jos ISG-painikkeen valo jat-
kaa palamista, vaikka olosuhteet 
ovat annetuissa rajoissa, tarkastu-
ta autosi ammattihuollossa mah-
dollisimman pian. Suosittelemme 
ottamaan yhteyttä valtuutettuun 
KIA-jälleenmyyjään tai huollon 
yhteistyökumppaniin.

] HUOMAUTUS
Jos AGM-akku liitetään uudelleen 
tai vaihdetaan, ISG-toiminto ei 
toimi välittömästi.
Jos haluat käyttää ISG-toimintoa, 
akkutunnistin on kalibroitava siten, 
että ajoneuvon virta pidetään pois 
päältä noin 4 tuntia, jonka jälkeen 
moottori käynnistetään ja sammu-
tetaan 2 tai 3 kertaa.

VAROITUS 
Kun moottori on sammunut tyh-
jäkäynnillä, moottori voidaan 
käynnistää ilman, että kuljetta-
jalta vaaditaan toimintaa.
Ennen autosta poistumista tai 
moottoritilan lähettyvillä työs-
kentelemistä, sammuta mootto-
ri kytkemällä virtalukko LOCK/
OFF-asentoon tai poistamalla 
virta-avain.
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SPORT-JÄRJESTELMÄ

Sport-tila voidaan valita kuljettajan 
ajotottumusten tai tieolosuhteiden 
mukaisesti.
Ajotila vaihtuu jokaisella Sport-
painikkeen painalluksella. 

• COMFORT-tila: COMFORT-tilassa 
ajaminen on kevyttä ja mukavaa.

• SPORT-tila: SPORT-tilassa auton 
ajokäytös on urheilullinen ja vakaa. 

Ajotilaksi tulee COMFORT-tila, kun 
moottori käynnistetään uudelleen, 
jos se on COMFORT/SPORT -tilas-
sa. COMFORT-tila asetetaan, kun 
moottori käynnistetään uudelleen.

SPORT-tila
SPORT-tilassa ote-
taan käyttöön dynaami-
set ajo-ominaisuudet. 
Järjestelmä tukee ajo-

suoritusta säätämällä automaatti-
sesti ohjausvoimaa, moottoria ja 
vaihteisto-ohjausta.

• Kun SPORT-tila valitaan sport-pai-
niketta painamalla, oranssi SPORT-
merkkivalo syttyy.

• Kun moottori käynnistetään 
uudelleen, sport-tila on palautu-
nut COMFORT-tilaan. Jos haluat 
ottaa SPORT-tilan takaisin käyt-
töön, valitse SPORT-tila uudelleen 
sport-painikkeella.

OCD058020

SPORT
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• Kun SPORT-tila kytketään käyt-
töön:

 -  Järjestelmä käyttää moottoria 
korkeammalla käyntinopeudella 
(rpm) tietyn ajan kaasupolkimen 
vapauttamisen jälkeen.

 -  Vaihteensiirto suuremmalle vaih-
teelle tapahtuu kiihdytyksissä 
normaalitilaa suuremmalla vii-
veellä.

] HUOMAUTUS
Polttoaineenkulutus saattaa kasvaa 
SPORT-ajotilaa käytettäessä.



1386

Ajaminen

Mukautuvaan kaistallapitoavus-
timeen kuuluu tuulilasin yläosaan 
asennettu etukamera. Järjestelmän 
tarkoituksena on varmistaa, että 
auto pysyy kaistallaan valvomalla 
auton edessä olevaa kaistaa ja halli-
ta ohjauspyörän suuntaa.

*  LFA on lyhenne sanoista ”Lane 
Following Assist”.

MUKAUTUVA KAISTALLAPITOAVUSTIN (LFA) (JOS VARUSTEENA)

OCD058009

VAROITUS 
• Ohjauspyörän käyttö ja turval-

linen ajaminen on kuljettajan 
vastuulla. 

• Älä käännä ohjauspyörää äkil-
lisesti, kun mukautuva kaistal-
lapitoavustin on käytössä. 

• Mukautuva kaistallapitoa-
vustin auttaa ohjauspyörän 
kääntämisessä siten, että 
auto pysyy keskellä kaistaa. 
Mukautuva kaistallapitoavus-
tin ei kontrolloi ohjauspyörää 
automaattisesti koko ajan, 
joten kuljettaja ei saa irrottaa 
käsiään ohjauspyörästä ajon 
aikana. 

• Kun käytät mukautuvaa kais-
tallapitoavustinta, ole aina 
tietoinen ympäristöstäsi ja 
tieolosuhteista, jotka saattavat 
keskeyttää tai lopettaa mukau-
tuvan kaistallapitoavustimen 
toiminnan.

HUOMIO
- Älä sävytä tai kiinnitä tarro-

ja tai lisävarusteita tuulilasiin 
lähelle sisätaustapeiliä, missä 
etukamera on.

- Etukameran poistaminen tai 
uudelleen kokoaminen sävyt-
tämisen tai tarrojen tai lisäva-
rusteiden kiinnittämisen vuok-
si saattaa edellyttää mukau-
tuvan kaistallapitoavustimen 
huolellista tarkastamista ja 
kalibrointia. Tarkastuta järjes-
telmä tässä tapauksessa val-
tuutetussa KIA-huollossa. 

- Tuulilasiin, etukameraan tai 
ohjaukseen liittyvien osien 
vaihto saattaa edellyttää 
tarkistusta tai muutoksia. 
Tarkastuta järjestelmän val-
tuutetussa Kia-huollossa. 

(Jatkuu)
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Mukautuvan 
kaistallapitoavustimen 
toiminta 
Kun virtalukko on [ON]-asennossa, 
valitse asetus tai poista se käytöstä 
kohdasta ”User setting (mukautetta-
vat asetukset) → Driver assist (kul-
jettajan apulaitteet) → Driving assist 
(kuljettajaa avustavat järjestelmät) → 
LFA (Lane Following Assist) (mukau-
tuva kaistallapitoavustin)”.
Valitse mukautuva kaistallapitoa-
vustin mittariston mukautettavista 
asetuksista, jolloin järjestelmä toimii 
seuraavissa olosuhteissa.  

-  Mukautuva vakionopeussäädin on 
toiminnassa (auton hidastuksen ja 
kiihdytyksen hallinta)

Katso lisätietoja 5. luvun osiosta 
<Mukautuva vakionopeussäädin 
(stop and go)>.

Kun järjestelmä alkaa toimia, mitta-
ristoon syttyy merkkivalo ( ). 
Merkkivalon väri osoittaa järjetelmän 
tilan seuraavasti:
Vihreä:  ohjauksen avustustila päällä
Valkoinen: ohjauksen avustustila 
pois päältä

(Jatkuu)
- Ympäristöstä tai tieolosuhteis-

ta riippuen mukautuva kais-
tallapitoavustin ei välttämättä 
tunnista kaistaa ja lakkaa toi-
mimasta. Ole erityisen tark-
kaavainen, kun ajat mukau-
tuvan kaistallapitoavustimen 
ollessa päällä. 

- Muista tarkistaa tilanteet, jois-
sa järjestelmä ei toimi ja kul-
jettajaa koskevat varoitukset 
ennen mukautuvan kaistalla-
pitoavustimen käyttöä. 

- Älä aseta törmäyssuojal-
le heijastavia esineitä, kuten 
peiliä tai valkoista paperia. 
Heijastava auringonvalo voi 
aiheuttaa mukautuvan kaistal-
lapitoavustimeen toimintahäi-
riön.

- Liian voimakas ääni äänen-
toistojärjestelmästä saattaa 
keskeyttää mukautuvan kais-
tallapitoavustimen hälytysää-
nen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
- Jos pidät kätesi irrotettu-

na ratista, annetaan käsien 
irrotusvaroitus ja ohjauksen 
avustus lakkaa. Kun laitat 
kätesi takaisin ohjauspyörälle, 
ohjauksen avustusjärjestelmä 
kytkeytyy takaisin päälle.

- Kun ajetaan suurella nopeu-
della, ohjauksen avustinvoi-
ma saattaa olla heikko ja auto 
saattaa ajautua kaistaltaan. 
Tämä vaatii erityistä huomio-
ta. Noudata nopeusrajoituksia. 

- Esineiden kiinnittäminen 
ohjauspyörään saattaa haitata 
ohjauksen avustusta. 

- Esineiden kiinnittäminen 
ohjaus pyörään saattaa haitata 
käsien irrotusvaroituksen toi-
mintaa.
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Mukautuvan kaistallapitoavusti-
men käyttöönotto
Jos auto on kaistaviivojen sisäpuolel-
la ja järjestelmä tunnistaa molemmat 
kaistaviivat eikä kuljettaja tee jyrkkää 
ohjausliikettä, mukautuva kaistallapi-
toavustin siirtyy ohjauksen avustus-
tilaan. Merkkivalo syttyy vihreänä ja 
järjestelmä auttaa pitämään auton 
linjassa kontrolloimalla ohjauspyö-
rää. 
Kun ohjauspyörää ei hetkellisesti 
kontrolloida, merkkivalo vilkkuu vih-
reänä va muuttuu valkoiseksi.
Kun Mukautuva kaistallapitoavustin 
tunnistaa kaistamerkinnät, kaistan 
väri näytöllä muuttuu harmaasta val-
koiseksi. 
Katso lisätietoja mittariston valikko-
asetuksia koskevasta osiosta luvusta 
neljä.

Varoitus

Jos irrotat kätesi ohjauspyörästä 
ajaessasi mukautuvan kaistallapitoa-
vustimen avustaessa ohjausta, antaa 
järjestelmä varoituksen asiasta. 
Jos kuljettaja ei ota kiinni ohjauspyö-
rästä, vaikka käsien irrotusta kos-
keva varoitus on päällä, ohjauksen 
avustus keskeytetään automaatti-
sesti. 
Jos laitat kätesi takaisin ohjauspyö-
rälle, kun mukautuva kaistallapitoa-
vustin on keskeytettynä, ohjauksen 
avustus alkaa uudelleen.

VAROITUS 
Kaistan seuranta-avustinjärjes-
telmä varmistaa, että auto pysyy 
kaistallaan. Mukautuva kaistal-
lapitoavustin pyrkii varmista-
maan, että auto pysyy kaistal-
laan. Järjestelmä ei kuitenkaan 
takaa 100 %:sta varmuutta. 
Varmista, että teet ajaessasi 
päätökset vasta sen jälkeen, 
kun olet tarkistanut tieolosuh-
teet ja turvallisuuteen liittyvät 
seikat. Älä koskaan luota pel-
kästään mukautuvaan kaistalla-
pitoavustimeen. 

OJF058416L



6 141

Ajaminen

Mukautuvan kaistallapitoavus-
timen toimintahäiriö

Näyttöön tuleva varoitusvies-
ti (joka poistuu jonkin ajan kulut-
tua) tarkoittaa, että mukautuvassa 
kaistallapitoavustimessa on ongel-
ma. Tarkistuta järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

HUOMIO
• Käsien irrotusta koskevat 

varoitukset saattavat olla myö-
hässä tieolosuhteista riippu-
en. Pidä kätesi aina ohjaus-
pyörällä ajon aikana.

• Pidä ohjauspyörästä tiukas-
ti kiinni. Muuten mukautuva 
kaistallapitoavustin saattaa  
virheellisesti olettaa, että kul-
jettaja on irrottanut käten-
sä ohjauspyörästä ja antaa 
käsien irrotusta koskevan 
varoituksen.

HUOMIO
• Ohjauspyörän käyttäminen 

ajon aikana on kuljettajan vas-
tuulla.

• Kun mukautuva kaistallapitoa-
vustin on toiminnassa, kuljet-
taja voi: 

• Ohjata autoa kääntämällä 
ohjauspyörää itsenäisesti.

• Seuraavissa tapauksissa suo-
sittelemme, että kuljettaja 
kytkee mukautuvan kaistalla-
pitoavustimen pois päältä ja 
kääntää ohjauspyörää itse:

 -  sää on huono
 -  tien kunto on huono
 -  kun ohjauspyörää on kään-

nettävä usein
 -  kun vedetään toista ajoneu-

voa tai perävaunua
• Ohjauspyörä saattaa tuntua 

raskaalta, kun mukautuva 
kaistallapitoavustin avustaa 
ohjauksessa.

OCD058103

 n Tyyppi A

 n Tyyppi B

OCD058104
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Järjestelmän rajoitukset
• Jos kuljettaja kytkee suuntavilkun 

tai hätävilkut kaistan vaihtamiseksi
 -  Käytä suuntavilkkua ennen kais-

tan vaihtamista
 -  Jos vaihdat kaistaa käyttämättä 

suuntavilkkua, ohjauspyörässä 
saattaa tuntua reaktiovoimaa.

• Kun mukautuva kaistallapitoavus-
tin on päällä tai kaistaa vaihdetaan, 
auton tulisi olla keskellä tietä, jotta 
ohjauksen avustustila kytkeytyisi 
päälle. Jos kuljettaja jatkaa aja-
mista pysyen kaistallaan, mukau-
tuva kaistallapitoavustin ei avusta 
ohjauksessa.  

• Kun ajonvakautusjärjestelmä 
(ESC) tai ajovakauden hallintajär-
jestelmä (VSM) on aktivoitu, järjes-
telmä ei avusta ohjauksessa.

• Kun ajetaan kaartuvaa tietä suurel-
la nopeudella, ohjauksen avustinti-
la ei ehkä toimi. 

• Kun ajonopeus on yli 180 km/h, 
ohjauksen avustintila ei ehkä toimi. 

• Jos tehdään äkillinen ohjausliike, 
järjestelmä voi hetkellisesti poistua 
käytöstä.

• Jos vaihdat kaistaa nopeasti, jär-
jestelmä ei avusta ohjauksessa. 

• Jos auto pysähtyy äkillisesti, järjes-
telmä ei avusta ohjauksessa.

• Jos kaista on liian kapea tai leveä, 
ohjausta ei avusteta.

• Jos jompaa kumpaa kaistamerkin-
tää ei tunnisteta, ohjausta ei avus-
teta

• Jos säde on kaarteeseen nähden 
liian pieni

u Varoituksia kuljettajalle
Jos mukautuvan kaistallapitoavus-
timen kaistantunnistus on vaikeaa 
tai rajoitettua alla kuvatulla tavalla, 
kuljettajan on oltava varovainen, sillä 
järjestelmä ei ehkä toimi tai saattaa 
toimia turhaan.

•  Tie tai kaistamerkinnät ovat huonos-
sa kunnossa

 -  Kaistamerkintä on tahriintunut tai 
se ei näy

 -  Kun kuljettaja ei näe kaistaa 
sateen, lumen, pölyn, hiekan, 
öljyn, lammikoiden tms. vuoksi

 -  Kun on tietyö tai kaistamerkintä ei 
erotu tiestä

 -  Jos kaistamerkinnän lähellä on 
muu merkintä tai kaistamerkintää 
muistuttava merkki

 -  Kun kaistamerkintä ei ole selkeä 
tai se on vaurioitunut

 -  Jos tie on tien vierustalla olevien 
kohteiden (esim. korokkeiden, 
suojakaiteiden, meluesteiden tai 
puiden) varjojen peitossa  
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 -  Jos kaistojen lukumäärä lisääntyy 
tai vähenee tai jos kaistat ris-
teävät voimakkaasti keskenään 
(tietullin sisäänajo, tieden risteys-
kohta jne.)

 -  Kun tiessä on kaksi tai useampi 
kaistamerkintä kunnostustöiden 
tai ylimääräisen kaistan vuoksi 
tms.

 -  Kun kaista on täynnä merkin-
töjä esimerkiksi kunnostustöiden 
vuoksi tai kaistamerkinnät on kor-
vattu muilla rakenteilla

 -  Jos tiessä on siksak-kuvio, suo-
jatiemerkintä tai tien pinnassa on 
kilometrimerkintä

 -  Kun kaista äkillisesti katoaa näky-
vistä tai häviää risteyksessä

•  Järjestelmään vaikuttavat ulkoiset 
olosuhteet

 -  Ulkovalon määrä muuttuu äkilli-
sesti esim. ajettaessa tunneliin 
tai sieltä pois tai ajettaessa sillan 
alta

 -  Jos auton ajovaloja ei käytetä 
pimeällä tai tunnelissa tai jos ajo-
valot ovat liian himmeät

 -  Ajotiellä on rajottavia rakenteita 
kuten tietullikojuja tai jalkakäytä-
vän esteitä

 -  Jos kaistamerkintöjä on vaikea 
erottaa märän tien heijastaessa 
esimekriksi aurongonvaloa, katu-
lamppuja tai vastaan tulevaa lii-
kennettä.  

 -  Kun taustavalo heijastuu voimak-
kaasti auton suuntaan

 -  Kun ajetaan bussikaistan vasem-
malla tai oikealla puolella tai bus-
sikaistalla

 -  Jos edellä ajavaan autoon ei ole 
riittävää etäisyyttä tai jos edellä 
ajava auto peittää kaistan

 -  Kun kaistanvaihto on laaja, kuten 
jyrkkä kaarre tai jatkuva kaarre

 -  Kun ajetaan hidasteen yli tai 
äkillisen ylös/alas tai vasen/oikea 
kallistuksen kohdalta

 -  Jos auto tärisee voimakkaasti
 -  Jos peilin ympäristön lämpötila 

on erittäin korkea suoran aurin-
gonpaisteen vuoksi

•  Jos etukameran kuva on huonolaa-
tuinen

 -  Jos auton tuulilasi tai linssin 
etuosa ovat pölyn, sormenjälkien 
tai sävytyksen peitossa

 -  Jos kamera ei toimi asianmukai-
sesti huonon sään kuten sumun, 
rankkasateen tai lumisateen 
vuoksi.

 -  Jos tuulilasissa on kosteutta.
 -  Jos törmäyssuojan päällä on jokin 

esine tms.
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AKTIIVINEN KAISTAVAHTI (JOS VARUSTEENA)

Aktiivinen kaistavahti tunnistaa kais-
taviivat ja tien reunan tuulilasin etu-
kameralla ja auttaa kuljettajaa pitä-
mään auton oikealla ajokaistalla.

Kun järjestelmä havaitsee, että auto 
ylittää kaistaviivan tai tien tahatto-
masti, se ilmoittaa tilanteesta kuljet-
tajalle LCD-näytöllä ja varoitusäänel-
lä ja tekee lievän vastaohjausliikkeen 
pitääkseen auton kaistalla.

OCD058009

OCD058021

VAROITUS  
• Kuljettaja on vastuussa tark-

kaavaisuudestaan ja auton tur-
vallisesta ajamisesta.

• Älä käännä ohjauspyörää äkki-
näisesti, kun järjestelmä avus-
taa ohjauspyörän ohjaukses-
sa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Aktiivinen kaistavahti estää 

kaistaviivan tai tien reunan 
tahattoman ylittämisen suo-
rittamalla pieniä vastaohjaus-
liikkeitä. Järjestelmä on kui-
tenkin vain avustava toiminto, 
eikä ohjauspyörää aina ohja-
ta. Kuljettajan tulisi ajaessaan 
kiinnittää huomiota ohjaus-
pyörään.

• Aktiivisen kaistavahdin toi-
minta voi estyä tai se saattaa 
toimia epäasianmukaisesti 
tien kunnosta ja ympäristöstä 
riippuen. Ole ajaessasi aina 
varovainen.

• Älä pura etukameraa väliai-
kaisesti, sävytettyä ikkunaa 
varten tai kiinnittääksesi ikku-
naan pinnoitteita tai lisävarus-
teita.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
 Jos purat kameran ja kokoat 

sen uudelleen, tarkastuta jär-
jestelmän valtuutetussa Kia-
liikkeessä mahdollista kalib-
rointia varten.

• Jos vaihdat tuulilasin, etu-
kameran tai niihin liittyviä 
ohjauspyörän osia, tarkastu-
ta järjestelmän valtuutetussa 
Kia-liikkeessä mahdollista 
kalibrointia varten.

• Järjestelmä havaitsee kaista-
viivat ja tien reunan etukame-
ralla ja tekee ohjausliikkeet 
tämän tiedon perusteella, 
joten se ei mahdollisesti toimi 
oikein, jos kaistaviivat eivät 
erotu selvästi. Ole aina tark-
kaavainen ja keskittynyt järjes-
telmää käyttäessäsi.

• Kun kaistamerkintöjä tai tien 
reunaa on vaikea havaita, nou-
data ”Huomautus kuljettajalle” 
-osion ohjeita.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä poista tai vaurioita aktii-

viseen kaistavahtiin liittyviä 
osia.

• Älä aseta törmäyssuojan pääl-
le valoa heijastavia esineitä 
kuten peilejä, valkoista paperia 
tms. Järjestelmä ei mahdolli-
sesti toimi oikein, jos aurin-
gonvalo heijastuu sen kame-
ra-anturiin.

• Et ehkä kuule aktiivisen kaista-
vahdin varoitusääntä, jos audi-
olaitteisto on liian kovalla.

• Kun muita äänimerkkejä kuten 
turvavöiden varoitusääni on 
käytössä ja ne ohittavat aktii-
visen kaistavahdin hälytysjär-
jestelmän, kaistavahdin varoi-
tusääntä ei ehkä anneta.

• Jos ajonopeus on korkea, 
avustavan ohjauksen vääntö-
voima ei riitä auton pitämiseen 
kaistalla. Tällöin auto saattaa 
poistua kaistaltaan. Noudata 
nopeusrajoituksia aktiivista 
kaistavahtia käyttäessäsi.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Jos kiinnität esineitä ohjaus-

pyörään, järjestelmä ei ehkä 
toimi avusta ohjauksessa.

• Jos kiinnität esineitä ohjaus-
pyörään, hands off -hälytys ei 
ehkä toimi kunnolla.



1466

Ajaminen

Aktiivisen kaistavahdin 
toiminta

Aktiivisen kaistavahdin kytkeminen 
käyttöön / pois käytöstä:
Kun virtalukko on ON-asennossa, 
kaistavahti kytkeytyy automaattisesti. 
Merkkivalo ( ) syttyy mittaristos-
sa valkoisena. Jos painat mittaristos-
sa tai kuljettajan vasemmalla puo-
lella olevaa kaistavahdin painiketta, 
järjestelmä kytkeytyy pois päältä ja 
mittariston näytön merkkivalo sam-
muu.

Merkkivalon väri muuttuu aktiivisen 
kaistavahdin tilan mukaan:
 -  Valkoinen:  Anturi ei havaitse kais-

tamerkintöjä tai ajono-
peus on alle 60 km/h.

 -  Vihreä:  Anturi havaitsee kaista-
merkinnät tai tien reunan 
ja järjestelmä voi kääntää 
ohjauspyörää.

Aktiivisen kaistavahdin toiminta
• Jos haluat nähdä aktiivisen kais-

tavahdin LCD-näytössä, valitse 
ASSIST-tila ( ).

• Katso lisätietoja kohdasta [menu 
settings] luvussa 4, [crash pad].

• Kun kaistavahti on aktivoitu, jos 
molemmat kaistamerkinnät tai tien 
reuna tunnistetaan, ajonopeus on 
yli 64 km/h ja kaikki aktivoimisen 
ehdot täyttyvät, vihreä ohjauspyö-
rän merkkivalo syttyy ja ohjauspyö-
rää ohjataan.

OCD058022
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Jos ajonopeus on yli 60 km/h ja jär-
jestelmä havaitsee kaistamerkinnät, 
väri muuttuu harmaasta valkoiseksi
Jos kaistanpitoavustin voi avustaa 
ohjauksessa, vihreä ohjauspyörän 
merkkivalo syttyy.

Varoitus 

Jos auto poistuu kaistalta tai ylittää 
tien reunan, ylitetty kaistamerkintä 
tai tien reuna vilkkuu LCD-näytössä 
ja kuuluu äänimerkki.

h Tuntoaistiin perustuva varoitus
Jos auto poistuu kaistalta, ylitettävä 
kaistaviiva vilkkuu LCD-näytöllä ja 
ohjauspyörässä tuntuu värinävaroi-
tus.

OCD058079/OCD058080

 n  Kaistaa ei ole 
tunnistettu

 n  Kaista on 
tunnistettu

OCD058081/OCD058082

 n Vasen kaista  n Oikea kaista
VAROITUS  

Kaistavahti on järjestelmä, joka 
pyrkii avustamaan kuljettajaa 
kaistalla tai tiellä pysymises-
sä. Kuitenkaan kuljettaja ei saa 
luottaa yksinomaan järjestel-
mään, vaan ympäröiviä tieolo-
suhteita on kokoajan tarkkailta-
va ajon aikana.
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Järjestelmä varoittaa kuljettajaa, jos 
hän päästää usean sekunnin ajak-
si irti ohjauspyörästä kaistavahdin 
ollessa käytössä. 

VAROITUS  
• Varoitusviesti saattaa ilmestyä 

myöhässä riippuen tieolosuh-
teista. Tämän vuoksi pidä käte-
si aina ohjauspyörällä ajon 
aikana.

• Jos pidät ohjauspyörästä kiin-
ni kevyesti, järjestelmä saattaa 
antaa hands off -varoituksen, 
sillä se käsittelee tilannetta 
samoin kuin jos et pitäisi kiinni 
ohjauspyörästä.

VAROITUS  
• Kuljettaja on vastuussa tark-

kojen ohjausliikkeiden suorit-
tamisessa.

• Kuljettaja voi ohjata autoa, 
vaikka järjestelmä on tekemäs-
sä ohjausliikettä.

• Kytke järjestelmä pois päältä 
seuraavissa olosuhteissa:

 - Huonossa säässä
 - Huonokuntoisilla teillä
 -  Jos sinun pitää tehdä toistu-

via ohjausliikkeitä.
 -  Kun vedetään toista ajoneu-

voa tai perävaunua
• Ohjauspyörän kääntäminen 

saattaa tuntua raskaammalta, 
kun järjestelmä on aktivoitu-
nut.

OJF058416L
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] HUOMAUTUS
• Kuljettaja voi ohjata autoa, vaik-

ka järjestelmä on tekemässä 
ohjausliikettä. 

• Ohjauspyörän kääntäminen saat-
taa tuntua raskaammalta, kun 
järjestelmä on aktivoitunut. 

Järjestelmä poistuu käytöstä, kun:
• Vaihdat kaistaa suuntavilkkua käyt-

täen.
 -  Käytät suuntavilkkua kaistan 

vaihtamiseksi.
 -  Jos vaihdat kaistaa käyttämät-

tä suuntavilkkua, ohjauspyörää 
saatetaan ohjata järjestelmän toi-
mesta.

• Kaistanpitoavustin voi siirtyä 
ohjauksen avustustilaan, kun 
auto on lähellä kaistan keskiosaa, 
kun järjestelmä käynnistetään tai 
kaistaa vaihdetiin. Kaistavahti ei 
voi auttaa ohjauksessa, jos auto 
seuraa kaistaviivaa jatkuvasti liian 
lähellä ennen siirtymistä avustusti-
laan. 

• Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) tai 
ajovakauden hallintajärjestelmä 
(VSM) toimii aktiivisesti.

• Järjestelmä ei voi tehdä ohjauslii-
kettä, kun ajat jyrkkään kaartee-
seen suurella ajonopeudella.

• Järjestelmä ei voi tehdä ohjaus-
liikettä, kun ajonopeus on alle 
60 km/h tai yli 180 km/h.

• Järjestelmä ei voi tehdä ohjauslii-
kettä, kun vaihdat kaistaa tai tien 
laitaa äkillisesti.

• Järjestelmä ei voi tehdä ohjauslii-
kettä, kun painat jarrupoljinta äkil-
lisesti.

• Järjestelmä ei voi tehdä ohjauslii-
kettä, kun kaista on erittäin leveä 
tai kapea.

• Järjestelmä ei voi tehdä ohjauslii-
kettä, kun vain yksi kaistamerkintä 
tunnistetaan.

• Kaistamerkintöjä on enemmän 
kuin kaksi (esim. tietyöalueella).

• Kaarteen säde on liian pieni.
• Kun käännät ohjauspyörää äkilli-

sesti, kaistavahti poistetaan väliai-
kaisesti käytöstä.

• Kun ajetaan jyrkässä mäessä.



1506

Ajaminen

HUOMAUTUS 
KULJETTAJALLE
Kuljettajan on oltava varuillaan alla 
mainituissa tilanteissa, sillä järjes-
telmä ei ehkä toimi asianmukaisesti, 
kun kaistamerkintöjen tunnistus on 
heikkoa tai rajoittunutta:

u  Kun kaistan ja tien kunto on 
heikko

• Kaistaviiva tai tien reuna ei erotu 
selvästi tiestä tai se on pölyn tai 
hiekan peitossa. 

• Kun kaistamerkinnän väri ei erotu 
kunnolla tienpinnasta.

• Tiessä on kaistaviivaa muistuttava 
merkki.

• Kaistamerkintä tai tien reuna on 
epäselvä tai kulunut.

• Kaistojen lukumäärä kasvaa/
vähenee tai kaistaviivat risteävät 
(ajettaessa tiemaksupaikan läpi, 
kaistojen jakautuessa/yhdistyes-
sä).

• Kaistaviivoja on enemmän kuin 
kaksi.

• Kaistamerkintä on erittäin kapea 
tai leveä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kaistaviiva tai tien reuna ei ole 

näkyvissä lumen, sateen, lian, lätä-
kön tai muun syyn johdosta.

• Kaistaviivalla tai tien reunalla on 
esimerkiksi keskikorokkeen, suo-
jakaiteen tai meluesteen varjo.

• Kaistamerkintä on monimutkai-
nen tai se on korvattu muulla 
rakenteella esimerkiksi tietyö-
alueella.

• Tiessä on suojatiemerkintöjä tai 
muita symboleita. 

• Kaista katoaa yhtäkkiä, kuten esi-
merkiksi risteyksessä.

• Tunnelin kaistamerkinnän tai tien 
reunan päällä on likaa, öljyä tms.

• Ajokaista on erittäin kapea tai 
leveä.

u  Ulkoisten olosuhteiden vaikutuk-
sesta

• Ulkovalon määrä muuttuu äkilli-
sesti esim. ajettaessa tunneliin tai 
sieltä pois tai ajettaessa sillan alta.

• Ajovalot eivät ole päällä pimeällä 
tai tunnelissa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Tiellä on kaistanjakaja.
• Esim. katulampun, auringon tai 

vastaantulevan auton valo heijas-
tuu tien pinnalla olevasta vedestä.

• Kun kirkas valo paistaa vastak-
kaiseen suuntaan ajosuuntaasi 
nähden.

• Tien pinta ei ole tasainen.
• Kun edellä ajava auto on erittäin 

lähellä tai peittää kaistaviivan tai 
tien reunan.

• Kun ajat jyrkässä mäessä tai 
kaarteessa.

• Auto tärisee voimakkaasti.
• Lämpötila sisäpeilin lähellä on  

erittäin korkea suoran auringon-
paisteen tms. vuoksi.

u Kun näkyvyys eteen on huono
• Linssi tai tuulilasi on jonkin aineen 

peitossa.
• Anturi ei havaitse kaistamerkin-

tää sumun tai rankan vesi- tai 
lumisateen takia.

• Tuulilasi on huurtunut matkusta-
mon ilmankosteudesta.

• Törmäyssuojan päällä on jotakin 
tms.
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Aktiivisen kaistavahdin 
toimintahäiriö

• Jos järjestelmässä on toimintahäi-
riö, näytölle tulee varoitusviesti. 
Jos toimintahäiriö jatkuu, kaista-
vahdin vikamerkkivalo syttyy. 

Aktiivisen kaistavahdin vikavalo
Kaistavahdin toimintahäiriön merk-
kivalo (keltainen) syttyy ja ääni-
merkki kytkeytyy, jos järjestelmä ei 
toimi oikein. Tarkistuta järjestelmä 
tässä tapauksessa ammattihuollos-
sa. Suosittelemme käyntiä valtuute-
tulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

VAROITUS  
Kaistavahti on järjestelmä, 
joka pyrkii avustamaan kuljet-
tajaa kaistalla pysymisessä. 
Kuljettaja ei saa kuitenkaan 
luottaa yksinomaan järjestel-
mään, vaan häneltä edellytetään 
aina turvallista ajotapaa ja tark-
kuutta.

OJF058419L
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Kun järjestelmässä on ongelma, 
kokeile seuraavia toimenpiteitä:
• Sammuta moottori, käynnistä se 

uudelleen ja kytke järjestelmä 
päälle. 

• Tarkista, että virta-avain on 
ON-asennossa.

• Tarkista, johtuuko toimintahäiriö 
sääolosuhteista (esim. sumu, rank-
kasade).

• Tarkista, onko järjestelmän kame-
ra-anturin linssi likainen.

Tarkastuta Järjestelmä ammatti-
huollossa, jos ongelma ei korjaudu. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Kaistavahdin toimintojen 
muokkaus 
Kuljettaja voi kytkeä aktiivisen kaista-
vahdin (LKA) tilalle kaistavaroittimen 
(LDW). Hän voi myös vaihtaa LCD-
näytön mukautettavista asetuksista 
(User Settings) kaistanpitoavustimen 
(LKA) tilaa.

Kaistavahti
Aktiivisen kaistavahdin LKA-tila 
avustaa kuljettajaa pitämään auton 
oikealla ajokaistalla. Jos auto pysyy 
kaistaviivojen välissä, järjestelmä 
puuttuu harvoin ohjauspyörän toi-
mintaan tässä tilassa. Kaistavahti 
kuitenkin puuttuu ohjaukseen, jos 
auto alkaa siirtyä pois kaistalta tahat-
tomasti.

Kaistavaroitin
Kaistavaroitin varoittaa kuljettajaa 
visuaalisella varoituksella ja varoi-
tusäänellä, kun järjestelmä havait-
see auton poistuvan kaistalta. Tässä 
tilassa ohjauspyörää ei ohjata. Kun 
auton etupyörä osuu kaistaviivan 
sisäreunaan, kaistanpitoavustin 
antaa kaistanvaihdon varoituksen.
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Vastaantulevan liikenteen väis-
tö-avustin havaitsee lähestyvän ajo-
neuvon tuulilasin etukameralla. Se 
avustaa kuljettajaa ohjauksessa etu-
törmäyksen välttämiseksi ja auton 
pitämiseksi kaistallaan, kun auto ylit-
tää keskiviivan.

Toiminnon käyttö
Kuljettaja voi ottaa toiminnon käyt-
töön tai poistaa sen käytöstä mukau-
tettavien asetusten tilassa:
”User Settings (mukautettavat ase-
tukset) → Driver assistance (kul-
jettajaa avustavat järjestelmät) → 
Forward Collision-Avoidance Assist 
(FCA) (etutörmäyksen estojärjestel-
mä (FCA)” Katso lisätietoja kohdas-
ta [System setting] tässä luvussa, 
[FCA].

Varoitusviesti ja toiminnon 
ohjaus

• Kun FCA on päällä, ajonopeus on 
yli 60 km/h ja auto ylittää keski-
viivan vaikka vastaan tuleva auto 
lähestyy, tämä varoitusviesti ilmes-
tyy LCD-näytölle ja kuuluu ääni-
merkki. 

• Lisäksi ohjauspyörää käännetään 
auton palauttamiseksi kaistalleen.

VASTAANTULEVAN LIIKENTEEN VÄISTÖ-AVUSTIN  
(JOS TÖRMÄYSVAROITIN FCA VARUSTEENA)

VAROITUS  
• Tämä toiminto on vain kuljet-

tajaa avustava järjestelmä. Se 
ei siis korvaa kuljettajan varoi-
vaisuutta ja huomiokykyä. 
Vastaan tulevan ajoneuvon 
tunnistusetäisyys on rajoitet-
tu. Tarkkaile liikennetilannetta 
jatkuvasti.

• Aja aina varovasti ja ota huo-
mioon odottamattomien tilan-
teiden mahdollisuus. Tämä 
toiminto ei ohjaa autoa itse-
näisesti eikä se ole törmäyk-
senestojärjestelmä.

OCD058102
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Rajoitukset
• Katso [Järjestelmän rajoitukset] 

tässä luvussa, [LKA]
• Katso [Ajoneuvojen havainnointi] 

tässä luvussa, [FCA]

VAROITUS  
• Ohjauksen hallinta ei voi täysin 

estää törmäystä vastaan tule-
vaan ajoneuvoon. Kuljettaja 
on vastuussa tarkkaavaisuu-
destaan ja auton turvallisesta 
ajamisesta.

• Toiminto toimii tiettyjen olo-
suhteiden varassa, kuten vas-
taan tulevan ajoneuvon etäi-
syys ja nopeus, kuljettajan 
ajonopeus jne.

 Toiminto voi estyä tai se saat-
taa toimia epäasianmukaisesti 
tien kunnosta ja ympäristöstä 
riippuen. Ole ajaessasi aina 
varovainen.

• Älä koskaan aja tahallasi vaa-
rallisesti järjestelmän aktivoi-
miseksi.
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Kuolleen kulman tunnistusjärjestel-
mä (BCW) käyttää tutka-anturia kul-
jettajan varoittamiseen ajon aikana. 
Se tarkkailee ajoneuvon takana 
sivussa olevaa aluetta ja ilmoittaa 
tiedot kuljettajalle.

➀  Kuolleen kulman tunnistusjärjes-
telmä (BCW)

- Kuolleessa kulmassa oleva alue
 Tunnistusalue riippuu ajonopeu-

destasi. Jos ajonopeutesi on vähin-
tään 10 km/h suurempi kuin mui-
den lähellä ajavien ajoneuvojen, 
varoitusta ei anneta.

- Suurella nopeudella lähestyvä auto
 Kun ajoneuvo lähestyy autoa-

si suurella nopeudella, varoitus 
annetaan.

 Etäisyys lähestyvään ajoneuvoon 
voidaan nähdä eri lailla suhteelli-
sesta nopeudesta riippuen.

➁  RCCW (Risteävän liikenteen varoi-
tusjärjestelmä)

Kun peruutat autollasi, anturi tunnis-
taa vasemmalta ja oikealta lähesty-
vät ajoneuvot ja varoittaa kuljettajaa.
Etäisyys lähestyvään ajoneuvoon 
voidaan nähdä eri lailla suhteellises-
ta nopeudesta riippuen.

KUOLLEEN KULMAN TUNNISTUS (BCW) (JOS VARUSTEENA)

OBD058079L

VAROITUS  
• Ota aina huomioon ajo-olo-

suhteet ja odottamattomat 
tilanteet ajon aikana, vaikka 
kuolleen kulman tunnistusjär-
jestelmä (BSW) on käytössä.

• Kuolleen kulman tunnistus-
järjestelmä (BCW) on vain 
kuljettajaa avustava toiminto. 
Älä luota pelkästään järjestel-
mään, vaan ole aina tarkkaa-
vainen ja aja turvallisesti.



1566

Ajaminen

Kuolleen kulman varoitin 
(BCW) (jos varusteena)
Toimintaedellytykset

Painikkeen merkkivalo syttyy, kun 
kuolleen kulman varoittimen kyt-
kintä painetaan virtalukon ollessa 
ON-asennossa. Jos ajonopeus ylit-
tää 30 km/h, järjestelmä kytkeytyy 
päälle. 
Jos painat painiketta uudelleen, pai-
nikkeen merkkivalo ja järjestelmä 
sammutetaan.

Jos virtalukko käännetään ensin 
OFF-asentoon ja sitten ON-asentoon, 
järjestelmä palautuu moottorin sam-
mutusta edeltävään toimintatilaan. 
Kytke järjestelmä pois käytöstä pai-
namalla painiketta, kun et halua 
käyttää järjestelmää. 
Kun järjestelmä kytketään käyttöön 
sivutaustapeilin varoitusvalo syttyy 3 
sekunnin ajaksi. 
• Kuljettaja voi ottaa järjestelmän 

käyttöön asettamalla virtalukon 
ON-asentoon ja valitsemalla ”User 
Settings (mukautettavat asetukset) 
→ Driver assistance (kuljettajaa 
avustavat järjestelmät) → Blind-
spot safety (kuolleen kulman tur-
vallisuus)”.

 -  Kuolleen kulman varoitin kytkey-
tyy päälle ja on valmiina aktivoi-
tumaan, kun valitaan ‘Warning 
only’ (vain varoitus). Jos ajoneu-
vo lähestyy kuolleessa kulmassa 
olevasta alueesta, kuuluu varoitu-
sääni.

 -  Järjestelmä poistetaan käytöstä 
ja kuolleen kulman varoittimen 
merkkivalo sammuu, kun valitaan 
”Off”.

• Jos painat kuolleen kulman tun-
nistuksen painiketta, kun ”Warning 
only” (vain varoitus) on valittuna, 
painikkeen merkkivalo sammuu ja 
järjestelmä kytkeytyy pois päältä.

• Jos painat kuolleen kulman tunnis-
tuksen painiketta, kun järjestelmä 
on pois käytöstä, painikkeen merk-
kivalo syttyy ja järjestelmä kytkey-
tyy päälle. Tässä tapauksessa jär-
jestelmä palaa tilaan, jossa se oli 
ennen kuin moottori sammutettiin.

OCD058023
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Varoitustapa
Järjestelmä aktivoituu seuraavissa 
tilanteissa:
1. Järjestelmä on kytkettynä käyttöön 
2. Ajonopeus on yli 30 km/h
3. Auton takana havaitaan muita ajo-

neuvoja

Jos järjestelmä havaitsee ajoneuvon 
tunnistusalueella, sivutaustapeilin 
varoitusvalo syttyy.
Jos havaittu auto ei ole tunnistusalu-
eella, varoitus kytketään pois päältä.

VAROITUS  
• Ota aina huomioon ajo-olosuh-

teet odottamattomien tilantei-
den varalta ajon aikana, vaikka 
kuolleen kulman varoitusjär-
jestelmä on käytössä.

• Kuolleen kulman varoitusjär-
jestelmän tarkoitus on avustaa 
kuljettajaa. Älä luota pelkäs-
tään järjestelmän toimintaan. 
Ota aina ajon aikana huo-
mioon turvallisuuteen vaikut-
tavat tekijät.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kuolleen kulman varoittimen 

tarkoituksena ei ole korvata 
kuljettajan huolellisuutta ja 
turvallista ajotapaa. Ole aina 
riittävän varovainen vaihtaes-
sasi kaistaa tai peruuttaessasi. 
Kuolleen kulman varoitusjär-
jestelmä ei välttämättä tunnis-
ta kaikkia auton sivulla olevia 
esineitä.

OUM054028

 1. vaihe
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Toisen vaiheen hälytys kytkeytyy, 
kun: 
1. Ensimmäisen vaiheen varoitusvalo 

palaa
2.   Suuntavalo on kytketty kaistan 

vaihdon merkiksi
Kun toisen vaiheen varoitus akti-
voituu, ulkopeilin varoitusvalo alkaa 
vilkkua ja hälytysääni kuuluu.
Jos siirrät suuntavilkkukytkimen 
alkuperäiseen asentoonsa, toisen 
tason hälytys kytketään pois päältä.

OUM054029

 2. vaihe
HUOMIO

Hälytystoiminto varoittaa kuljet-
tajaa. Poista toiminto käytöstä 
ainoastaan, jos se on välttämä-
töntä.

HUOMIO
• Kuljettajan tulee aina olla erit-

täin varovainen ajaessaan, 
riippumatta siitä syttyykö 
ulkotaustapeilin varoitusvalo 
tai kuuluuko varoitusääni.

• Kuolleen kulman varoittimen 
varoitusmerkkiäänet voivat 
peittyä audiojärjestelmän soit-
toäänen alle, jos äänenvoi-
makkuus on liian suuri.

• Kuolleen kulman varoittimen 
varoitusääni ei ehkä kuulu, 
kun muiden järjestelmien 
varoitusäänet ovat päällä.

VAROITUS  
• Ulkopeilin varoitusvalo syttyy 

aina, kun järjestelmä havait-
see takasivulla ajoneuvon. 
Törmäysvaaran vuoksi tark-
kaile myös auton ympäristöä 
varoitusvalon lisäksi.

• Vaikka autossasi on kuolleen 
kulman varoitusjärjestelmä, se 
ei korvaa turvallista ajotapaa. 
Älä luota pelkästään järjes-
telmään, vaan tarkista auton 
ympäristö aina itse ennen 
kaistan vaihtamista tai peruut-
tamista.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Tietyissä olosuhteissa järjes-

telmä ei varoita kuljettajaa. 
Tarkkaile auton ympäristöä 
aina ajon aikana.
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Tunnistusanturi

Anturit sijaitsevat takapuskurin sisäl-
lä.
Pidä takapuskuri aina puhtaana, jotta 
järjestelmä toimii asianmukaisesti.

(Jatkuu)
• Älä paina tutka-anturia tai 

anturin kantta liian voimak-
kaasti. Jos anturi siirretään 
väkisin pois oikeasta asen-
nostaan, järjestelmä ei ehkä 
toimi asianmukaisesti. Tällöin 
ei välttämättä näytetä varoi-
tusviestiä. Tarkastuta jär-
jestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

• Älä kiinnitä vierasesineitä 
kuten puskuritarroja tai pus-
kurin suojuksia lähellä tut-
ka-anturia tai maalaa anturin 
aluetta. Se saattaa heikentää 
anturin tehoa.

HUOMIO
• Järjestelmä ei ehkä toimi 

asianmukaisesti, jos puskuri 
on vaurioitunut tai jos taka-
puskuri on vaihdettu tai kor-
jattu.

• Tunnistusalue riippuu jon-
kin verran tien leveydestä. 
Kapealla tiellä järjestelmä voi 
tunnistaa viereisellä kaistalla 
liikkuvan ajoneuvon.

• Järjestelmä saattaa sammua 
vahvojen sähkömagneettisten 
aaltojen vuoksi.

• Pidä anturit aina puhtaina.
• Anturiyksikköä ei saa purkaa, 

ja anturikomponenttia pitää 
suojella iskuilta.

(Jatkuu)

OCD058024
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Varoitusviesti

Viestillä ilmoitetaan kuljettajalle, jos 
takapuskurin pinnalla tai sisällä on 
jotakin ainetta tai jos sen lähistön 
lämpötila on kohonnut. Järjestelmä 
kytkeytyy pois käytöstä automaatti-
sesti, ja kytkimen varoitusvalo sam-
muu. 
Puhdista takapuskuri liasta.
Järjestelmän normaali toiminta 
palautuu noin 10 minuutin kuluttua 
puskurin puhdistuksesta. 

Jos järjestelmä ei toimi normaalis-
ti, vaikka lika, perävaunu, teline tai 
muu varuste on poistettu, vie autosi 
ammattihuoltoon ja tarkistuta järjes-
telmä. Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
Viesti saattaa tulla, vaikka takapus-
kurin päällä ei olisi mitään, esimer-
kiksi jos ajetaan avoimessa maas-
tossa kuten aavikolla, missä ei ole 
riittävästi tietoja toimintaa varten.
Tämä viesti saattaa ilmaantua myös 
kovalla sateella tai veden roiskuessa 
tiestä.
Tässä tapauksessa autoa ei tarvitse 
huoltaa.
Jos tavaratilaa tai muita varusteita 
käytetään, kytke kaikki järjestelmän 
toiminnot pois päältä [OFF].

Jos järjestelmä ei toimi asianmu-
kaisesti, siitä ilmoitetaan viestillä ja 
kytkimen valo sammuu. Järjestelmä 
kytkeytyy automaattisesti pois käy-
töstä.

OJF058433L

OJF058434L

 n Tyyppi A

OJF058435L

 n Tyyppi B
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Tarkistuta järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Järjestelmän rajoitukset
Kuljettajan pitää olla erityisen varo-
vainen seuraavissa tilanteissa, koska 
järjestelmä ei mahdollisesti havaitse 
muita ajoneuvoja tai esteitä:
• Autolla vedetään perävaunua tai 

traileria.
• Ajo-olosuhteet ovat huonot esim. 

rankkasateen tai lumikuuron vuok-
si.

• Anturi on veden, lumen tai mudan 
peitossa.

• Takapuskurissa on anturin edessä 
esimerkiksi tarra, puskurisuojus tai 
pyöräteline.

• Takapuskurissa on vaurio, tai antu-
ri on siirtynyt pois alkuperäiseltä 
paikaltaan.

• Ajoneuvon korkeus on muuttunut 
merkittävästi esimerkiksi takaluu-
kun raskaan kuorman tai virheelli-
sen rengaspaineen takia.

• Takapuskurin pinta on erittäin läm-
min.

• Muut autot, seinät tai pysäköinti-
hallin pilarit peittävät anturien tun-
nistusalueen.

• Autolla ajetaan kaartuvaa tietä.
• Autolla ajetaan tietullin läpi.
• Tien pinnassa (tai lähistöllä) on 

epänormaaleja metallikomponent-
teja (esimerkiksi metron rakennus-
työmaa).

• Auton lähellä on kiinteä este, esi-
merkiksi suojakaide.

• Jyrkässä ala- tai ylämäessä, jossa 
tien pinta on kalteva.

• Ajetaan kapealla tiellä, jonka lai-
doilla on pitkää ruohoa tai puita.

• Ajetaan maaseudulla, eikä anturi 
tunnista toista ajoneuvoa tai raken-
netta pitkään aikaan.

• Ajetaan märällä tiellä.
• Ajetaan tiellä, jonka suojakaiden 

tai seinä on kaksoisrakenteinen.
• Auton lähellä on suurikokoinen ajo-

neuvo, esimerkiksi bussi tai kuor-
ma-auto.

• Toinen ajoneuvo ajaa hyvin lähellä 
takana.
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• Toinen ajoneuvo ohittaa auton erit-
täin suurella ajonopeudella.

• Kaistanvaihdon aikana.
• Auton viereinen ajoneuvo lähtee 

liikkeelle samanaikaisesti ja samal-
la ajonopeudella.

• Kun viereisellä kaistalla oleva auto 
siirtyy seuraavalle kaistalle tai kah-
den kaistan päässä oleva ajoneuvo 
siirtyy viereiselle kaistalle.

• Auton lähellä on moottori- tai pol-
kupyörä.

• Auton lähellä on matala perävau-
nu.

• Jos tunnistusalueella on pieniä 
kohteita kuten ostoskärry tai las-
tenrattaat.

• Toinen ajoneuvo on matala, esi-
merkiksi urheiluauto.

• Jarrupoljinta painetaan.
• Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) 

akivoidaan.
• Ajonvakautusjärjestelmässä (ESC) 

on toimintahäiriö.
• Rengaspaine on alhainen tai ren-

gas on vaurioitunut.
• Jarruja on muutettu.

• Auto vaihtaa äkillisesti ajosuuntaa.
• Autolla tehdään äkillisiä kaistan-

vaihtoja.
• Auto pysähtyy äkillisesti.
• Auton ympäristön lämpötila on erit-

täin alhainen.
• Auto tärisee voimakkaasti ajettaes-

sa epätasaisella tiellä.
• Autolla ajetaan liukkaalla alustalla 

(lunta, vesilätäköitä tai jäätä).
• Aktiivinen kaistavahti (LKA) tai 

kaistavaroitin (LDW) ei toimi nor-
maalisti. (mikäli varusteena)

 Lisätietoja on tämän luvun kohdas-
sa ”Aktiivinen Kaistavahti (LKA)”.

• Kaarreajo
Kuolleen kulman varoitus ei ehkä 
toimi asianmukaisesti, kun ajetaan 
kaartuvaa tietä. Joissakin tapauksis-
sa järjestelmä ei ehkä tunnista vierei-
sellä kaistalla olevaa autoa. 
Kiinnitä aina ajaessasi huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.

OCD058114
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Kuolleen kulman varoitus ei ehkä 
toimi asianmukaisesti, kun ajetaan 
kaartuvaa tietä. Joissakin tapauk-
sissa järjestelmä saattaa tunnistaa 
samalla kaistalla olevan auton. 
Kiinnitä aina ajaessasi huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.

• Ajetaan paikassa, jossa tiet yhdis-
tyvät/jakautuvat

Kuolleen kulman varoitus ei ehkä 
toimi asianmukaisesti, jos kaistat 
yhdistyvät/jakautuvat.  Joissakin 
tapauksissa järjestelmä ei ehkä 
tunnista viereisellä kaistalla olevaa 
autoa.  
Kiinnitä aina ajaessasi huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.

• Mäkiajo
Kuolleen kulman varoitus ei ehkä 
toimi asianmukaisesti, kun ajetaan 
mäessä. Joissakin tapauksissa jär-
jestelmä ei ehkä tunnista viereisellä 
kaistalla olevaa autoa. 
Joissain tapauksissa järjestelmä 
saattaa myös tunnistaa virheellisesti 
maan tai rakenteet.
Kiinnitä aina ajaessasi huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.

OCD058113 OCD058112
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• Kaistat ovat eri korkeudella toisiin-
sa nähden

Kuolleen kulman varoitus ei ehkä 
toimi asianmukaisesti, jos kaistat 
ovat eri korkeudella toisiinsa nähden.  
Joissakin tapauksissa järjestelmä 
ei ehkä tunnista autoa tiellä, jonka 
kaistat ovat eri korkeudella (alikulku, 
risteyksiä erottava korkeusero tms.). 
Kiinnitä aina ajaessasi huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.
[A]: melueste, [B]: suojakaide

• Ajetaan alueella, jossa tien vierellä 
on rakenne

Kuolleen kulman varoitus ei ehkä 
toimi asianmukaisesti, jos tien vie-
ressä on jokin rakenne. 
Joissakin tapauksissa järjestelmä 
saattaa virheellisesti tunnistaa tien 
vieressä olevia rakenteita (melues-
teitä, suojakaiteen, kaksinkertaisen 
suojakaiteen, keskikorokkeen, pyl-
vään, katulampun, liikennemerkin, 
tunnelin seinän jne.). 
Kiinnitä aina ajaessasi huomiota tie-
hen ja ajo-olosuhteisiin.

RCCW (Risteävän liikenteen 
varoitusjärjestelmä)

Kun peruutat autollasi pysäköintipai-
kasta, anturi tunnistaa vasemmalta 
ja oikealta lähestyvät ajoneuvot ja 
antaa niistä tiedot kuljettajalle.

OCD058111 OCD058110

OYG056140
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Toimintaedellytykset
• Valitse RCCW (risteävän liikenteen 

varoitusjärjestelmä) mittaristosta 
kohdasta ”User Settings” (mukau-
tettavat asetukset) → ”Driver 
Assistance” (kuljettajaa avustavat 
järjestelmät) → ”Blind-Spot Safety” 
(kuolleen kulman turvallisuus) 
→ ”Rear Cross-Traffic Safety” 
(takaosan risteävän liikenteen 
varoitusjärjestelmä). Järjestelmä 
kytkeytyy valmiustilaan.

• Valitse RCCW uudelleen kytkeäk-
sesi järjestelmän pois päältä.

• Jos moottori sammutetaan ja käyn-
nistetään uudelleen, risteävän lii-
kenteen varoitusjärjestelmä palaa 
tilaan, jossa se oli ennen moottorin 
sammuttamista. Kytke risteävän lii-
kenteen varoitusjärjestelmä pois 
päältä, jos et käytä sitä.

• Järjestelmä on käytössä, kun 
ajonopeus on alle 10 km/h ja 
vaihteenvalitsin on R-asennossa 
(peruutus).

• Risteävän liikenteen varoitusjär-
jestelmän tunnistusetäisyys on 
n. 0,5–20 m sivusuunnassa. Jos 
lähestyvän ajoneuvon nopeus 
on 8–36 km/h tunnistusalueella, 
varoitus on päällä. Järjestelmän 
tunnistusetäisyys riippuu kuitenkin 
olosuhteista. Tarkkaile aina auton 
ympäristöä.

Varoitustapa

• Jos anturit havaitsevat lähestyvän 
ajoneuvon, kuuluu äänimerkki ja 
varoitusvalo vilkkuu sivupeilissä.

• Jos tunnistettu ajoneuvo on tun-
nistusalueen ulkopuolella, ja se 
liikkuu poispäin vastakkaiseen 
suuntaan tai se liikkuu hitaasti tai 
jos ajoneuvo on suoraan autosi 
takana, jos toinen ajoneuvo ei liiku 
autoasi kohti, varoitus peruutetaan.

OCD058091

OJF055196L

OCD058090
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• Ulkoiset tekijät ja olosuhteet voivat 
häiritä järjestelmän toimintaa, joten 
kiinnitä ympäristöön aina huomio-
ta.

h  Jos puskuri on jommalla kummalla 
puolella kaiteen tai toisen ajoneu-
von peitossa, järjestelmän tunnis-
tuskyky saattaa heikentyä.

Kuljettaja voi valita alkuperäisen 
varoituksen aktivointiajan LCD-
näytön mukautettavista asetuksista 
valitsemalla ”User Settings (mukau-
tettavat asetukset) → Driver assis-
tance (kuljettajaa avustavat järjestel-
mät) → Warning timing (varoituksen 
ajoitus)”. Risteävän liikenteen varoi-
tusjärjestelmän toimintavaihtoehdot 
ovat seuraavat:
- Normal:
Kun tämä vaihtoehto on valittuna, 
risteävän liikenteen varoitus aktivoi-
tuu normaalisti. Jos tämä tuntuu liian 
herkältä, vaihda valinnaksi ”Later”.
Varoituksen aktivointiaika saattaa 
tuntua myöhäiseltä, jos sivulla/taka-
na oleva auto kiihdyttää äkillisesti.

- Later:
Valitse tämä aktivointiaika, kun lii-
kennettä on vähän ja ajat hitaasti. 
Jos kuitenkin haluat vaihtaa aktivoin-
tiaikaa, auton muiden järjestelmien 
varoitusten aktivointiaika saattaa 
myös muuttua. Tarkista varoituksen 
aktivointiaika ennen sen vaihtamista.

HUOMIO
• Kun risteävän liikenteen varoi-

tusjärjestelmän toiminnan 
edellytykset täyttyvät, varoi-
tus annetaan aina kun ajoneu-
vo lähestyy paikallaan olevaa 
(ajonopeus 0 km/h) autoasi 
sivulta/takaa.

• Järjestelmän varoitus tai jar-
rutus ei ehkä toimi asianmu-
kaisesti, jos autosi takapusku-
rin vasen/oikea puoli on ajo-
neuvon tai esteen peitossa.

• Kuljettajan tulee aina olla erit-
täin varovainen ajaessaan, 
riippumatta siitä syttyykö 
ulkotaustapeilin varoitusvalo 
tai kuuluuko varoitusääni.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Järjestelmän varoitusmerk-

kiäänet voivat peittyä audio-
järjestelmän soittoäänen alle, 
jos äänenvoimakkuus on liian 
suuri.

• Risteävän liikenteen varoitus-
järjestelmän varoitusääni ei 
ehkä kuulu, kun muiden jär-
jestelmien varoitusäänet ovat 
päällä.
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Tunnistusanturi

Anturit sijaitsevat takapuskurin sisäl-
lä.
Pidä takapuskuri aina puhtaana, jotta 
järjestelmä toimii asianmukaisesti.

(Jatkuu)
• Kuolleen kulman varoitus ja 

risteävän liikenteen varoitus 
eivät korvaa kuljettajan huolel-
lista ja turvallista ajotapaa. Ole 
aina riittävän varovainen vaih-
taessasi kaistaa ja peruuttaes-
sasi. Kuolleen kulman varoitin 
ei välttämättä tunnista kaikkia 
auton sivulla olevia esineitä.

• Kuljettaja on vastuussa asian-
mukaisesta jarruttamisesta.

• Ole aina varovainen ajaessasi. 
Kuolleen kulman varoitus ja 
risteävän liikenteen varoitus 
eivät ehkä toimi asianmukai-
sesti tai ne saattavat toimia 
turhaan ajotilanteista riippuen.

VAROITUS  
• Kun kuolleen kulman tunnis-

tusjärjestelmä on toiminnassa, 
sivutaustapeilin varoitusvalo 
syttyy aina, kun järjestelmä 
havaitsee ajoneuvon autosi 
takana. 

 Törmäysvaaran vuoksi tark-
kaile myös auton ympäristöä 
varoitusvalon lisäksi.

• Vaikka autossasi on kuolleen 
kulman varoitusjärjestelmä, se 
ei korvaa turvallista ajotapaa. 
Älä luota pelkästään järjes-
telmään, vaan tarkista tilanne 
aina itse ennen kaistan vaih-
tamista. 

 Tietyissä olosuhteissa järjes-
telmä ei varoita kuljettajaa. 
Tarkkaile auton ympäristöä 
aina ajon aikana. 

(Jatkuu)

OCD058024
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Varoitusviesti

Viestillä ilmoitetaan kuljettajalle, jos 
takapuskurin pinnalla tai sisällä on 
jotakin ainetta tai jos sen lähistön 
lämpötila on kohonnut. Järjestelmä 
kytkeytyy pois käytöstä automaatti-
sesti, ja kytkimen varoitusvalo sam-
muu. 
Puhdista takapuskuri liasta.
Järjestelmän normaali toiminta 
palautuu noin 10 minuutin kuluttua 
puskurin puhdistuksesta. 

HUOMIO
• Järjestelmä ei ehkä toimi 

asianmukaisesti, jos puskuri 
on vaurioitunut tai jos taka-
puskuri on vaihdettu tai kor-
jattu.

• Tunnistusalue riippuu jon-
kin verran tien leveydestä. 
Kapealla tiellä järjestelmä voi 
tunnistaa viereisellä kaistalla 
liikkuvan ajoneuvon.

• Järjestelmä saattaa sammua 
vahvojen sähkömagneettisten 
aaltojen vuoksi.

• Pidä anturit aina puhtaina.
• Anturiyksikköä ei saa purkaa, 

ja anturikomponenttia pitää 
suojella iskuilta.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä paina tutka-anturia tai 

anturin kantta liian voimak-
kaasti. Jos anturi siirretään 
väkisin pois oikeasta asen-
nostaan, järjestelmä ei ehkä 
toimi asianmukaisesti. Tällöin 
ei välttämättä näytetä varoi-
tusviestiä. Tarkastuta jär-
jestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

• Älä kiinnitä vierasesineitä 
kuten puskuritarroja tai pus-
kurin suojuksia lähellä tut-
ka-anturia tai maalaa anturin 
aluetta. Se saattaa heikentää 
anturin tehoa.

OJF058433L
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Jos järjestelmä ei toimi normaalis-
ti, vaikka lika, perävaunu, teline tai 
muu varuste on poistettu, vie autosi 
ammattihuoltoon ja tarkistuta järjes-
telmä. Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
Viesti saattaa tulla, vaikka takapus-
kurin päällä ei olisi mitään, esimer-
kiksi jos ajetaan avoimessa maas-
tossa kuten aavikolla, missä ei ole 
riittävästi tietoja toimintaa varten.
Tämä viesti saattaa ilmaantua myös 
kovalla sateella tai veden roiskuessa 
tiestä.
Tässä tapauksessa autoa ei tarvitse 
huoltaa.
Jos tavaratilaa tai muita varusteita 
käytetään, kytke kaikki järjestelmän 
toiminnot pois päältä [OFF].

Jos järjestelmä ei toimi asianmu-
kaisesti, siitä ilmoitetaan viestillä ja 
kytkimen valo sammuu. Järjestelmä 
kytkeytyy automaattisesti pois käy-
töstä.

Tarkistuta järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

OJF058434L

 n Tyyppi A

OJF058435L

 n Tyyppi B
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Tilanteet, joissa järjestelmä ei 
toimi
Sivutaustapeilin varoitus ei mahdolli-
sesti toimi seuraavissa olosuhteissa:
- Sivutaustapeilin kuori on vaurioitu-

nut tai likainen.
-  Ikkuna on likainen.
-  Ikkunoissa on erittäin tumma 

sävylasi.

Järjestelmän rajoitukset
Kuljettajan pitää olla erityisen varo-
vainen seuraavissa tilanteissa, koska 
järjestelmä ei mahdollisesti havaitse 
muita ajoneuvoja tai esteitä:
• Autolla vedetään perävaunua tai 

traileria.
• Ajo-olosuhteet ovat huonot esim. 

rankkasateen tai lumikuuron vuok-
si.

• Anturi on veden, lumen tai mudan 
peitossa.

• Takapuskurissa on anturin edessä 
esimerkiksi tarra, puskurisuojus tai 
pyöräteline.

• Takapuskurissa on vaurio, tai antu-
ri on siirtynyt pois alkuperäiseltä 
paikaltaan.

• Ajoneuvon korkeus on muuttunut 
merkittävästi esimerkiksi takaluu-
kun raskaan kuorman tai virheelli-
sen rengaspaineen takia.

• Takapuskurin pinta on erittäin läm-
min.

• Muut autot, seinät tai pysäköinti-
hallin pilarit peittävät anturien tun-
nistusalueen.

HUOMIO
• Järjestelmä ei ehkä toimi 

asianmukaisesti, jos puskuri 
on vaihdettu tai jos anturin 
lähellä olevalla alueella on 
tehty korjauksia.

• Tunnistusalue vaihtelee tien 
leveyden mukaan.  Kapealla 
tiellä järjestelmä voi tunnistaa 
viereistä seuraavalla kaistalla 
liikkuvan ajoneuvon. 

• Jos tie on kovin leveä, järjes-
telmä ei ehkä tunnista vierei-
sellä kaistalla ajavia ajoneuvo-
ja.

• Järjestelmä voi kytkeytyä pois 
käytöstä alueella, jossa on 
voimakasta sähkömagneettis-
ta säteilyä.
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• Autolla ajetaan kaartuvaa tietä.
• Tien pinnassa (tai lähistöllä) on 

epänormaaleja metallikomponent-
teja (esimerkiksi metron rakennus-
työmaa).

• Auton lähellä on kiinteä este, esi-
merkiksi suojakaide.

• Jyrkässä ala- tai ylämäessä, jossa 
tien pinta on kalteva.

• Ajetaan kapealla tiellä, jonka lai-
doilla on pitkää ruohoa tai puita.

• Ajetaan maaseudulla, eikä anturi 
tunnista toista ajoneuvoa pitkään 
aikaan.

• Ajetaan märällä tiellä.
• Ajetaan tiellä, jonka suojakaide tai 

seinä on kaksoisrakenteinen.
• Auton lähellä on suurikokoinen ajo-

neuvo, esimerkiksi bussi tai kuor-
ma-auto.

• Toinen ajoneuvo ajaa hyvin lähellä 
takana.

• Toinen ajoneuvo ohittaa auton erit-
täin suurella ajonopeudella.

• Kaistanvaihdon aikana.

• Auton viereinen ajoneuvo lähtee 
liikkeelle samanaikaisesti ja samal-
la ajonopeudella.

• Kun viereisellä kaistalla oleva auto 
siirtyy seuraavalle kaistalle tai kah-
den kaistan päässä oleva ajoneuvo 
siirtyy viereiselle kaistalle.

• Auton lähellä on moottori- tai pol-
kupyörä.

• Auton lähellä on matala perävau-
nu.

• Jos tunnistusalueella on pieniä 
kohteita kuten ostoskärry tai las-
tenrattaat.

• Toinen ajoneuvo on matala, esi-
merkiksi urheiluauto.

• Jarrupoljinta painetaan.
• Ajonvakautusjärjestelmä (ESC) 

akivoidaan.
• Ajonvakautusjärjestelmässä (ESC) 

on toimintahäiriö.
• Rengaspaine on alhainen tai ren-

gas on vaurioitunut.
• Jarruja on muutettu.
• Auto pysähtyy äkillisesti.

• Auton ympäristön lämpötila on erit-
täin alhainen.

• Auto tärisee voimakkaasti ajettaes-
sa epätasaisella tiellä.

• Autolla ajetaan liukkaalla alustalla 
(lunta, vesilätäköitä tai jäätä).
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[A] : Rakenne

• Ajetaan toisen ajoneuvon tai raken-
teen läheisyydessä

Järjestelmä ei ehkä toimi asianmu-
kaisesti, jos ajetaan ajoneuvon tai 
rakenteen läheisyydessä.
Joissakin tapauksissa järjestelmä ei 
ehkä tunnista takaa lähestyvää ajo-
neuvoa ja varoitus tai jarru ei ehkä 
toimi asianmukaisesti.
Kiinnitä ajaessasi aina huomiota 
ympäristöön.

• Auto on monimutkaisessa pysä-
köintiympäristössä 

Järjestelmä ei ehkä toimi asianmu-
kaisesti, kun auto on monimutkaises-
sa pysäköintiympäristössä.
Joissain tapauksissa järjestelmä 
ei pysty määrittämään törmäysris-
kiä tarkasti, sillä autosi lähellä on 
pysäköitynä autoja tai pysäköity auto 
on lähdössä liikkeelle (esim. autosi 
vierestä lähtee liikkeelle auto, auto 
pysäköi tai lähtee liikkeelle takaa tai 
autoasi lähestyvä ajoneuvo kääntyy 
jne.).
Tällöin varoitus tai jarru ei ehkä toimi 
asianmukaisesti.

[A] : Auto

• Auto on pysäköity vinottain
Järjestelmä ei ehkä toimi asian-
mukaisesti, kun auto on pysäköity 
vinoittain.
Joissain tapauksissa vinottain pysä-
köity auto lähtee liikkeelle ja järjes-
telmä ei tunnista autosi vasemmalta/
oikealta puolelta lähestyvää ajoneu-
voa. Tällöin varoitus tai jarru ei ehkä 
toimi asianmukaisesti.
Kiinnitä ajaessasi aina huomiota 
ympäristöön.

OCD058115 OCD058116 OCD058117
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• Kun auto on mäessä / lähellä 
mäkeä

Järjestelmä ei ehkä toimi asian-
mukaisesti, kun auto on pysäköity 
mäkeen / lähelle mäkeä.
Joissakin tapauksissa järjestelmä 
ei ehkä tunnista takavasemmalta/
takaoikealta lähestyvää ajoneuvoa ja 
varoitus tai jarru ei ehkä toimi asian-
mukaisesti.
Kiinnitä ajaessasi aina huomiota 
ympäristöön.

[A] : Rakenne, [B] : Seinä

• Ajetaan pysäköintipaikkaan, jonka 
lähellä on rakenne 

Järjestelmä ei ehkä toimi asianmu-
kaisesti, kun auto ajetaan pysäköin-
tipaikkaan, jonka takana tai sivulla 
on rakenne.
Joissakin tapauksissa pysäköinti-
paikkaan peruutettaessa järjestelmä 
ei tunnista autosi edessä liikkuvaa 
ajoneuvoa. Tällöin varoitus tai jarru ei 
ehkä toimi asianmukaisesti.
Kiinnitä aina huomiota pysäköinti-
paikkaan ajon aikana.

• Autoa pysäköidään peruuttaen 
Jos autoa peruutetaan pysäköin-
tipaikkaan ja anturi tunnistaa toi-
sen ajoneuvon pysäköintipaikan 
takaosassa, järjestelmä voi antaa 
varoituksen tai ohjata jarrutusta. 
Kiinnitä aina huomiota pysäköinti-
paikkaan ajon aikana.

OCD058118 OCD058119 OCD058120



1746

Ajaminen

Kuljettajan vireystilan valvontajärjes-
telmä (DAW) valvoo kuljettajan väsy-
misen tasoa tai epätarkkaa ajotapaa 
ja varoittaa kuljettajaa vaaratilanteis-
ta.

Järjestelmän asetukset ja 
aktivointi
Järjestelmän asetukset
• Kun auto toimitetaan tehtaalta, kul-

jettajan vireystilan valvontajärjes-
telmä on oletusarvoisesti kytketty 
pois käytöstä. 

• Kuljettajan vireystilan valvonta-
järjestelmä kytketään käyttöön 
käynnistämällä moottori ja valit-
semalla LCD-näytössä ”User 
Settings (mukautettavat asetukset) 
→ Driving Assistance (kuljettajaa 
avustavat järjestelmät) → Driver 
Attention Warning (kuljettajan 
vireystilan valvontajärjestelmä) → 
High sensitivity/ Normal sensitivity 
(korkea herkkyys / normaali herk-
kyys)”. 

• Kuljettaja voi valita vireystilan valin-
tajärjestelmän toimintatilan. 

 -  Off: kuljettajan vireystilan val-
vontajärjestelmä on kytketty pois 
käytöstä.  

 -  Normaali herkkyys: Kuljettajan 
vireystilan valvontajärjestelmä 
varoittaa kuljettajaa väsymisen 
tasosta tai epätarkasta ajotavas-
ta.

 -  High sensitivity : Kuljettajan vire-
ystilan valvontajärjestelmä varoit-
taa kuljettajaa väsymisen tasosta 
tai epätarkasta ajotavasta aiem-
min kuin normaalitilassa. 

• Valitut kuljettajan vireystilan val-
vontajärjestelmän asetukset eivät 
poistu muistista, kun moottori 
käynnistetään uudelleen. 

KULJETTAJAN VIREYSTILAN VALVONTAJÄRJESTLEMÄ (DAW, JOS VARUSTEENA)
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Kuljettajan vireystason osoitus 

• Kuljettaja voi tarkkailla omaa ajo-
kuntoaan LCD-näytön osoituksen 
avulla. 

 -  Valitse ”User Settings” (käyttäjä-
asetukset) ja ”Driver assistance” 
(kuljettajaa avustavat järjestel-
mät) LCD-näytöllä. (Lisätietoja on 
luvun 4 kohdassa ”LCD-näyttö”.)

• Kuljettajan vireystila esitetään näy-
tössä asteikolla 1–5. Pienempi luku 
tarkoittaa heikompaa vireystilaa. 

• Osoitus pienenee, jos kuljettaja ei 
pidä taukoa tietyn ajan kuluessa. 

• Osoitus suurenee, kun järjestelmä 
tulkitsee kuljettajan ajotapaa aktii-
visesti tietyn ajan kuluessa. 

• Kun kuljettaja kytkee järjestelmän 
päälle ajon aikana, se näyttää 
edellisen tauon ja tason.

Pidä tauko
• ”Consider taking a break” (sinun 

kannattaa pitää tauko) -viesti tulee 
LCD-näyttöön ja varoitusmerkkiää-
ni ilmoittaa kuljettajalle, että hänen 
kannattaa pitää tauko, koska vire-
ystaso on laskenut alle 1:n.

• Kuljettajan vireystilan valvonta-
järjestelmä ei ehdota taukoa, jos 
kokonaisajoaika on alle 10 minuut-
tia.

OCD058093

OCD058092
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Järjestelmän nollaus 

• Kun kuljettaja nollaa kuljettajan 
vireystilan valvontajärjestelmän, 
edellisen tauon ajaksi asetetaan 
00:00 ja kuljettajan vireystasoksi 5 
(erittäin virkeä). 

• Kuljettajan vireystilan valvontajär-
jestelmä nollautuu seuraavissa 
tilanteissa.

 - Moottori on sammutettu.
 -  Kuljettaja avaa turvavyön ja kul-

jettajan oven.
 -  Pysähdys kestää yli 10 minuuttia. 
• Kuljettajan vireystilan valvontajär-

jestelmä kytkeytyy takaisin käyt-
töön, kun kuljettaja lähtee ajamaan.

Järjestelmä pois käytöstä
Kuljettajan vireystilan valvonta-
järjestelmä siirtyy valmiustilaan ja 
Disabled-näyttö näkyy seuraavissa 
tilanteissa: 
- Kamera-anturi ei tunnista kaistoja. 
- Ajonopeus on alle 60 km/h tai yli 

180 km/h. 

OCD058094
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Järjestelmän toimintahäiriö

Kun näyttöön tulee Check System 
-viesti, järjestelmä ei toimi oletetulla 
tavalla. Tässä tapauksessa suositte-
lemme, että tarkastutat auton valtuu-
tetussa Kia-liikkeessä.

] HUOMAUTUS
Kuljettajan vireystilan valvonta-
järjestelmä hyödyntää tuulilasissa 
olevaa kamera-anturia. Jotta kame-
ra-anturi pysyy hyvässä kunnossa, 
noudata seuraavia ohjeita: 
-  Älä pura kameraa väliaikaises-

ti, sävytettyä ikkunaa varten tai 
kiinnittääksesi ikkunaan pinnoit-
teita tai lisävarusteita. Jos purat 
kameran ja kokoat sen uudelleen, 
tarkastuta järjestelmän valtuute-
tussa Kia-liikkeessä mahdollista 
kalibrointia varten.

-  Älä aseta kojelaudan päälle mitään 
valoa heijastavaa (esim. valkoinen 
paperi, peili). Vähäinenkin hei-
jastus voi aiheuttaa kuljettajan 
vireystilan valvontajärjestelmän 
toimintahäiriöitä.

-  Vältä ajotilanteita, jossa kame-
ra-anturi uppoaa kokonaan 
veteen. 

-  Kamerayksikköä ei saa purkaa, ja 
sitä pitää suojella iskuilta.

• Kuljettajan vireystilan valvonta-
järjestelmän varoitusmerkkiäänet 
voivat peittyä audiojärjestelmän 
soittoäänen alle, jos äänenvoimak-
kuus on liian suuri.

 VAROITUS
• Kuljettajan vireystilan valvon-

tajärjestelmä on kuljettajaa 
avustava toiminto, eikä se 
korvaa turvallista ajotapaa. 
Kuljettajan vastuulla on ajaa 
aina varovasti ja huomioida 
odottamattomien tilanteiden 
mahdollisuus. Tarkkaile liiken-
netilannetta jatkuvasti.

• Järjestelmä voi ehdottaa tauon 
pitämistä kuljettajan ajotavan 
mukaan, vaikka hän ei tuntisi 
väsymystä.

• Väsyneen kuljettajan on pidet-
tävä taukoja, vaikka kuljettajan 
vireystilan valvontajärjestelmä 
ei ehdota sitä.

OCD058095

 n Tyyppi A
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HUOMIO
Kuljettajan vireystilan valvonta-
järjestelmä ei toimi oletetulla 
tavalla seuraavissa tilanteissa, 
ja järjestelmän hälytyksiä ei 
aina saada: 
• Kaistaviivan tunnistusjärjes-

telmä toimii rajallisesti. (Lisä-
tietoja on tämän luvun koh-
dassa Aktiivinen kaistavahti 
(LKA)”.) 

• Ajoneuvolla ajetaan äkillisiä 
kiihdytyksiä tehden tai mut-
kitellen ja esteitä väistellen 
(esim. tietyömaalla, muita ajo-
neuvoja tai esteitä väistellen 
tai kuoppaisella tiellä). 

• Ajolinja pitokyky on heiken-
tynyt merkittävästi (mahdol-
lisesti rengaspaineiden vaih-
telun, renkaiden epätasaisen 
kulumisen tai pyöränsuun-
tauksen aurauksen/harituksen 
vuoksi). 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Autolla ajetaan mutkaisella 

tiellä. 
• Autolla ajetaan kuoppaisella 

tiellä. 
• Autolla ajetaan tuulisella 

alueella.
• Seuraavat kuljettajaa avus-

tavat järjestelmät säätelevät 
auton toimintaa: 

 -  Kaistavahti (LKA) 
 -  Törmäysvaroitin (FCA).
 -  Mukautuva vakionopeussää-

din (SCC)
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Ajotyyli ja ajo-olosuhteet vaikuttavat 
eniten polttoaineenkulutukseen.
Jokainen näistä tekijöistä vaikuttaa 
siihen, kuinka monta kilometriä pys-
tyt ajamaan yhdellä polttoainelitralla. 
Käyttääksesi autoa mahdollisimman 
taloudellisesti, hyödynnä seuraavia 
ajovinkkejä säästääksesi rahaa sekä 
polttoainekustannusten että huolto-
kulujen kautta:
• Aja tasaisesti. Kiihdytä maltillisesti. 

Älä tee rajuja kiihdytyksiä tai kaasu 
pohjassa vaihteiden vaihtoja, vaan 
ylläpidä tasaista nopeutta. Vältä 
tarpeettomia pysähdyksiä (esim. 
liikennevalot). Pyri säätämään 
nopeutesi liikenteen mukaan, ettei 
sinun tarvitsisi muuttaa nopeutta 
tarpeettomasti. Vältä ruuhkia mah-
dollisuuksien mukaan. 

 Pidä aina turvaväli muihin ajoneu-
voihin, jotta välttyisit tarpeettomilta 
jarrutuksilta. Tämä vähentää myös 
jarrujen kulumista.

• Pidä ajonopeus maltillisena. 
Mitä kovempaa ajat, sitä enem-
män polttoainetta autosi kuluttaa. 
Maltillisella nopeudella ajaminen – 
erityisesti moottoriteillä – on tehok-
kain tapa pienentää polttoaineen-
kulutusta.

• Älä aja jalka jarrupolkimella ajon 
aikana. Tämä aiheuttaa polttoai-
neenkulutuksen lisääntymistä ja 
lisää näiden järjestelmien kompo-
nenttien kulumista. Lisäksi jalan 
lepuuttaminen jarrupolkimella ajon 
aikana saattaa aiheuttaa jarrujen 
ylikuumenemista, mikä johtaa jar-
rutustehon heikkenemiseen, josta 
sen sijaan voi aiheutua vakavia 
seurauksia.

• Huolla renkaita asianmukaisesti. 
Pidä niitä täytettynä suositelluis-
sa rengaspaineissa. Väärä täyttö, 
joko vähäinen tai liiallinen, saat-
taa aiheuttaa tarpeetonta renkaan 
kulumista. Tarkasta rengaspaineet 
vähintään kerran kuukaudessa.

• Varmista että pyörien suuntaus on 
oikea. Pyöränkulmien muuttumi-
nen saattaa olla seurausta reuna-
kiviin osumisesta tai liian kovalla 
nopeudella ajamisesta epätasaisil-
la tiepinnoilla. Väärät pyöränkulmat 
aiheuttavat nopeampaa renkaan 
kulumista ja muita ongelmia, kuten 
polttoaineenkulutuksen kasvua.

• Pidä autosi hyvässä kunnossa. 
Parantaaksesi polttoainetaloutta 
ja pienentääksesi ylläpitokustan-
nuksia, huollata ajoneuvoasi luvun 
8 huolto-ohjelman mukaisesti. Jos 
ajat ajoneuvollasi vaikeissa olosuh-
teissa, huoltoja on tehtävä useam-
min (katso lisätietoja luvusta 8).

• Pidä auto puhtaana. Pitääksesi 
auton hyväkuntoisena, pidä se 
puhtaana, äläkä altista sitä syö-
vyttäville aineille. On erityisen tär-
keää, että mutaa, likaa, jäätä jne. ei 
anneta kerääntyä auton alustaan. 
Tämä lisäpaino voi johtaa lisäänty-
neeseen polttoaineenkulutukseen 
ja se voi myös lisätä ruosteen muo-
dostumisen riskiä.

• Lastaa auto kevyesti. Älä kuljeta 
tarpeetonta kuormaa. Kuorma hei-
kentää polttoainetaloutta.

TALOUDELLINEN KÄYTTÖ
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• Älä anna moottorin käydä joutokäyn-
nillä pidempään kuin on tarpeen. 
Jos joudut odottamaan (muualla 
kuin liikenteessä), sammuta moottori 
ja käynnistä vasta, kun olet valmis 
lähtemään liikkeelle.

• Auton ei tarvitse antaa lämmetä 
pitkään. Moottorin käynnistymisen 
jälkeen anna moottorin käydä noin 
10-20 sekuntia ennen kuin kytket 
vaihteen päälle. Kuitenkin erittäin 
kylmissä olosuhteissa anna moot-
torin lämmetä hieman normaalia 
pidempään.

• Älä käytä moottoria liian alhaisilla 
tai korkeilla kierroksilla. Liian mata-
lilla kierroksilla ajaminen tarkoittaa 
liian suurella vaihteella ajamista, 
jolloin moottori meinaa sammua. 
Jos näin tapahtuu, vaihda pienem-
mälle vaihteelle. Moottorin liiallinen 
kierrättäminen tarkoittaa kierrosten 
nostamista turvarajan ylitse (punai-
nen alue). Tämä voidaan välttää 
vaihtamalla vaihde suositelluilla 
kierrosnopeuksilla. 

• Käytä ilmastointilaitetta sääste-
liäästi. Ilmastointijärjestelmää käy-
tetään moottorin tuottamalla ener-
gialla, jolloin polttoainetalous heik-
kenee sitä käytettäessä.

• Polttoaineenkulutus saattaa kas-
vaa, jos pidät ikkunoita auki ajon 
aikana.

• Polttoaineenkulutus kasvaa ajet-
taessa sivu- ja vastatuulessa. 
Pienentääksesi tämän vaikutusta, 
hidasta nopeuttasi.

Auton pitäminen hyvässä toiminta-
kunnossa on tärkeää sekä polttoai-
netalouden että turvallisuuden kan-
nalta. Huollata järjestelmä ammatti-
huollossa.
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

 VAROITUS – Moottorin 
sammuminen ajossa

Älä koskaan sammuta mootto-
ria alamäkiajossa tai muuten 
auton liikkuessa. Ohjaus- ja jar-
rutehostimet eivät toimi oikein, 
jos moottori ei ole käynnissä. 
Pidä sen sijaan moottori käyn-
nissä ja vaihda sopivan pieni 
vaihde hyödyntääksesi mootto-
rijarrutusta. Lisäksi virran pois-
kytkeminen ajon aikana saattaa 
kytkeä ohjauspyörän lukituk-
sen, jolloin ajoneuvoa ei voida 
enää ohjata ja seurauksena voi 
olla vakavia tai jopa hengenvaa-
rallisia vammoja. 



6 181

Ajaminen

Vaaralliset ajo-olosuhteet  
Vaarallisten ajo-olosuhteiden (vesi- 
tai lumisade, jäinen, mutainen tai 
hiekkainen tie jne.) vallitessa nouda-
ta seuraavia ohjeita:
• Aja varoen ja jätä tavanomaista 

pidempi turvaväli edellä ajavaan 
pidemmän jarrutusmatkan varalta.

• Älä tee äkkinäisiä ohjausliikkeitä 
äläkä paina jarrupoljinta äkillisesti.

• Jos lukkiutumaton jarrujärjestelmä 
(ABS) ei toimi, ”pumppaa” jarrupol-
jinta kevyesti, eli paina sitä kevyesti 
ja vapauta se toistuvasti, kunnes 
auto pysähtyy.

• Jos auto pysähtyy lumeen, liejuun 
tai hiekkaan, käytä kakkosvaihdet-
ta. Kiihdytä hitaasti välttäen vetä-
vien pyörien sutimista.

• Laita vetävien pyörien alle hiekkaa, 
suolaa tai muuta pitävää materiaa-
lia, tai asenna niihin lumiketjut.    

Auton heijaaminen  
Jos autoa pitää heijata sen irrotta-
miseksi lumesta, jäästä tai mudasta, 
käännä ohjauspyörää ensin oikealle 
ja vasemmalle tehdäksesi etupyö-
rille tilaa. Vaihda sitten edestakaisin 
1. vaihteen ja R-vaihteen (peruu-
tus) välillä käyttäessäsi manuaali-
vaihteistoa. Älä kiihdytä liikaa, vaan 
pyri hyödyntämään renkaiden pitoa 
ilman sutimista. Jos olet yhä jumissa 
muutaman yrityksen jälkeen, hanki 
hinausapua estääksesi moottorin yli-
kuumenemisen ja vaihteiston mah-
dollisen vahingoittumisen.

ERIKOISOLOSUHTEET

VAROITUS – ABS
Älä pumppaa jarrupoljinta 
autossa, jossa on ABS.

HUOMIO
Pitkään kestänyt heijaaminen 
voi ylikuumentaa moottorin, 
vahingoittaa tai rikkoa vaihteis-
ton tai aiheuttaa rengasrikon.
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] HUOMAUTUS
Kytke ajonvakautusjärjestelmä 
(ESC) pois päältä, ennen kuin yrität 
irrottaa juuttunutta autoa.

Varovainen kaarreajo

Vältä jarruttamasta tai vaihtamasta 
vaihdetta ajaessasi kaarteessa eri-
tyisesti, jos tie on kostea. Kaarteet 
tulisi aina ajaa pienellä kiihdytyksel-
lä. Jos noudatat näitä ohjeita, ren-
kaan kuluminen pystytään pitämään 
vähäisenä.

 VAROITUS – Renkaiden 
sutiminen

Älä anna renkaiden pyöriä tyh-
jään, etenkään 56 km/h suurem-
missa nopeuksissa. Kun auto 
on paikallaan, kovalla nopeudel-
la sutivat pyörät voivat ylikuu-
mentaa renkaita, joka voi joh-
taa rengasrikkoon ja sivullisten 
loukkaantumisiin.

VAROITUS
Jos autosi juuttuu lumeen, 
mutaan, hiekkaan tms., voit yrit-
tää irrottaa sen heijaamalla sitä 
eteen- ja taaksepäin. Älä yritä 
suorittaa tätä toimenpidettä, 
jos auton lähellä on ihmisiä tai 
esteitä. Heijaamisen aikana auto 
saattaa liikkua yhtäkkiä eteen- 
tai taaksepäin sen irrotessa, jol-
loin mahdollisesti lähellä oleva 
ihminen saattaa loukkaantua tai 
tielle tuleva kohde vahingoittua. 
Heijaamista ei tule jatkaa pit-
kiä jaksoja, sillä vaihteisto voi 
kuumentua liikaa ja aiheuttaa 
vakavia vaurioita.

OCD058025
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Ajaminen yöllä  

Koska yöllä ajamisessa vallitsee 
enemmän riskejä kuin päiväajossa, 
on hyvä noudattaa seuraavia ohjeita:
• Koska näkyvyys on pimeällä 

huono erityisesti valaisemattomilla 
tieosuuksilla, hidasta ajonopeutta 
ja säilytä pidempi turvaväli edelläsi 
ajaviin ajoneuvoihin.

• Säädä peilit niin, että muiden auto-
jen ajovalot eivät heijastu niistä ja 
haittaa näkyvyyttä.

• Pidä autosi ajovalaisimet puhtaina 
ja oikein suunnattuina autoissa, 
joissa ei ole automaattista ajova-
lojen suuntausta. Likaiset ja väärin 
säädetyt ajovalot heikentävät yöllä 
näkyvyyttä entisestään.

• Älä katso suoraan vastaantulevien 
ajoneuvojen valoihin. Silmäsi saat-
tavat häikäistyä hetkeksi, jolloin 
silmien tottuminen pimeyteen saat-
taa kestää useita sekunteja.

Sateessa ajaminen  

Sade ja märkä tie voivat tehdä ajami-
sesta vaarallista erityisesti, jos et ole 
valmistautunut liukkauteen. Tässä on 
muutamia muistettavia asioita ajet-
taessa sateella:
• Kova sade heikentää näkyvyyttä ja 

pidentää pysähtymismatkaa, joten 
ajonopeutta on hiljennettävä.

• Huolla tuulilasinpyyhkimet asian-
mukaisesti. Vaihda tuulilasin pyyh-
kijöiden sulat, jos niissä on havait-
tavissa kulumisen merkkejä tai 
mikäli pyyhintä on vajaata.

OCD058026 OCD058027
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• Huonokuntoisten renkaiden hei-
kentynyt pitokyky saattaa johtaa 
onnettomuuteen jarrutettaessa 
äkillisesti märällä tienpinnalla. 
Varmista, että renkaasi ovat hyväs-
sä kunnossa.

• Kytke ajovalot, jotta muiden on hel-
pompi nähdä autosi.

• Jarrujen komponentit saattavat 
kastua, jos ajat vesilätäkön yli liian 
nopeasti. Jos joudut ajamaan lätä-
köiden yli, pyri ajamaan niistä hil-
jaa.

• Paina jarrupoljinta kevyesti ajon 
aikana kunnes jarrut toimivat nor-
maalisti, jos epäilet jarrujen kastu-
neen.   

Ajaminen tulvivalla alueella  
Vältä ajamasta tulvivalla alueella, 
ellet ole täysin varma, että veden 
pinta ei ole korkeampi kuin auton 
maavara. Aja hitaasti vetisillä tiepin-
noilla. Varaa riittävän pitkä jarrutus-
matka, koska jarrujen toiminta on 
saattanut heikentyä.
Kun olet ajanut vedessä, kuivaa jarrut 
painamalla varovaisesti jarruja useita 
kertoja auton liikkuessa hitaasti.   

Maastoajo
Aja varovaisesti maastossa, sillä ajo-
neuvosi saattaa vahingoittua kivis-
tä tai puiden juurista tai kannoista. 
Tutustu maasto-olosuhteisiin paikas-
sa, johon aiot ajaa, ennen ajoonläh-
töä.

Ajaminen moottoritiellä
Renkaat

Säädä rengaspaineet teknisten tie-
tojen mukaisiksi. Alhaiset rengaspai-
neet aiheuttavat renkaiden ylikuume-
nemista ja voivat jopa vahingoittaa 
niitä.
Vältä käyttämästä kuluneita tai 
vahingoittuneita renkaita, jotka saat-
tavat aiheuttaa pidon menettämisen 
tai renkaan rikkoutumisen.

] HUOMAUTUS
Älä koskaan ylitä renkaisiin merkit-
tyä suurinta täyttöpainetta.

OCD058029
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Polttoaine, moottorin jäähdytys-
neste ja moottoriöljy
Ajaminen kovalla nopeudella kulut-
taa enemmän polttoainetta kuin aja-
minen maltillisella nopeudella. Älä 
unohda tarkastaa sekä moottorin 
jäähdytysnesteen että moottoriöljyn 
tasoa.

Käyttöhihna
Löysä tai vahingoittunut käyttöhihna 
saattaa aiheuttaa moottorin ylikuu-
menemista.

VAROITUS
• Liian matala tai korkea ren-

gaspaine saattaa aiheuttaa 
rengasrikon, joka saattaa joh-
taa auton hallinnan vaikeutu-
miseen tai menettämiseen ja 
onnettomuuteen, josta saattaa 
aiheutua vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja. Tarkasta aina 
rengaspaineet ennen ajamis-
ta. Suositellut rengaspaineet 
löydät luvun 9 kappaleesta 
”Renkaat ja vanteet”.

• Ajaminen autolla, jonka renkai-
den kulutuspinnan urasyvyys 
on liian pieni on erittäin vaaral-
lista.  Loppuun kuluneet ren-
kaat voivat johtaa auton hal-
linnan menettämiseen, kolarei-
hin ja loukkaantumisiin – jopa 
hengenvaarallisiin.  Kuluneita 
renkaita ei tulisi käyttää, 
vaan ne tulisi vaihtaa mah-
dollisimman nopeasti uusiin. 
Tarkasta aina ennen ajamista 
auton renkaiden kulutuspinta. 
Lisätietoihin ja kulumisilmaisi-
miin voit tutustua luvun 8 kap-
paleessa ”Renkaat ja vanteet”.
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TALVIAJO

Normaaliin käyttöön verrattuna tal-
viajo ja vaativat sääolot aiheuttavat 
nopeampaa osien kulumista ja muita 
mahdollisia ongelmia. Noudata seu-
raavia ohjeita minimoidaksesi tal-
viajon aiheuttamia ongelmia:

Lumiset tai jäiset olosuhteet
Jos aiot ajaa autolla syvässä lumes-
sa, talvirenkaiden käyttäminen tai 
lumiketjujen asentaminen renkaisiin 
voi olla välttämätöntä. Jos aiot asen-
taa talvirenkaat, on välttämätöntä 
valita renkaat, jotka ovat vastaavan 
kokoiset ja tyyppiset kuin alkuperäi-
set renkaat. Tämän ohjeen noudatta-
matta jättäminen saattaa heikentää 

auton turvallisuutta ja ajettavuutta. 
Lisäksi ylinopeus, rajut kiihdytyk-
set, äkkinäiset jarrutukset ja nopeat 
ohjausliikkeet voivat aiheuttaa erit-
täin vaarallisia tilanteita tai jopa 
onnettomuuksia.
Hidastuksen aikana hyödynnä moot-
torijarrutusta. Äkkinäiset jarrutukset 
lumisilla tai jäisillä teillä saattavat 
aiheuttaa luisumista. Sinun on pidet-
tävä riittävä turvaväli edessä olevaan 
ajoneuvoon. Käytä jarrua mahdolli-
suuksien mukaan varoen. On huo-
mattava, että lumiketjujen asenta-
minen renkaalle tarjoaa paremman 
etenemiskyvyn, mutta ne eivät estä 
sivuluisujen tapahtumista.

] HUOMAUTUS
Lumiketjut eivät ole laillisia kaikis-
sa maissa. Tutustu maan lainsää-
däntöön ennen lumiketjujen asen-
tamista.

Talvirenkaat  
Jos aiot asentaa talvirenkaat autoosi, 
varmista, että ne ovat samankokoiset 
ja samaa painoluokkaa olevat vyö-
renkaat kuin alkuperäiset. Jokaisen 
neljän pyörän on oltava talvirengas, 
jotta auto käyttäytyisi tasapainoises-
ti kaikissa sääolosuhteissa. Muista, 
että talvirenkaiden tarjoama pito kui-
valla tiellä ei ole niin hyvä kuin auton 
alkuperäisrenkaiden. Sinun on ajet-
tava varovaisesti, vaikka tie olisi puh-
das. Tarkasta rengasmyyjän kanssa 
renkaiden nopeusluokitukset.

Älä asenna nastarenkaita ennen kuin 
olet tutustunut paikallisiin määräyk-
siin ja rajoituksiin niiden käytöstä.

OCD058028

VAROITUS – 
Talvirenkaiden koko

Käytä alkuperäisten renkaiden 
kokoisia talvirenkaita. Muussa 
tapauksessa ajoneuvosi turval-
lisuus ja ajettavuus saattavat 
heikentyä huomattavasti.
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Lumiketjut 

Koska vyörenkaiden sivupinnat ovat 
ohuemmat, ne voivat vahingoittua 
vääräntyyppisistä lumiketjuista. 
Tämän vuoksi talvirenkaiden käyt-
töä suositellaan lumiketjujen sijasta. 
Älä asenna lumiketjuja autoon, joka 
on varustettu alumiinivanteilla: lumi-
ketjut saattavat aiheuttaa vahinkoa 
vanteisiin. Jos lumiketjuja on käy-
tettävä, käytä ohutlenkkisiä ketjuja, 
joiden paksuus on alle 12 mm. Autosi 
valmistajan takuu ei kata väärien 
lumiketjujen käytöstä aiheutuneita 
vahinkoja.
Asenna lumiketjut ainoastaan etu-
renkaisiin. Tutustu lumiketjuja koske-
viin määräyksiin.

HUOMIO
• Käytä ainoastaan pyörien 

koon ja tyypin mukaisia lumi-
ketjuja. Väärät lumiketjut voi-
vat aiheuttaa vahinkoa auton 
koriin ja jousitukseen, eikä 
niitä korvaa valmistajan takuu. 
Lisäksi lumiketjujen kiinni-
tyslenkit voivat vahingoittua 
osuessaan auton osiin aiheut-
taen lumiketjujen löystymi-
sen renkaalla. Varmista, että 
lumiketjuilla on SAE-luokan 
”S”-hyväksyntä. 

• Varmista n. 0,5–1 km:n ajon 
jälkeen, että lumiketjut on kiin-
nitetty turvallisesti. Kiristä tai 
asenna lumiketjut uudelleen, 
jos ne ovat löysällä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Vaikka asennetut lumiket-

jut ovat asianmukaiset, älä 
tee täyskäännöstä (käännä 
ohjauspyörää aivan toiseen 
laitaan) autolla ajaessasi. (Jos 
teet täyskäännöksen, aja alle 
10 km/h nopeudella.)

• Jos autossasi on koon 
225/40R18-renkaat, älä käytä 
lumiketjuja. Nämä voivat 
vahingoittaa ajoneuvoa (pyö-
riä, jousitusta tai koria).OCD058030
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Ketjujen asentaminen 
Noudata lumiketjujen asennuksessa 
niiden mukana toimitetun asennus-
oppaan ohjeita ja kiristä ne mahdolli-
simman tiukalle. Aja hitaasti ketjuilla. 
Jos kuulet, että ketjut koskevat koriin 
tai alustaan, pysähdy ja kiristä niitä. 
Jos ne koskevat tämänkin jälkeen, 
hidasta vauhtia kunnes se lakkaa. 
Poista ketjut heti, kun aiot ajaa pal-
jaalla tiellä.

 VAROITUS – Lumiketjujen 
asentaminen

Kun asennat lumiketjut, pysäköi 
auto tasaisella alustalle pois lii-
kenteen tieltä. Kytke auton varoi-
tusvilkut ja aseta tarvittaessa 
varoituskolmio auton taakse. 
Aseta vaihde P-asentoon (pysä-
köinti), kytke seisontajarru ja 
sammuta moottori aina ennen 
asennuksen aloittamista.

VAROITUS – Lumiketjut
• Lumiketjujen käyttö heikentää 

auton hallittavuutta merkittä-
västi.

• Älä ylitä 30 km/h tai lumiketju-
jen valmistajan suosittelemaa 
ajonopeutta (noudata alhaisin-
ta nopeussuositusta).

• Aja varovaisesti ja vältä töys-
syjä, kuoppia, tiukkoja kään-
nöksiä tai muita epätasaisuuk-
sia.

• Älä tee lukkojarrutuksia tai 
käänny liian jyrkästi.

HUOMIO
• Vääränkokoiset tai väärin 

asennetut lumiketjut saattavat 
vaurioittaa jarruputkia, jousi-
tusta, koria ja pyöriä.

• Pysähdy ja kiristä ketjut aina, 
kun kuulet niiden osuvan 
auton runkoon.
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Käytä korkealaatuista 
etyleeniglykoli-pohjaista 
jäähdytysnestettä
Autosi jäähdytysjärjestelmässä on 
tehtaalta tullessaan korkealaatuista 
etyleeniglykoli-pohjaista jäähdytys-
nestettä. Se on ainoaa jäähdytys-
nestettä, jota järjestelmässä tulee 
käyttää, sillä se estää korroosion 
muodostumista, voitelee vesipump-
pua ja estää jäätymisen. Lisää jääh-
dytysnestettä kappaleen 8 ohjeiden 
mukaisesti. 
Tarkasta jäähdytysneste ennen tal-
vea varmistuaksesi siitä, että sen 
jäätymispiste on sopiva talvella odo-
tettaviin lämpötiloihin.

Tarkasta akku ja kaapelit
Talvi asettaa erityisvaatimuksia akku-
järjestelmälle. Tarkista akun ja akku-
kaapelien kunto silmämääräisesti 
kappaleen 8 ohjeiden mukaisesti. 
Tarkistuta akun lataustila ammatti-
huollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

Vaihda moottoriöljy 
talvilaatuiseen moottoriöljyyn 
tarpeen mukaan
Hyvin kylmässä ilmastossa tulisi 
käyttää matalamaan viskositeetin 
omaavaa talvilaatuista moottoriöl-
jyä. Tutustu luvun 9 suosituksiin. Jos 
et ole varma, minkä tyyppistä öljyä 
sinun tulisi käyttää, suosittelemme 
ottamaan yhteyttä valtuutettuun Kia-
jälleenmyyjään tai huollon yhteistyö-
kumppaniin.

Tarkasta sytytystulpat ja 
sytytysjärjestelmä
Tarkasta sytytystulpat luvun 8 ohjei-
den mukaisesti ja vaihda ne tarvit-
taessa. Tarkasta myös sytytysjärjes-
telmän johdot ja komponentit, ettei-
vät ne ole haljenneet, kuluneet tai 
vahingoittuneet millään tavalla.

Lukkojen jäätymisen 
estäminen
Estääksesi lukkojen jäätymisen, 
suihkuta hyväksyttyä lukkoöljyä tai 
glyseriiniä lukon avainreikään. Jos 
lukko on peittynyt jäällä, suihkuta 
jäänpoistoainetta poistaaksesi jään. 
Jos lukko on jäätynyt kokonaan sisäl-
tä, voit yrittää sulattaa sen käyt-
tämällä lämmintä avainta. Käsittele 
lämmintä avainta varoen välttyäksesi 
vammoilta.

Käytä hyväksyttyä tuulilasin 
pesunestettä
Estääksesi veden jäätymisen pesu-
nestesäiliössä, lisää hyväksyttyä 
tuulilasin pakkasnestettä valmistajan 
ohjeiden mukaisesti. Talvikäyttöön 
soveltuvaa pesunestettä on saata-
villa KIA-jälleenmyyjillä tai huollon 
yhteistyökumppaneilla ja useimmilla 
autotarvikemyyjillä. Älä käytä moot-
torin jäähdytysnestettä tai muun 
tyyppisiä pakkasnesteitä, sillä ne 
saattavat vahingoittaa maalipintaa.
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Estä seisontajarrun 
jäätyminen
Joissain olosuhteissa seisontajarru 
saattaa jumittua kytkettyyn asentoon.  
Näin voi tapahtua todennäköisimmin 
silloin, kun lunta tai jäätä on kerään-
tynyt takajarrujen ympärille tai lähet-
tyville tai jos jarrut ovat kastuneet. 
Jos vaarana on, että seisontajarru 
voi jumittua, kytke se vain tilapäises-
ti, kun siirrät vaihdevivun ykkös- tai 
peruutusvaihteelle (käsivaihteistois-
sa). Tämän jälkeen estä takarenkai-
den liike siten, että auto ei voi liikkua. 
Vapauta tämän jälkeen seisontajarru.

Älä anna lumen tai jään 
kerääntyä alustaan
Joissain olosuhteissa lunta tai jäätä 
saattaa kerääntyä lokasuojiin, jol-
loin se häiritsee ohjauksen toimintaa. 
Jos ajat vaikeissa talvisissa olosuh-
teissa, jossa näin saattaa tapahtua, 
tarkasta säännöllisesti auton alaosat 
varmistuaksesi siitä, että etupyörät 
ja ohjaus pystyy toimimaan esteet-
tömästi.

Sopivien tarvikkeiden 
kuljettaminen hätätilanteiden 
varalta
Riippuen säästä sinun on pidettävä 
mukana sopivia tarvikkeita hätätilan-
teiden varalle. Tavaroita, joita ehkä 
tarvitset voi olla muun muassa: lumi-
ketjut, hinauslenkit ja -köydet, hiek-
kaa, lapio, apukaapelit, ikkunakaa-
vin, hansikkaat, maa-alustasuoja, 
haalarit, huopa jne.
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Jos aiot hinata tai vetää perävaunua 
autollasi, sinun on ensin tutustuttava 
maassasi vallitseviin moottoriajoneu-
voihin liittyvin määräyksiin.
Koska määräykset ovat erilaisia 
eri maissa, perävaunujen vetoon 
ja hinaukseen liittyvät vaatimukset 
vaihtelevat. Suosittelemme kysy-
mään neuvoa valtuutetulta KIA-
jälleenmyyjältä tai huollon yhteistyö-
kumppanilta.

] HUOMAUTUS
• Taka-akselin suurin akselimassa 

saa ylittyä korkeintaan 15 % ja 
kokonaismassa korkeintaan 10 % 
tai 100 kg (sen mukaan kumpi 
on pienempi). Tässä tapaukses-
sa M1-luokan ajoneuvolla ei saa 
ylittää 100 km/h nopeutta tai 
N1-luokan ajoneuvolla yli 80 km/h 
nopeutta. Suomessa suurin sallittu 
nopeus perävaunua vedettäessä on 
80 km/h.

• Takarenkaan kuormitusluokan 
mukainen suurin kuormitus ei 
saa ylittyä yli 15% henkilöautossa 
perävaunun vetoaisan aiheutta-
man lisäkuormituksen takia. Älä 
tällöin ylitä 100 km/h ajonopeutta 
ja takarenkaiden paineen tulisi 
olla vähintään 20 kPa (0,2 bar) yli 
tavallisen suosituspaineen (joka 
käytössä ilman perävaunua).

PERÄVAUNUN VETÄMINEN

 VAROITUS – Perävaunun 
vetäminen

Jos sinulla ei ole oikeaa väli-
neistöä ja ajat virheellisesti 
perävaunua vetäessäsi, voit 
menettää yhdistelmän hallin-
nan. Näin voi käydä, jos esimer-
kiksi perävaunu on liian raskas, 
jarrut eivät toimi kunnolla tai 
jopa eivät ollenkaan. Sinä ja 
matkustajasi saatatte loukkaan-
tua vakavasti tai jopa hengen-
vaarallisesti. Noudata kaikkia 
tässä osassa esitettyjä ohjeita, 
kun vedät perävaunua.

VAROITUS – 
Kuormarajoitukset

Ennen perävaunun vetämis-
tä varmista, että perävaunun, 
yhdistelmän, ajoneuvon, akselei-
den ja vetoaisan kokonaiskuor-
mat ovat sallituissa rajoissa.
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Autollasi voidaan vetää perävaunua. 
Ottaaksesi selvää, mikä on auto-
si perävaunun vetokyky, lue tämän 
luvun kappaleessa ”Perävaunun 
massa (paino)” esitetyt tiedot. 

Muista, että perävaunun vetäminen 
eroaa huomattavasti normaalista 
ajamisesta. Perävaunua vedettäes-
sä käsiteltävyys, kestävyys ja polt-
toainetalous muuttuvat. Onnistunut 
ja turvallinen perävaunun vetäminen 
vaatii oikeita välineitä, joita on osat-
tava käyttää oikein.

Tässä luvussa esitetään monia ajan 
saatossa hyväksi havaittuja, tärkei-
tä perävaunun veto-ohjeita ja tur-
vallisuussääntöjä. Monet niistä ovat 
tärkeitä itsesi ja matkustajiesi tur-
vallisuuden kannalta. Pyydämme 
lukemaan tämän luvun huolellisesti 
ennen kuin alat vetämään perävau-
nua.

Kuorman liikuttamiseksi työtä tekevät 
järjestelmät, kuten moottori, vaihteis-
to, voimansiirto ja renkaat rasittuvat 
enemmän lisäkuorman vaikutukses-
ta. Moottoria on käytettävä suhteelli-
sesti kovemmilla nopeuksilla ja suu-
rempien kuormien alaisena. Tämä 
lisäkuorma aiheuttaa lisääntynyttä 
lämmöntuottoa. Perävaunu lisää 
myös huomattavasti ilmanvastusta, 
joka lisää vedettävää kuormaa.   

]  HUOMAUTUS – Vetokoukun 
kiinnityskohta

Vetokoukun kiinnitysreiät sijaitse-
vat takarenkaiden molemminpuolin 
korin suojassa.

HUOMIO
Perävaunun vetäminen väärin 
voi vahingoittaa autoasi aiheut-
taen kalliita korjauksia, joita 
takuu ei kata. Vetääksesi perä-
vaunua oikein, noudata tässä 
osiossa annettuja ohjeita. 

OCD058121
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Vetokoukut 
On tärkeää, että vetokoukkuvarus-
teet ovat oikeantyyppiset. Ristituulet, 
vastaantulevat rekat ja epätasaiset 
tiet ovat hyviä syitä oikean vetokou-
kun valintaan. Tässä on muutamia 
ohjeita noudatettavaksi:
• Joudutaanko koriin tekemään rei-

kiä vetokoukun asentamiseksi? 
Jos näin on, varmista, että tiivistät 
reiät vetokoukun irrottamisen jäl-
keen.

 Jos et tiivistä niitä, pakoputkesta 
vapautuva hengenvaarallinen hii-
limonoksidi (CO) sekä lika ja vesi 
voivat kulkeutua autoosi.

• Auton puskureita ei ole tarkoitettu 
vetokoukun kiinnityspisteiksi. Älä 
kiinnitä vuokrakoukkuja tai muita 
puskurikiinnitteisiä vetokoukkuja. 
Käytä ainoastaan runkoon kiinni-
tettäviä vetokoukkuja, jotka eivät 
kiinnity puskuriin.   

• Valtuutetun KIA-jälleenmyyjän tai 
huollon yhteistyökumppanin lisä-
varustemallistossa on tarjolla KIA-
vetokoukkuja.

Turvavaijerit 
Sinun tulisi aina perävaunua vetäes-
säsi kiinnittää turvavaijeri auton ja 
vaunun väliin. Aseta turvavaijeri kul-
kemaan ristikkäin perävaunun aisan 
alla siten, että aisa ei voi pudota 
maahan, jos se irtoaa vetokoukusta.
Vetokoukun tai perävaunun mukana 
saattaa olla toimitettu turvavaijerin 
käyttöohjeet. Noudata valmistajan 
suosituksia turvavaijerin kiinnityk-
sessä. Jätä aina vaijeri sen verran 
löysälle, että perävaunulla kääntymi-
nen ei tuota ongelmia. Älä missään 
tapauksessa anna turvavaijerin laa-
hata maata.   

Perävaunun jarrut 
Jos perävaunusi on varustettu jar-
rujärjestelmällä, varmista, että se 
mukailee maasi määräyksiä ja että 
se on oikein asennettu ja toimii vir-
heettömästi.
Jos perävaunusi painaa enemmän 
kuin suurin jarruttoman perävau-
nun paino, vaunussa on oltava täl-
löin omat riittävän tehokkaat jarrut. 
Muista lukea ja noudattaa huolelli-
sesti perävaunun jarrujen käyttöoh-
jeita, jotta pystyt asentamaan, säätä-
mään ja huoltamaan niitä oikein.
• Älä tee muutoksia autosi jarrujär-

jestelmään.
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Perävaunun vetäminen  
Perävaunun vetäminen vaatii hie-
man käytännön kokemusta. Ennen 
liikenteeseen lähtemistä sinun on 
tutustuttava perävaunun ominai-
suuksiin. Perehdy kuormatun perä-
vaunun käsittelemiseen ja jarrutta-
miseen. Pidä aina mielessä, että 
ajamasi yhdistelmä on nyt huomat-
tavasti pidempi eikä lähellekään yhtä 
nopeasti reagoiva kuin auto itsenään.
Ennen aloittamista tarkasta perä-
vaunun vetokoukku ja -aisa, turva-
vaijeri, sähköpistoke, valot, renkaat 
ja peilien säädöt. Jos perävaunussa 
on sähköjarrut, käynnistä moottori 
ja kokeile ajamista perävaunulla ja 
kytke sitten perävaunun jarru käsin 
varmistuaksesi sen toiminnasta. 
Tällöin sähköliitos tulee tarkastettua 
samanaikaisesti.
Tarkasta ajoittain matkan aikana, 
että kuormat ovat tiukasti kiinnitty-
neet ja että valot ja jarrut toimivat 
edelleen.

Etäisyyden seuraaminen 
Varaa vähintään kaksinkertainen 
etäisyys edessä olevaan ajoneuvoon 
kuin ajaessasi autolla ilman perävau-
nua. Tällä tavoin pystyt välttämään 
tilanteet, jotka vaativat kovia jarru-
tuksia ja äkkipikaisia ohjausliikkeitä.   

Ohittaminen 
Tarvitset pidemmän ohitusmat-
kan perävaunua vetäessäsi. Koska 
yhdistelmä on pidempi, sinun tarvit-
see ajaa pidemmälle ohitettavan ajo-
neuvon eteen ennen kuin voit palata 
takaisin kaistallesi.

VAROITUS – Perävaunun 
jarrut

Älä käytä perävaunua sen omil-
la jarruillaan, ellet ole täysin 
varma, että olet asentanut jar-
rujärjestelmän oikein. Tämä 
tehtävä ei sovi kokemattomille. 
Käänny kokeneen, kyvykkään 
asiantuntijan puoleen tämän 
suorittamiseksi.   
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Peruuttaminen 
Pidä ohjauspyörän alaosasta toisella 
kädellä. Kääntääksesi sitten perä-
vaunua vasemmalle, siirrä kättäsi 
vasemmalle Kääntääksesi perävau-
nua oikealle, siirrä kättäsi oikealle. 
Peruuta aina hitaasti ja pyri käyt-
tämään mahdollisuuksien mukaan 
ohjausapua.   

Käännöksien tekeminen 
Kun käännyt perävaunulla, tee loi-
vempia käännöksiä kuin normaa-
listi. Suorita tämä siten, ettei vaunu 
osuisi pientareille, reunakiviin, lii-
kennemerkkeihin, puihin tai muihin 
esteisiin. Vältä nykiviä ja äkkipikaisia 
liikkeitä. Anna merkinannot riittävän 
aikaisin.   

Suuntavilkut perävaunua vedet-
täessä 
Kun vedät perävaunua, autossasi 
on oltava erilaiset suuntavilkut ja 
tarkoituksenmukaiset johtosarjat. 
Mittariston vihreät nuolet vilkkuvat 
aina, kun annat merkin käännök-
sestä tai kaistan vaihdosta. Oikein 
liitettynä perävaunun valot myös vilk-
kuvat varoittamaan muita tienkäyt-
täjiä kääntymis-, kaistanvaihto- tai 
jarrutusaikeestasi.
Kun vedät perävaunua, mittariston 
vihreät nuolet vilkkuvat käännöksen 
aikana, vaikka perävaunun poltti-
mot olisivat palaneet. Tällöin saatat 
luulla, että takana olevat tienkäyt-
täjät näkevät merkinantosi, vaikka 
tosiasiassa näin ei ole. On tärkeää 
ajoittain tarkastaa, että perävaunun 
lamput toimivat yhä varmasti. Sinun 
tulee myös tarkastaa valot aina, kun 
irrotat ja liität johdot takaisin kiinni.
Älä liitä perävaunun valojärjestelmää 
suoraan autosi valojärjestelmään. 
Käytä ainoastaan hyväksyttyjä perä-
vaunun liitäntäsarjoja.

Pyydä perävaunun liitäntäsarjan 
asennuksessa apua ammattihuollos-
ta.
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

VAROITUS 
Jos perävaunussa ei käytetä 
hyväksyttyä johtosarjaa, seu-
rauksena voi olla auton sähkö-
järjestelmän vahingoittuminen 
ja/tai henkilövahinkoja. 
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Ajaminen mäessä 
Vähennä nopeutta ja vaihda pie-
nemmälle vaihteelle ennen kuin alat 
ajamaan pitkää tai jyrkkää alamäkeä. 
Jos et vaihda pienemmälle, saatat 
joutua käyttämään jarruja niin paljon, 
että ne ylikuumenevat eivätkä tämän 
jälkeen toimi tehokkaasti.
Pitkässä ylämäessä vaihda pienem-
mälle ja aja noin 70 km/h nopeutta 
pienentääksesi moottorin ja vaihteis-
ton ylikuumenemisriskiä.

Pysäköiminen mäkiin 
Jos autoosi on kiinnitetty perävau-
nu, sinun ei tulisi yleisesti ottaen 
pysäköidä mäkeen. Ihmiset voivat 
loukkaantua vakavasti tai jopa hen-
genvaarallisesti ja sekä auto että 
perävaunu voivat vahingoittua, jos 
yhdistelmä lähtee vierimään.

HUOMIO
• Kun vedät perävaunua jyrkäs-

sä rinteessä (kaltevuus yli 6 
prosenttia), kiinnitä erityistä 
huomiota jäähdytysnesteen 
lämpötilaan, ettei moottori 
ylikuumene. Jos jäähdytys-
nesteen lämpömittarin osoitin 
liikkuu ”H (HOT) (tai 130°C / 
260°F)” -lukeman puolelle, aja 
tien sivuun ja pysähdy välit-
tömästi, kun niin on turval-
lista tehdä ja anna moottorin 
käydä joutokäynnillä, kunnes 
se jäähtyy. Voit jatkaa heti, kun 
moottori on jäähtynyt riittä-
västi.

• Sinun on sovitettava ajono-
peus perävaunun painon ja 
ylämäen jyrkkyyden mukaan 
pienentääksesi moottorin ja 
vaihteiston ylikuumenemisen 
mahdollisuutta.

VAROITUS 
–  Pysäköiminen mäkeen

Auton pysäköiminen mäkeen 
perävaunu kiinnitettynä voi 
aiheuttaa vakavia tai hengen-
vaarallisia vammoja, jos perä-
vaunu irtoaa.
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Toimi seuraavasti, jos pysäköiminen 
rinteeseen on välttämätöntä:
1.  Aja auto pysäköintipaikkaan. 

Käännä ohjauspyörää reunakive-
tyksen suuntaan (oikealle pysä-
köitäessä alamäkeen, vasemmalle 
pysäköitäessä ylämäkeen).

2.  Jos autossa on käsivaihteisto, 
aseta vaihde vapaalle.

3.  Kytke seisontajarru ja sammuta 
moottori.

4.  Aseta kiilat perävaunun pyörien 
alle alamäen puolelle.

5.  Käynnistä moottori, paina jarruja, 
siirrä vapaalle, vapauta seison-
tajarru ja vapauta hitaasti jarruja, 
kunnes perävaunun kiilat vastaan-
ottavat kuorman.

6.  Paina jälleen jarruja, kytke seison-
tajarru ja siirrä vaihde R-asentoon 
(peruutus) käsivaihteistoissa.

7.  Sammuta moottori ja vapauta jar-
rut, mutta jätä seisontajarru päälle. 

Liikkeelle lähteminen mäestä 
1.  Paina jarrua käsivaihteiston olles-

sa vapaalla ja pidä jarrupoljin pai-
nettuna samalla, kun suoritat seu-
raavat:

  • Käynnistä moottori.
  • Kytke vaihde päälle; ja
  • Vapauta seisontajarru.
2.  Poista jalkasi varovaisesti jarrupol-

kimelta.
3.  Aja hitaasti, kunnes perävaunu on 

irti kiiloista.
4.  Pysäytä ja pyydä joku keräämään 

pyöräkiilat talteen.   

VAROITUS – 
 Seisontajarru

Autosta poistuminen voi olla 
vaarallista, jos seisontajarrua ei 
ole kunnolla kiinnitetty.
Jos olet jättänyt moottorin käyn-
tiin, auto saattaa liikkua odotta-
mattomasti. Tällöin sinä ja muut 
altistutte hengenvaaraan.
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Huolto perävaunukäytössä
Autosi tarvitsee huoltoa useammin, 
kun käytät perävaunua säännöllises-
ti. Osat, jotka vaativat erityistä huo-
mion kiinnittämistä ovat moottoriöljy, 
akselistojen öljyt ja jäähdytysneste. 
Jarrujen kunnon säännöllinen tarkas-
taminen on myös tärkeää. Jokaisen 
kohdan tarkastusohjeet voidaan löy-
tää tästä oppaasta, ja hakemisto 
helpottaa näiden löytämisessä. Jos 
vedät perävaunua, on hyvä kerrata 
nämä kohdat ennen matkan aloitta-
mista.
Älä myöskään unohda huoltaa perä-
vaunua ja vetokoukkua. Noudata 
perävaunusi huolto-ohjelmaa ja tar-
kasta se säännöllisesti. Suorita tar-
kastus mieluiten joka päivä ennen 
ajon aloittamista. Ja tärkeintä on 
varmistaa, että vetokoukun mutterit 
ja pultit ovat kireällä.

Jos aiot vetää perävaunua
Tässä on muutamia tärkeitä seikko-
ja, jos aiot vetää perävaunua:
• Harkitse kitkavetopään käyttämis-

tä. Voit kysyä perävaunun hallinta-
järjestelmästä vetokoukun jälleen-
myyjältä. 

• Älä suorita minkäänlaista hinaa-
mista tai vetämistä auton ensim-
mäisen 2000 kilometrin aikana 
antaaksesi moottorin ajautua 
sisään kunnolla. Tämän varoituk-
sen huomiotta jättäminen saattaa 
aiheuttaa vakavia vaurioita moot-
toriin tai vaihteistoon.

• Kun aiot vetää perävaunua, suo-
sittelemme kysymään valtuutetul-
ta Kia-jälleenmyyjältä tai huollon 
yhteistyökumppanilta lisävaatimuk-
sista, kuten vetokoukkusarjasta 
yms.

• Pidä ajonopeus kohtuullisena (alle 
100 km/h)

• Ajonopeuden tulee olla pitkää ylä-
mäkeä ajettaessa alle 70 km/h tai 
nopeusrajoituksen mukainen, jos 
se on alle 70 km/h.

• Painoon liittyvät huomioon otetta-
vat asiat:

HUOMIO
• Moottori saattaa ylikuumentua 

perävaunun aiheuttaman lisä-
kuormituksen takia, erityisesti 
kuumina päivinä ja ylämäessä 
ajettaessa. Jos jäähdytysnes-
teen mittari osoittaa ylikuu-
menemista, kytke ilmastointi-
laite pois päältä ja sammuta 
moottori turvallisessa paikas-
sa jäähdyttääksesi moottorin.

• Perävaunua vedettäessä 
vaihteistoöljy tulee tarkastaa 
useammin.

• Asennuta autoosi jäähdytti-
men puhallin moottorin suo-
rituskyvyn parantamiseksi 
perävaunua vedettäessä, jos 
autoasi ei ole varustettu ilmas-
tointilaitteella.
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1,0  T-GDI 1,4 T-GDI D 1,6

6 M 6 M 7 DCT 6 M 7 DCT

Perävaunun suurin sallittu 
paino, kg

Jarruton 600 600 600 650 650

Jarrullinen 1200 1410 1410 1500 1500

Suurin sallittu aisapaino, Kg 75

Suositeltu etäisyys takapyörän keskikoh-
dan ja kiinnityspisteen välillä, mm 880
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Perävaunun paino

A : Aisapaino

B : Perävaunun kokonaismassa

Mikä on perävaunun turvallinen 
enimmäispaino? Perävaunu ei saa 
koskaan painaa enempää kuin jar-
rullisen perävaunun suurin sallittu 
paino (massa). Mutta tällöinkin se voi 
olla liian painava.
Siihen vaikuttaa, millaiseen käyttöön 
olet suunnitellut perävaunua käytet-
täväksi. Esimerkiksi nopeus, vaunun 
korkeus, mäkiset tiet, ilmasto ja se, 
kuinka usein aiot käyttää autoa perä-
vaunun vetämiseen, ovat kaikki tär-
keitä tekijöitä. Lisäksi auton erikois-
varusteet saattavat myös vaikuttaa 
perävaunun ihannepainoon.

Perävaunuaisan massa

A : Suurin akselimassa

B : Ajoneuvon kokonaismassa

Perävaunun aisan massa on tär-
keä mitattava kohde, sillä se vai-
kuttaa auton kokonaismassaan 
(Gross Vehicle Weight – GVW). 
Kokonaismassaan sisältyy auton 
omamassa, mahdollinen kuorma 
(mikä tahansa) ja auton matkustajat. 
Jos aiot vetää perävaunua, sinun on 
lisättävä aisakuorma kokonaismas-
saan (GVW), koska autosi on kulje-
tettava myös tämä kuorma.

Perävaunun aisakuorma saa painaa 
enimmillään 10 % täysin kuormatun 
perävaunun massasta suurimman 
sallitun perävaunun aisakuorman 
rajoissa.
Punnitse perävaunun paino ja aisa-
paino erikseen ja tarkista, että ne 
ovat säännösten mukaiset. Jos näin 
ei ole, kuorman siirtäminen eri paik-
kaan perävaunussa saattaa korjata 
ongelman. 

OUM076211LOUM076210L
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VAROITUS – Perävaunu
• Älä koskaan kuormaa perävau-

nun takaosaan enemmän pai-
noa kuin etuosaan. Etuosaan 
tulisi kuormata noin 60 % perä-
vaunun kokonaiskuormasta, 
jolloin perävaunun takaosaan 
jää noin 40 % kuormasta.

• Älä koskaan ylitä perävaunun 
tai vetokoukun painorajoitus-
ta. Väärin suoritettu kuormaus 
voi aiheuttaa auton vahingoit-
tumisen ja/tai henkilövahin-
koja. Voit tarkastaa kuormat 
ja painot yleisellä vaaka-ase-
malla tai mahdollisesti poliisin 
toimipisteessä olevalla auto-
vaa’alla.

• Saatat menettää auton hallin-
nan väärin kuormatun perä-
vaunun takia.
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Tämä osio ohjaa sinua kuormaa-
maan ajoneuvosi oikein huolehti-
en, että ajoneuvon kuormattu paino 
pysyy suunnitelluissa rajoissa. Auton 
oikeanlaisen kuormaamisen avulla 
autosta voidaan saada irti parem-
pi suorituskyky. Tutustu seuraaviin 
termeihin auton ja perävaunun salli-
tun enimmäispainon määrittämiseksi 
ennen lastauksen aloittamista.

Ajoneuvomallin omamassa 
Tämä on massa vakiovarusteisel-
le autolle, jonka polttoainesäiliö on 
täynnä. Siihen ei lasketa matkustajia, 
kuormaa tai lisävarusteita.

Ajoneuvokohtainen omamassa
Tämä on uuden auton massa sisältä-
en mahdolliset lisävarusteet.

Kantavuus
Tämä on kuljettajan, matkustajan 
sekä matkatavaroiden ja muun kuor-
man yhteinen massa.

Akselimassa (GAW – Gross 
axle weight)
Tämä on kokonaismassa, joka kuor-
mittaa kumpaakin akselia sisältä-
en ajoneuvon omamassan ja kaiken 
kuorman.

Akselimassa  
(GAWR – Gross axle weight 
rating)
Tämä on suurin sallittu massa, joka 
voidaan kuormittaa yhdelle akselille 
(etu- tai taka-akseli). Nämä luvut 
näkyvät tunnistetietokilvessä. 
Yhden akselin kokonaiskuorma ei 
saa koskaan ylittää sen suurinta 
akselimassaa.

Kokonaismassa (GVW – Gross 
vehicle weight)
Tämä on ajoneuvomallin omamas-
sa sekä matkustajien ja kuorman 
massa. 

Kokonaismassaluokitus  
(GVWR – Gross vehicle weight 
rating)
Tämä on täysin kuormatun ajoneu-
von suurin sallittu massa (sisältäen 
kaikki lisävarusteet ja -tarvikkeet, 
matkustajat sekä kuorman). GVWR 
voidaan lukea kuljettajan (tai etu-
matkustajan) ovikynnyksessä sijait-
sevasta tunnistetietokilvestä.

Ylikuormittaminen

AUTON MASSA

VAROITUS – Ajoneuvon 
massa

Autosi suurin sallittu akseli- 
ja kokonaismassa on merkitty 
kuljettajan (tai etumatkustajan) 
ovessa sijaitsevaan tyyppikil-
peen. Näiden arvojen ylittämi-
nen voi aiheuttaa onnettomuu-
den tai ajoneuvon vahingoittu-
misen. Voit määrittää kuorman 
massan punnitsemalla tavarat 
(ja matkustajat) ennen niiden 
asettamista ajoneuvoon. Varo, 
ettet ylikuormita ajoneuvoasi. 
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VAROITUSVILKUT INTO: HÄTÄVILKUT 
Hätävilkut

Hätävilkuilla voidaan varoittaa muita 
tienkäyttäjiä olemaan erityisen varo-
vaisia lähestyessään tai ohittaes-
saan autoasi. 

Sitä on käytettävä aina, jos suori-
tetaan hätäkorjauksia tai ajoneuvo 
pysäytetään tien pientareelle.
Paina vilkkukytkintä. Virtalukko voi 
olla missä tahansa asennossa. 
Vilkkukytkin sijaitsee kojelaudan 
keskikonsolissa. Kaikki suuntavilkut 
vilkkuvat tällöin samanaikaisesti.

• Hätävilkut toimivat, vaikka moottori 
on sammutettu.

• Et voi käyttää hätä- ja suuntavilkku-
ja samanaikaisesti.

• Käytä hätävilkkuja vain niitä kos-
kevien määräysten mukaan (laki ei 
salli hätävilkkujen käyttöä hinausti-
lanteessa eikä liikkuvassa ajoneu-
vossa).   

OCD068001



7 3

Ongelmatilanteessa

Jos moottori sammuu  
risteykseen
• Siirrä vaihteenvalitsin N-asentoon 

ja työnnä auto turvalliseen paik-
kaan.

• Jos autossasi on manuaalivaih-
teisto, eikä rattilukko ole päällä, 
autoa voidaan liikuttaa eteenpäin 
kytkemällä 2. tai 3. vaihde ja sitten 
starttaamalla moottoria painamatta 
kytkinpoljinta.

Renkaan tyhjeneminen ajon 
aikana
Jos rengas tyhjenee ajon aikana:
1.  Nosta jalka kaasupolkimelta ja 

anna auton vauhdin hidastua aja-
essasi suoraan eteenpäin. Älä 
paina jarrua välittömästi, äläkä aja 
tien sivuun, sillä auto saattaa kara-
ta hallinnasta. Kun auton vauhti on 
hidastunut sellaiselle nopeudelle, 
että pysähtymisen suorittaminen 
on turvallista, paina varovaisesti 
jarrua ja ohjaa tien sivuun. Aja 
mahdollisimman kauas tiestä ja 
pysäköi kiinteälle, tasaiselle pin-
nalle. Jos ajat monikaistaisella 
moottoritiellä, älä pysäköi kahden 
kaistan väliselle alueelle.

2.  Kun auto on pysähtynyt, kytke 
hätävilkut, kytke seisontajarru, 
siirrä vaihteenvalitsin R-asentoon 
(manuaalivaihteisto).

3.  Pyydä kaikkia matkustajia poistu-
maan autosta. Varmista, että he 
poistuvat auton siltä puolelta, joka 
on turvassa liikenteeltä.

4.  Kun vaihdat tyhjentynyttä rengasta, 
seuraa ohjeita, jotka on annettu 
myöhemmin tässä luvussa.

Jos moottori sammuu ajon 
aikana
1.  Hidasta vähitellen vauhtia pitäen 

auto samalla suorassa linjassa. 
Siirry varovaisesti tien sivuun tur-
valliseen paikkaan.

2. Kytke varoitusvilkut päälle.
3.  Yritä käynnistää moottori. Jos auto 

ei käynnisty, ota yhteyttä ammat-
tihuoltoon. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

ONGELMATILANTEEN TAPAHTUESSA AJON AIKANA
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JOS MOOTTORI EI KÄYNNISTY
Jos moottori ei käynnisty tai 
käynnistyy huonosti
1.  Tarkasta akun liitännät sekä niiden 

puhtaus ja kireys.
2.  Kytke sisävalo. Jos valo himmenee 

tai sammuu, kun käynnistät moot-
toria, akku on tyhjentynyt.

3.  Tarkasta käynnistysmoottorin liitän-
nät ja niiden kireys.

4.  Älä työnnä tai vedä autoa sen 
käynnistämiseksi. Katso ohjeet 
kappaleessa ”Käynnistäminen 
apuakulla”.

Jos käynnistysmoottori toimii 
normaalisti, mutta moottori ei 
käynnisty
1. Tarkasta polttoainemäärä
2.  Kun virtalukko on LOCK-

asennossa, tarkasta kaikkien 
sytytystulppien ja -puolien liittimet. 
Kiinnitä mahdollisesti irronnut tai 
löystynyt liitin uudelleen.

3.  Tarkasta moottoritilan polttoaineen 
syöttö.

4.  Jos moottori ei käynnisty vielä-
kään, ota yhteys ammattihuoltoon. 
Suosittelemme ottamaan yhteyttä 
valtuutettuun KIA-jälleenmyyjään 
tai huollon yhteistyökumppaniin.

VAROITUS
Jos moottori ei käynnisty, älä 
työnnä tai vedä autoa yrittääk-
sesi käynnistää moottoria. Älä 
siirrä autoa käynnistinmoottorin 
avulla. Tästä voi seurata kolari 
tai muu vahinko. Lisäksi käyn-
nistäminen työntämällä tai vetä-
mällä ylikuormittaa katalysaat-
toria, josta seuraa tulipalovaara.
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HÄTÄKÄYNNISTÄMINEN

Liitä kaapelit numerojärjestyksessä 
ja irrota käänteisessä järjestyksessä.

Käynnistäminen apuakulla  
Käynnistäminen apuakulla voi olla 
vaarallista väärin suoritettuna. 
Tämän vuoksi noudata apuakulla 
käynnistämisen ohjeita välttääkse-
si aiheuttamasta vahinkoa itsellesi, 
autolle tai akulle. Mikäli tunnet epä-
varmuutta, suosittelemme käänty-
mään pätevän asentajan tai hinaus-
palvelun puoleen auton käynnistämi-
seksi apuakulla.

HUOMIO
Käytä ainoastaan 12V apuakkua. 
12 V käynnistysmoottori, syty-
tysjärjestelmä ja muut sähkö-
komponentit voivat vahingoittua 
korvauskelvottomiksi esim. 24 V 
virtalähteen käytöstä (joko kaksi 
12V akkua sarjassa tai 24V akku).  

VAROITUS – Akku
• Älä käsittele avotulta akun 

läheisyydessä. Akku muodos-
taa vetykaasua, joka voi räjäh-
tää altistuessaan liekeille tai 
kipinöille. 

 Jos näitä ohjeita ei noudateta 
tarkasti, saattaa seurata vaka-
via henkilövammoja ja ajoneu-
vovahinkoja! Jos et ole varma 
kuinka tämä toimenpide suo-
ritetaan, etsi ammattiapua. 
Autoteollisuuden akut sisältä-
vät rikkihappoa. Tämä on myr-
kyllistä ja erittäin syövyttävää. 
Kun käynnistät apuakulla, 
käytä suojalaseja ja varo, ettei 
happoa osu itseesi, vaatteisii-
si tai ajoneuvoon.

(Jatkuu)

VAROITUS –  Akku
Älä koskaan yritä tarkastaa 
akkunesteen määrää, sillä akku 
saattaa murtua tai räjähtää 
aiheuttaen vakavia vammoja.

1VQA4001
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Käynnistäminen apuakulla
1. Varmista, että apuakun jännite on 

12 volttia ja negatiivinen napa on 
maadoitettu.

2. Jos apuakku on toisessa ajoneu-
vossa, älä anna ajoneuvojen kos-
kettaa toisiaan.   

3. Sammuta kaikki tarpeettomat säh-
kölaitteet.

4.  Liitä käynnistyskaapelit tarkassa 
järjestyksessä kuvan mukaisesti. 
Kytke ensin ensimmäisen käyn-
nistyskaapelin pää tyhjentyneen 
akun (1) positiiviseen napaan ja 
liitä sitten toinen pää apuakun (2) 
positiiviseen napaan. 

 Jatka kytkemällä toisen käynnistys-
kaapelin ensimmäinen pää apua-
kun (3) negatiiviseen napaan ja 
sitten toinen pää käynnistettävän 
auton moottoritilan kiinteään, liik-
kumattomaan, metalliseen kohtaan 
(esim. moottorin nostokorvake), 
joka on kaukana akusta. Älä liitä 
sitä mihinkään osaan, joka liikkuu 
moottoria käynnistettäessä, tai sel-
laisen lähelle. 

 Älä anna käynnistyskaapeleiden 
koskea mihinkään muuhun kuin 
akun oikeisiin napoihin ja oikeaan 
maadoituspisteeseen. Älä kumarru 
akun ylitse liitoksia tehdessäsi.

HUOMIO –  Akkukaapelit
Älä liitä käynnistyskaapelia 
apuakun negatiivisesta navas-
ta suoraan tyhjentyneen akun 
negatiiviseen napaan. Tämä voi 
aiheuttaa tyhjentyneen akun yli-
kuumenemisen ja murtumisen 
vapauttaen akkuhappoa.
Varmista, että kytket käynnistys-
kaapelin toisen pään apuakun 
negatiiviseen ja sitten toisen 
pään metalliseen kohtaan, joka 
on kaukana akusta.

(Jatkuu)
• Älä yritä käynnistää moottoria 

apukäynnistyskaapelien avul-
la, jos tyhjentynyt akku on 
jäätynyt tai jos sen nestetaso 
on matala; akun kotelo saat-
taa haljeta tai akku saattaa 
räjähtää.

• Akun (+)- ja (-)-kaapelit eivät 
saa koskettaa toisiaan. Tämä 
voi aiheuttaa kipinöintiä.

• Jos käynnistät apukaape-
leiden avulla akkua, joka on 
jäätynyt tai jonka varaus on 
lähes purkautunut, akku voi 
haljeta tai räjähtää. 
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5. Käynnistä moottori ajoneuvosta, 
jonka apuakkua käytetään, ja käytä 
sitä noin kierrosnopeudella 2000 
rpm. Käynnistä sitten moottori ajo-
neuvosta, jonka akku on tyhjenty-
nyt.

Jos akkuvarauksen purkautumi-
sen syy on epäselvä, tarkistu-
ta järjestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Käynnistäminen työntämällä  
Käsivaihteistolla varustettua autoa 
ei saa käynnistää työntämällä, sillä 
päästöjen hallintajärjestelmät saatta-
vat vahingoittua.
Noudata tässä luvussa esitettyjä 
apuakulla käynnistämisen ohjeita.   

VAROITUS
Älä koskaan hinaa autoa käyn-
nistääksesi moottoria, sillä 
moottorin käynnistymisestä 
seuraava äkillinen liike eteen-
päin voi aiheuttaa törmäyksen 
hinaavaan ajoneuvoon.
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MOOTTORIN YLIKUUMENEMINEN
Jos lämpömittari ilmaisee ylikuume-
nemista, tunnet tehon alenemista 
tai kuulet kovaäänistä nakutusääntä, 
moottori saattaa olla ylikuumentunut. 
Jos näin käy, toimi seuraavasti:
1.  Siirry tien sivuun heti, kun se on 

turvallista.
2. Siirrä vaihdevipu vapaalle (N-asento 

– käsivaihteistoissa) tai P-asentoon 
(automaattivaihteistoissa) ja kytke 
seisontajarru. Sammuta ilmastointi, 
jos se on päällä.

3. Jos jäähdytysnestettä valuu auton 
alta tai konepellin alta nousee höy-
ryä, sammuta moottori. Älä avaa 
konepeltiä, ennen kuin jäähdytys-
nesteen vuotaminen on lakannut 
tai höyryä ei enää näy. Jos jäähdy-
tysnestettä ei näytä olevan kulunut 
ja höyryä ei esiinny, jätä moottori 
käyntiin ja tarkasta, että moottorin 
jäähdyttimen tuuletin toimii.  Jos 
tuuletin ei toimi, sammuta moottori.

4. Tarkasta katsomalla, että vesipum-
pun käyttöhihna on paikallaan. Jos 
se on paikallaan, tarkasta myös sen 
kireys.

 Tarkista vuotaako jäähdyttimestä, 
jäähdyttimen letkuista tai auton alta 
jäähdytysnestettä. (Jos ilmastoin-

tilaite on ollut käytössä, on täysin 
normaalia, että kylmää vettä valuu 
maahan, kun olet pysähtynyt).

5. Jos vesipumpun käyttöhihna on 
vahingoittunut tai jäähdytysnes-
tettä vuotaa, sammuta moottori 
välittömästi ja ota yhteyttä ammat-
tihuoltoon. Suosittelemme otta-
maan yhteyttä valtuutettuun KIA-
jälleenmyyjään tai huollon yhteis-
työkumppaniin.

6. Jos et kykene paikallistamaan yli-
kuumenemisen aiheuttajaa, odota 
kunnes moottorin lämpötila on 

palautunut normaaliksi. Jos jääh-
dytysnestesäiliön nestetaso on 
laskenut, nosta nestetaso puolivä-
limerkintään asti lisäämällä säiliöön 
jäähdytysnestettä.

7. Toimi varovaisesti ja tarkkaile 
muita ylikuumenemisen merkke-
jä. Jos ylikuumeneminen tapahtuu 
uudelleen, soita ammattihuoltoon. 
Suosittelemme ottamaan yhteyttä 
valtuutettuun KIA-jälleenmyyjään 
tai huollon yhteistyökumppaniin.

HUOMIO
• Jos jäähdytysnesteen määrä 

vähenee merkittävästi, jääh-
dytysjärjestelmässä on vuoto. 
Tarkistuta järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

• Jos moottori ylikuumenee liian 
matalan jäähdytysnestetason 
vuoksi, jäähdytysnesteen lisää-
minen liian nopeasti voi aiheut-
taa halkeamia moottoriin. Lisää 
jäähdytysnestettä hitaasti ja 
pieni määrä kerrallaan, jotta 
moottori ei vaurioidu.

 VAROITUS
Kun moottori on käynnissä, pidä 
hiukset, kädet ja vaatekappaleet 
kaukana liikkuvista osista, kuten 
tuulettimesta ja käyttöhihnoista, 
välttyäksesi loukkaantumisilta.

 VAROITUS
Älä koske paisuntasäiliön kork-
kiin, kun moottori on lämmin. 
Tällöin jäähdytysnestettä saat-
taa suihkuta ulos täyttöaukosta 
aiheuttaen vakavia palovammoja.
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RENGASPAINEIDEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ (TPMS)

(1)  Matalan rengaspaineen osoitus /  
Rengaspaineen valvontajärjes-
telmän (TPMS) vian merkkivalo

(2)  Varoitus liian matalasta rengas-
paineesta (näkyy LCD-näytöllä) 

Rengaspaineen tarkistaminen
• Voit tarkistaa rengaspaineen mitta-

ristosta tietojen avustustilassa.
 -  Katso lisätietoja luvun 4 kohdasta 

LCD-tila.
• Rengaspainetieto tulee näyttöön 

1–2 minuutin ajon jälkeen.
• Jos rengaspaineen arvo ei tule 

näyttöön kun auto pysähtyy, näyt-
töön tulee viesti ”Drive to disp-
lay” (aja autolla, jotta näet arvot). 
Tarkista rengaspaine ajon jälkeen.

• Voit vaihtaa rengaspaineen yksikön 
mittariston mukautettavista asetuk-
sista.

 -  psi, kpa, bar (katso lisätietoja 
luvun 4 kohdasta Mukautettavat 
asetukset (User Settings mode).

Jokainen rengas (myös vararengas, 
mikäli varusteena) tulisi tarkastaa 
kuukausittain. Renkaan on oltava 
kylmä ja täytettynä auton valmistajan 
suosittelemaan paineeseen (löytyy 
teknisistä tiedoista tai rengaspaine-
tarrasta).  
(Jos autossasi on renkaat, jotka ovat 
erikokoisia kuin teknisiin tietoihin tai 
rengaspainetarraan merkityt, tulee 
sinun itse määrittää näiden renkai-
den oikea paine).

OCD068002

OCD068003
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Ajoneuvossasi on turvavarusteena 
lisävarusteinen rengaspaineiden val-
vontajärjestelmä (TPMS), joka ilmoit-
taa alhaisen rengaspaineen merk-
kivalolla, kun yhden tai useamman 
renkaan paine on merkittävästi alen-
tunut. Niinpä jos alhaisen rengaspai-
neen merkkivalo syttyy, sinun tulee 
pysähtyä ja tarkastaa renkaasi mah-
dollisimman pian ja täyttää ne oikei-
siin paineisiin. Liian alhaisilla rengas-
paineilla ajaminen saattaa aiheuttaa 
renkaiden ylikuumenemista ja johtaa 
niiden vahingoittumiseen.  Lisäksi 
alhaiset paineet nostavat polttoai-
neenkulutusta, pienentävät renkaan 
kuviopinnan käyttöikää ja voivat vai-
kuttaa ajoneuvon käyttäytymiseen ja 
jarrutusmatkaan.

Huomaa, että TPMS-järjestelmä ei 
korvaa renkaan huoltotoimenpitei-
tä tai kuljettajan vastuuta ylläpitä-
mään oikeita rengaspaineita, vaikka 
rengaspaineet eivät olisi alentuneet 
alhaisen rengaspaineen merkkivalon 
kytkeytymisen tasolle.

Ajoneuvossasi on lisäksi varustee-
na TPMS-häiriön merkkivalo, jolla 
voidaan ilmoittaa, jos järjestelmä ei 
toimi oikein. TPMS-häiriön ilmaisin 
on yhdistetty alhaisen rengaspai-
neen merkkivaloon. Kun järjestelmä 
havaitsee häiriön, merkkivalo vilkkuu 
noin minuutin, jonka jälkeen jatkaa 
palamista jatkuvana. Tämä toimin-
ta toistuu aina moottorin käynnis-
tyksessä niin kauan, kunnes häiriö 
poistuu. Jos TPMS-toimintahäiriön 
merkkivalo jatkaa palamista noin 
minuutin vilkkumisen jälkeen, järjes-
telmä ei välttämättä kykene tunnis-
tamaan alhaista rengaspainetta niin 
kuin pitäisi. 

TPMS-toimintahäiriöitä saattaa 
esiintyä erilaisista syistä, kuten ren-
kaan tai vanteen asennuksesta, joka 
estää TPMS-järjestelmän virheettö-
män toiminnan. Tarkasta aina TPMS-
toimintahäiriön merkkivalo yhden tai 
useamman renkaan tai vanteen vaih-
don jälkeen. Tällöin voidaan varmis-
taa, että vaihdettu rengas tai vanne 
antaa TPMS-järjestelmän jatkaa vir-
heetöntä toimintaa.

] HUOMAUTUS
Seuraavissa tapauksissa järjestelmä 
pitää tarkastaa ammattihuollossa: 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
1. Matalan rengaspaineen varoitus-

valo / rengaspaineen valvontajär-
jestelmän vikamerkkivalo ei syty 
3 sekunnin ajaksi, kun virta-avain 
käännetään ON-asentoon tai kun 
moottori käy.

2. TPMS-häiriön merkkivalo jatkaa 
palamista noin minuutin vilkku-
misen jälkeen. 

3. Alhaisen rengaspaineen paikan 
merkkivalo jatkaa palamista. 
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Alhaisen rengaspai-
neen merkkivalo

Alhaisen rengaspaineen  
paikan merkkivalo

Rengaspaineen valvontajärjestelmän 
merkkivalot syttyvät ja LCD-näyttöön 
tulee varoitusviesti, kun yhden tai 
useamman pyörän rengaspaine on 
liian matala. Alhaisen rengaspaineen 
paikan merkkivalo osoittaa, mikä 
rengas on menettänyt merkittävästi 
painetta kytkemällä vastaavan ren-
kaan merkkivalon.

Jos kumpi tahansa merkkivaloista 
syttyy, vähennä välittömästi nopeut-
tasi välttäen kaarteiden ajamista 
kovalla nopeudella ja ennakoiden 
pidentyneen jarrutusmatkan. Sinun 
tulisi pysähtyä ja tarkastaa renkaat 
mahdollisimman pian. Täytä renkaat 
oikeisiin paineisiin, kuten teknisiin 
tietoihin tai kuljettajan keskisivupila-
rin ulkopaneelissa sijaitsevaan ren-
gaspainetarraan on merkitty. Jos et 
pysty ajamaan huoltoasemalle asti 
tai rengas ei pysty ylläpitämään juuri 
lisättyä painetta, vaihda matalapai-
neinen pyörä varapyörään. 
Järjestelmä toimii toisella seuraavis-
ta tavoista, kun vaihdat vajaapainei-
sen renkaan tilalle varapyörän ja ajat 
autolla noin 10 minuuttia yli 25 km/h 
nopeudella:

• Koska varapyörässä ei ole rengas-
paineanturia, järjestelmän vikava-
lo voi vilkkua noin minuutin ajan 
ja jäädä sitten palamaan. (uutta 
anturilla varustettua pyörää ei ole 
ajoneuvossa)

• Koska varapyörän renkaassa ei 
ole paineanturia, rengaspaineen 
valvontajärjestelmän vikavalo palaa 
jatkuvasti ajon aikana. (uusi anturil-
la varustettu pyörä on ajoneuvossa)

OCD068024
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TPMS-järjestelmän 
toimintahäiriön  
ilmaisin

Jos TPMS-häiriön merkkivalo jatkaa 
palamista, kun se on vilkkunut noin 
minuutin, rengaspaineiden valvonta-
järjestelmässä on toimintahäiriö. 
Tarkistuta järjestelmä tässä tapauk-
sessa ammattihuollossa ongelman 
syyn selvittämiseksi. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-jälleen-
myyjällä tai huollon yhteistyökump-
panilla.

] HUOMAUTUS
Jos rengaspaineen valvontajärjes-
telmässä on toimintahäiriö, vajaa-
paineisen renkaan sijainti-ilmoitus 
ei tule näkyviin, vaikka autossa on 
rengas, jonka paine on liian matala.

HUOMIO
• Talvella tai kylmällä säällä alhai-

sen rengaspaineen merkkivalo 
saattaa syttyä, jos rengaspai-
neet on säädetty suositeltui-
hin täyttöpaineisiin lämpimällä 
säällä. Tämä ei ole toimintahäi-
riö, vaan johtuu ulkolämpötilan 
laskemisen aiheuttamasta ren-
gaspaineen muutoksesta. 

• Tarkista rengaspaineet ja säädä 
ne ohjearvojen mukaisiksi, kun 
ajat lämpimältä alueelta kyl-
mälle alueelle tai päinvastoin 
tai kun ulkolämpötila muuttuu 
äkillisesti.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kun renkaisiin täytetään lisää 

ilmaa, alhaisen rengaspaineen 
merkkivalon sammutuksen 
ehdot eivät ehkä täyty. Tämä 
johtuu täyttölaitteen virhemar-
ginaalista. Alhaisen rengaspai-
neen merkkivalo sammuu, jos 
rengaspaine ylittää suositellun 
rengaspaineen.

 VAROITUS –  
Alhaisen rengaspaineen 
aiheuttamat vahingot

Merkittävästi alentunut rengas-
paine tekee auton käyttäytymi-
sen epävakaaksi ja voi lisätä 
auton hallinnan menettämisen 
riskiä ja jarrutusmatkan pituutta.
Jatkuva ajaminen alhaisilla ren-
gaspaineilla voi aiheuttaa ren-
kaiden ylikuumenemista, joka 
johtaa niiden vahingoittumiseen.
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Pyörän vaihtaminen TPMS-
järjestelmän autossa
Jos renkaasi on tyhjentynyt, alhaisen 
rengaspaineen ja sen paikan merkki-
valot syttyvät. Tarkistuta järjestelmä 
tässä tapauksessa ammattihuollos-
sa. Suosittelemme käyntiä valtuute-
tulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Jokainen pyörä on varustettu ren-
gaspainetunnistimella, joka on 
asennettu renkaan sisään venttii-
lirungon alle. Sinun tulee käyttää 
TPMS-yhteensopivia vanteita. 
Huollata renkaasi ammattihuollos-
sa. Suosittelemme käyntiä valtuute-
tulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

HUOMIO
• Rengaspaineen valvontajärjes-

telmän vian merkkivalo saattaa 
vilkkua noin 1 minuutin ajan 
ja jäädä palamaan, jos autolla 
ajetaan suurjännitelinjojen tai 
voimakkaiden radiolähettimien 
(poliisiaseman, viraston, radio- 
tai TV-lähetysaseman, kasarmi-
alueen, lentokentän, tukiase-
man tms.) läheisyydessä, sillä 
ne voivat häiritä rengaspaineen 
valvontajärjestelmän toimintaa. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• TPMS-häiriön merkkivalo saat-

taa vilkkua noin 1 minuutin ja 
sen jälkeen jatkaa palamista, 
jos käytössä on renkaiden lumi-
ketjut tai joitain erillisiä elektro-
nisia sähkölaitteita, kuten kan-
nettavaa tietokonetta, matkapu-
helimen laturia, kauko-ohjainta, 
navigointia jne. 

 Tämä voi häiritä rengaspai-
neiden valvontajärjestelmän 
(TPMS) normaalia toimintaa.

HUOMIO
Suosittelemme käyttämään Kian 
hyväksymää tiivistysainetta.
Rengaspaineanturissa ja van-
teessa olevat tiivisteainejäämät 
tulee poistaa uutta rengasta 
asennettaessa.
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Järjestelmä toimii toisella seuraavis-
ta tavoista, kun vaihdat vajaapainei-
sen renkaan tilalle varapyörän ja ajat 
autolla noin 10 minuuttia yli 25 km/h 
nopeudella:
• Koska varapyörässä ei ole rengas-

paineanturia, järjestelmän vikava-
lo voi vilkkua noin minuutin ajan 
ja jäädä sitten palamaan. (uutta 
anturilla varustettua pyörää ei ole 
ajoneuvossa)

• Koska varapyörän renkaassa ei 
ole paineanturia, rengaspaineen 
valvontajärjestelmän vikavalo palaa 
jatkuvasti ajon aikana. (uusi anturil-
la varustettu pyörä on ajoneuvossa)

Et välttämättä kykene tunnistamaan 
tyhjentynyttä rengasta ainoastaan 
silmämääräisesti. Käytä aina laadu-
kasta rengaspainemittaria rengas-
paineen mittaamiseen. Huomaa, että 
renkaan ollessa lämmin (ajon jäl-
keen) siinä vallitsee korkeampi paine 
kuin kylmässä renkaassa (seissyt 
paikallaan vähintään 3 tuntia ja ajettu 
alle 1,5 km tämän 3 tunnin aikana). 
Anna renkaan jäähtyä ennen ren-
gaspainemittauksen suorittamista. 
Varmista aina, että rengas on kylmä 
ennen sen täyttämistä suositeltuun 
paineeseen.
Kylmällä renkaalla tarkoitetaan, että 
ajoneuvo on seissyt paikallaan 3 
tuntia ja että sen aikana ei ole ajettu 
yli 1,5 kilometriä.

VAROITUS – 
 Rengaspaineen valvontajär-
jestelmä

• Rengaspaineen valvontajär-
jestelmä ei kykene varoitta-
maan sinua ulkoisen tekijän 
(kuten tiellä ollut naula, terävä 
esine) aiheuttamasta äkilli-
sestä rengasrikosta.

• Jos auto tuntuu epävakaalta, 
vapauta kaasupoljin, hidas-
ta ajonopeutta jarruttamal-
la kevyesti ja pysäytä auto 
lähimpään turvalliseen paik-
kaan.

HUOMIO
Suosittelemme käyttämään Kian 
hyväksymää tiivistysainetta, jos 
ajoneuvosi on varustettu rengas-
paineiden valvontajärjestelmäl-
lä. Renkaan tiivistysaine saattaa 
vahingoittaa rengaspainetunnis-
timia.
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VAROITUS –  
 Rengaspaineen valvontajär-
jestelmän suojaaminen

Rengaspaineen valvontajärjes-
telmä ei kykene varoittamaan 
kuljettajaa matalasta rengaspai-
neesta tai järjestelmän toiminta-
häiriöstä, jos sen osia peukaloi-
daan, muunnellaan tai yritetään 
irrottaa. Jos muutat tai vaurioitat 
rengaspaineiden valvontajärjes-
telmän osia tai puutut niiden 
toimintaan, ajoneuvon takuu 
saattaa tältä osin mitätöityä.

VAROITUS –  EUROOPPA
• Älä tee autoon muutoksia, 

sillä se saattaa häiritä ren-
gaspaineiden valvontajärjes-
telmän toimintaa.

• Tarvikevanteissa ei ole välttä-
mättä rengaspaineantureita.

 Käytä turvallisuussyistä 
ammattihuollon varaosia. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanil-
la.

• Jos käytät tarvikevantei-
ta, käytä valtuutetun Kia-
jälleenmyyjän suosittelemaa 
rengaspaineanturia.

 Jos autossa ei ole rengaspai-
neiden tunnistusjärjestelmää 
tai se ei toimi asianmukaises-
ti, auto ei ehkä läpäise maasi 
katsastusta.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
h   Kaikissa EUROOPAN markki-

noilla alla mainittuina aikoina 
myydyissä autoissa on oltava 
rengaspaineiden valvontajär-
jestelmä.

 -  Uusi malli:  
1.11.2012 -

 -  Nykyinen malli:  
1.11.2014- (ensirekisteröidyt 
autot)
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RENGASRIKKO (VARARENGAS, MIKÄLI VARUSTEENA)
Nosturi ja työkalut

Nosturia, nosturin vartta ja pyörän-
mutteriavainta säilytetään tavarati-
lassa. 
Nosta tavaratilan lattia ylös päästäk-
sesi näihin käsiksi. 
(1) Tunkin varsi
(2) Tunkki
(3) Pyöränmutteriavain

Tunkin käyttöohjeet 
Tunkki on tarkoitettu ainoastaan 
varapyörän vaihtamiseen hätätilan-
teessa. Itse suoritettavia talvi-/kesä-
pyörien kausivaihtoja varten tulee 
hankkia toistuvaan käyttöön tarkoi-
tettu erillinen SFS-EN 1494 -standar-
din mukainen tunkki (esim. hallitunk-
ki) ja varmistua ajoneuvon oikeista 
nostokohdista.
Estääksesi nosturin kolisemisen ajon 
aikana, säilytä sitä ohjeiden mukai-
sesti.
Noudata nosturin käyttöohjeita 
vähentääksesi loukkaantumisriskiä.

VAROITUS –  
Renkaiden vaihtaminen

• Älä tee korjaustöitä ajoradalla.
• Aja auto aina kokonaan pois 

ajoradalta ennen pyöränvaih-
toa. Tunkkia tulee käyttää kiin-
teällä, tasaisella maa-alustal-
la. Jos et pysty löytämää kiin-
teää ja tasaista paikkaa tien 
sivusta, ota yhteys hinauspal-
veluun avun saamiseksi.

• Muista käyttää oikeita nostu-
rin kiinnityskohtia auton etu- 
ja takapäässä; älä koskaan 
käytä puskuria tai mitään 
muuta kohtaa nosturin kiinni-
tyspisteenä.

• Auto saattaa pudota pois tun-
kin päältä ja aiheuttaa vakavia 
tai kuolemaan johtavia vam-
moja. 

(Jatkuu)

OCD068018
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Varapyörän irrottaminen 
ja säilyttäminen  

Käännä pyörää paikallaan pitävää 
siipimutteria vastapäivään poistaak-
sesi sen.
Aseta pyörä takaisin paikoilleen 
käänteisessä järjestyksessä.
Estääksesi varapyörän ja työkalujen 
kolisemisen ajon aikana, säilytä niitä 
ohjeiden mukaisesti. 

(Jatkuu)
• Älä mene tunkin varassa ole-

van auton alle.
• Älä käynnistä tai käytä moot-

toria, kun auto on nostettu 
tunkin varaan.

• Älä anna kenenkään jäädä 
autoon, kun se on tunkin 
varassa.

• Varmista että lapset pysyvät 
poissa ajoradalta ja ovat riittä-
vän etäällä autosta, kun käytät 
tunkkia.

OBD068033L

VAROITUS
Varmista, että varapyörän pidike 
on kohdistettu kunnolla vara-
pyörän keskiöön, ettei varapyörä 
pääse rämisemään. 
Muussa tapauksessa varapyörä 
saattaa pudota pidikkeestään ja 
aiheuttaa onnettomuuden.
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Pyörän vaihtaminen

1.  Pysäköi tasaiselle pinnalle ja kytke 
seisontajarru tiukasti päälle.

2.  Siirrä vaihdevipu R-asentoon käsi-
vaihteistoissa.

3.  Kytke hätävilkut päälle.

4.  Poista pyöränmutteriavain, tunkki, 
tunkin varsi ja varapyörä autosta.

5.  Estä nostettavan pyörän vastakkai-
sessa kulmassa oleva pyörä kiilalla 
etu- tai takapuolelta.   

1VQA4022

1VQA4023

VAROITUS –  
Renkaan vaihtaminen

• Estä auton liikkuminen pyö-
ränvaihdon aikana kiristämäl-
lä seisontajarru ja asettamalla 
kiilat pyörään, joka on ristik-
käin vastakkaisella puolella 
vaihdettavaan pyörään näh-
den.

• Autossa ei saa oleskella ja kii-
lojen käyttö on suositeltavaa 
kaikissa pyörissä, kun autoa 
nostetaan tunkilla.
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6.  Avaa jokaista pyörän kiinnitysmut-
teria yksi kierros, mutta älä pois-
ta ensimmäistäkään ennen kuin 
pyörä on nostettu ilmaan.

7. Aseta nosturi vaihdettavan etu(1)- 
tai takapyörän(2) viereiseen, lähim-
pänä olevaan nostokohtaan. Aseta 
tunkki sille tarkoitettuun kohtaan 
alustan alle. Nostokohtien tuennat 
on hitsattu kiinni alustaan kahdella 
korvakkeella ja korokkeella, jotta 
tunkin sijoittaminen olisi helpom-
paa.

OCD068019

OCD068020

OCD068021

VAROITUS –  
Nostokohta

Pienentääksesi loukkaantumis-
riskiä, käytä ainoastaan auton 
mukana toimitettua tunkkia ja 
nosta oikeista nostokohdista. 
Älä koskaan käytä auton muuta 
osaa nostokohtana.
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8. Kiinnitä nosturin varsi nosturiin ja 
kierrä sitä myötäpäivään nostaak-
sesi ajoneuvoa, kunnes rengas 
juuri irtoaa maasta. Tämä mitta on 
noin 30 mm. Ennen pyörän kiinni-
tysmuttereiden irrottamista varmis-
ta, että auto on vakaasti paikoillaan 
ja ettei se voi liikkua tai pudota.

9. Avaa pyöränmutterit ja poista ne 
käsin. Liu’uta pyörä irti pulteista ja 
aseta se maahan makuulleen, ettei 
se lähtisi kierimään. Asettaaksesi 
uuden pyörän napaan, ota varapyö-
rä esiin, kohdista sen reiät navan 
pultteihin ja liu'uta pyörä paikoilleen. 

 Jos tämä tuntuu vaikealta, kallista 
pyörää hieman ja pyri ohjaamaan 
pyörän ylin reikä navan ylimpään 
pulttiin. Heiluta sitten pyörää hie-
man edestakaisin, kunnes pyörä 
voidaan liu’uttaa muihin ulokkeisiin.

OCD068022

VAROITUS
Vanteissa saattaa olla teräviä 
reunoja. Käsittele niitä varoen 
vahinkojen välttämiseksi. Ennen 
kuin kiinnität vanteen paikoilleen 
varmista, ettei navassa tai van-
teessa ole mitään tiellä (esim. 
mutaa, öljyä, hiekkaa jne.), joka 
häiritsisi vanteen asettumista 
tiukasti napaan. 
Jos näin on, poista se. Jos van-
teen ja navan väliset pinnat eivät 
ole kunnolla kiinnittyneet, pyö-
ränmutterit saattavat löystyä, 
jolloin pyörä voi irrota. Pyörän 
irtoaminen voi johtaa auton hal-
linnan menettämiseen. Tämä 
saattaa aiheuttaa vakavia tai 
jopa hengenvaarallisia vammoja.
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10.  Kiinnittääksesi pyörän, pidä sitä 
pulteilla, aseta pyöränmutterit 
kierteisiin ja kiristä ne alustavasti 
käsin. Heiluta pyörää varmistaak-
sesi, että se on asettunut koko-
naan paikoilleen, ja kiristä mut-
tereita jälleen niin kireälle kuin 
käsillä on mahdollista.

11.  Laske auto maahan kiertämällä 
tunkin vartta vastapäivään. 

Aseta sitten avain kuvan mukaisesti ja 
kiristä pyöränmutterit. Varmista, että 
avaimen hylsy on kiinnittynyt oikein 
mutterin päälle. Älä astu avaimen 
varren päälle tai käytä avaimen jatko-
vartta. Kiristä joka toista mutteria niin 
kauan, kunnes ne ovat kaikki kireäl-
lä. Tarkasta sitten kahdesti jokaisen 
mutterin kireys. Tarkistuta järjestelmä 
ammattihuollossa pyörien vaihtami-
sen jälkeen. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

Pyöränmutterin kiristysmomentti:
Teräs- ja alumiininen kevytmetalli-
vanne:
11–13 kgf·m

OCD068023
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Jos sinulla on rengaspainemittari, 
poista venttiilihattu ja tarkasta ilman-
paine. Jos paine on suositeltua alhai-
sempi, aja hitaasti lähimmälle huol-
toasemalle ja täytä rengas oikeaan 
paineeseen. Jos se on liian korkea, 
säädä se oikeaksi. Kiinnitä venttii-
lin hattu aina rengaspaineen tar-
kastamisen tai täyttämisen jälkeen. 
Jos hattua ei kiinnitetä, renkaasta 
saattaa vuotaa ilmaa. Jos kadotat 
venttiilihatun, hanki uusi ja kiinnitä se 
mahdollisimman pian.
Aina pyörän vaihtamisen jälkeen 
kiinnitä tyhjentynyt rengas takaisin 
paikoilleen ja aseta tunkki ja työkalut 
niiden oikeisiin säilytyspaikkoihin.

Estääksesi nosturin, nosturin varren, 
pyöränmutteriavaimen ja varapyörän 
kolisemisen ajoneuvon liikkuessa, 
säilytä niitä ohjeiden mukaisesti.

HUOMIO
Autosi pyöränpulttien ja -mut-
tereiden kierteet ovat metriset. 
Varmista pyörää irrottaessasi, 
että samoja irrotettuja mutterei-
ta käytetään myös asennuksen 
yhteydessä. Jos mutterit vaihde-
taan uusiin, varmista, että niis-
sä on metrinen kierre ja sama 
kierrerakenne. Väärän mutterin 
asentaminen rikkoo vaarnaruu-
vin kierteet niin, että vaarnaruuvi 
on uusittava, eikä vanne kiinnity 
napaan oikein. 
Huomaa, että useissa mutte-
reissa ei ole metristä kierrettä. 
Ole hyvin huolellinen kierrera-
kennetta tarkastaessasi ennen 
kuin asennat tarvikemuttereita 
tai -vanteita. Jos olet epävarma, 
ota yhteyttä ammattihuoltoon. 
Suosittelemme käyntiä valtuute-
tulla KIA-jälleenmyyjällä tai huol-
lon yhteistyökumppanilla.

VAROITUS – Pyörän 
vaarnaruuvit

Jos vaarnaruuvit ovat vahin-
goittuneet, ne eivät välttämättä 
pysty pitämään pyörää paikoil-
laan. Tämä voi johtaa pyörän 
irtoamiseen, josta voi seurata 
vakavia loukkaantumisia.

 VAROITUS – Varapyörän 
väärä paine

Tarkasta rengaspaineet välittö-
mästi varapyörän asentamisen 
jälkeen. Säädä tarpeen vaatiessa 
määrättyyn paineeseen. Tarkista 
rengaspainesuositus luvun 9 
kohdasta ”Renkaat ja vanteet”.
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Tärkeää – pienen varapyörän  
käyttäminen (mikäli varusteena)
Autosi on varustettu pienikokoisella 
varapyörällä. Tämä pieni varapyörä 
vie vähemmän tilaa kuin normaaliko-
koinen pyörä. Tämän rengas on nor-
maalia pienempi ja se on suunniteltu 
ainoastaan väliaikaiseen käyttöön.

Pieni varapyörä tulee täyttää 4,2 
barin paineeseen.

] HUOMAUTUS
Tarkasta rengaspaineet varapyörän 
asentamisen jälkeen. Säädä tarpeen 
vaatiessa määrättyyn paineeseen.

Käyttäessäsi pientä varapyörää, 
noudata seuraavia varotoimenpiteitä:
• Ajonopeus ei saa ylittää 80 km/h, 

muuten rengas saattaa vaurioitua.
• Valitse ajonopeus niin, että pys-

tyt väistämään kaikki tienpinnan 
vauriot. Mitkä tahansa tiellä olevat 
vaarat, kuten kuopat tai roskat, 
voivat vahingoittaa vakavasti pientä 
varapyörää.

• Pyörän muu kuin tilapäinen käyttö 
saattaa johtaa rengasrikkoon ja 
auton hallinnan menettämiseen, 
joista saattaa aiheutua vakavia 
vammoja.

• Noudata tilapäisajoon tarkoitettuun 
varapyörään merkittyä enimmäis-
kuormarajaa ja auton enimmäis-
massarajaa.

HUOMIO
• Aja erityisen varovasti, kun 

autoon on asennettu tilapäis-
käyttöön tarkoitettu varapyörä. 
Pieni varapyörä tulisi vaihtaa 
tavanomaiseen pyörään heti, 
kun mahdollista.

• Autoon saa asentaa vain yhden 
tilapäiskäyttöön tarkoitetun 
varapyörän kerrallaan.

VAROITUS
Pieni varapyörä on tarkoitettu 
ainoastaan hätätilanteisiin. Älä 
aja autollasi yli 80 km/h, kun 
pieni varapyörä on käytössä. 
Alkuperäinen rengas tulisi kor-
jauttaa ja vaihtaa mahdollisim-
man pian, jotta vältyttäisiin vara-
pyörän rikkoutumiselta, joka voi 
johtaa hengenvaarallisiin henki-
lövahinkoihin.
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• Vältä esteiden yli ajamista. Pienen 
varapyörän halkaisija on pienempi 
kuin normaalin pyörän, jolloin auton 
maavara laskee noin 2,5 cm, josta 
voi seurata ajoneuvovahinkoja.

• Älä pese autoa automaattipesussa, 
kun siihen on asennettu tilapäis-
käyttöön tarkoitettu varapyörä.

• Älä kiinnitä lumiketjua tilapäiskäyt-
töön tarkoitettuun pienikokoiseen 
varapyörään. Pienestä koostaan 
johtuen lumiketju ei asetu oikein 
pyörälle. Tämä saattaa aiheuttaa 
vahinkoa autolle tai lumiketjun irtoa-
misen.

• Tilapäiskäyttöön tarkoitettua pientä 
varapyörää ei tulisi asentaa tyhjen-
tyneen etupyörän tilalle, jos autolla 
ajetaan lumisella tai jäisellä tienpin-
nalla.

• Tilapäiskäyttöön tarkoitettu pieni 
varapyörä on autokohtainen. Älä 
käytä sitä muissa autoissa.

• Tilapäiskäyttöön tarkoitetun pie-
nen varapyörän renkaan kulutus-
pinta kuluu tavallista nopeammin. 
Tarkasta pienen varapyörän ren-
gas säännöllisesti ja vaihda kulunut 
uuteen vastaavanlaiseen, joka on 
samaa kokoa, kuviota ja asenne-
taan samalle vanteelle.

• Tilapäiskäyttöön tarkoitetun pienen 
varapyörän rengasta ei saa asentaa 
muulle vanteelle, eikä pyörään saa 
asentaa tavallista rengasta, talvi-
rengasta tai koristekapselia. Jos 
näin yritetään, nämä varusteet tai 
muut auton osat saattavat vahin-
goittua.

• Käytä vain yhtä tilapäiskäyttöön 
tarkoitettua pientä varapyörää ker-
rallaan.

• Älä vedä perävaunua, kun tilapäinen 
pieni varapyörä on asennettu.
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Tunkin tarra 1. Mallin nimi
2. Suurin sallittu paino
3.  Kytke seisontajarru, kun käytät 

tunkkia.
4.  Pysäytä moottori, kun käytät tunk-

kia.
5.  Älä mene tunkin varassa olevan 

auton alle.
6.  Tunkin paikat kynnyskotelon ala-

osassa
7.  Tunkin nostolevyn pitää olla vaa-

kasuorassa nostokohdan alapuo-
lella, kun auto nostetaan tunkin 
varaan.

8.  Vaihda peruutusvaihteelle, jos 
autossa on manuaalivaihteisto.

9.  Käytä tunkkia vain tukevalla alus-
talla.

10. Tunkin valmistaja
11. Valmistusaika
12.   Valmistajan edustaja ja osoite

OHYK064001

OHYK064005

OHYK064002

  • Tyyppi A
 n Esimerkki

  • Tyyppi B

  • Tyyppi C

h  Autossa olevan tunkin tarra voi poiketa kuvassa näkyvästä.  
Tunkin tarrassa on tarkempia tietoja.



Ongelmatilanteessa

267

Tunkin vaatimustenmukaisuusvakuutus 

OUM074110L
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JOS RENGAS TYHJENEE (AUTOSSA ON VARUSTEENA PAIKKAUSSARJA)

Pyydämme lukemaan renkaan 
pikakorjaussarjan (Tire Mobility Kit) 
ohjeet ennen sen käyttämistä.
(1) Kompressori
(2) Tiivisteainesäiliö

Koska paikkaussarja korjaa renkaan 
vain väliaikaisesti, tarkastuta paik-
kaamasi rengas viipymättä ammat-
tihuollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

HUOMAUTUS –  
 Paikkausaine riittää vain 
yhden renkaan paikkaami-
seen

Jos puhjenneita renkaita on 
useampi kuin yksi, älä käytä 
pikakorjaussarjaa, koska se on 
tarkoitettu ainoastaan yhden 
puhjenneen renkaan korjaami-
seen.

HUOMIO
• Kun vaihdat renkaan tai korjaat 

sen paikkausaineen käyttämi-
sen jälkeen, muista poistaa 
renkaan sisäosaan ja pyörään 
kiinnittynyt paikkausaine. Jos 
paikkausainetta ei poisteta, 
saattaa ilmetä melua ja värinää.

• Suosittelemme alkuperäisen 
Kian valmistaman paikkausai-
neen käyttämistä.

• Jos rengaspaineiden valvon-
tajärjestelmän varoitusvalo 
syttyy renkaanpaikkaussar-
jan käytön jälkeen, tarkas-
tuta autosi ammattihuollos-
sa. Suosittelemme ottamaan 
yhteyttä valtuutettuun KIA-
jälleenmyyjään tai huollon 
yhteistyökumppaniin.

VAROITUS –  
Renkaan kyljen vauriot

Älä käytä pikakorjaussarjaa ren-
kaan kyljissä olevien vaurioiden 
korjaamiseen. Tämä voi johtaa 
onnettomuuteen renkaan rikkou-
tuessa.

VAROITUS –  
Vain väliaikainen korjaus

Vie rengas korjattavaksi mah-
dollisimman pian. Renkaan-
paik kaussarjalla paikattu ren-
gas saattaa tyhjentyä milloin 
tahansa.

OCD068004



Ongelmatilanteessa

287

Johdanto

Voit korjata puhjenneen renkaan 
paikkaussarjan avulla niin, että pää-
set jatkamaan matkaa.
Voit korjata yleisimmät, esim. naulan 
renkaaseen aiheuttamat vauriot hel-
posti ja täyttää renkaan kompresso-
rin ja paikkausaineen avulla.
Kun olet varmistunut siitä, että ren-
gas on kunnolla tiivistynyt, voit ajaa 
renkaalla varovaisesti (enintään 200 
km) alle 80 km/h nopeudetta toi-
mittaaksesi auton rengaskorjaamolle 
renkaan vaihtamiseksi.

On mahdollista, että joitakin renkaita 
– erityisesti niitä, joissa on suurem-
pia puhkeamia tai kylkivahinkoja – ei 
voida tiivistää.
Renkaan paineen katoaminen hei-
kentää renkaan suorituskykyä.
Tästä syystä sinun tulee välttää 
äkkipikaisia ohjausliikkeitä tai muita 
epätavallisia liikkeitä erityisesti, jos 
ajoneuvo on raskaasti kuormitettu tai 
sillä vedetään perävaunua.
Renkaanpaikkaussarjaa ei ole suun-
niteltu tai tarkoitettu renkaan lopul-
lisen korjauksen tekemiseen ja sitä 
voidaan käyttää ainoastaan yhteen 
renkaaseen.
Nämä ohjeet opastavat sinua vai-
heittain tiivistämään tilapäisesti puh-
jenneen renkaan helposti ja luotet-
tavasti.
Tutustu osioon ”Ohjeita renkaanpaik-
kaussarjan turvalliseen käyttöön”.

OCD068005

VAROITUS
Älä käytä renkaanpaikkaussar-
jaa, jos renkaassa on useita liian 
matalan rengaspaineen aiheut-
tamia vaurioita.
Renkaanpaikkaussarjan avulla 
voidaan paikata ainoastaan ren-
kaan kulutuspinnan vaurioita.
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1. Nopeusrajoitustarra
2.  Tiivisteainesäiliö, jossa nopeusra-

joitustarra
3.  Tiivisteainesäiliöstä lähtevä täyt-

töletku renkaan venttiiliin

4.  Liittimet ja kaapelit sähköpistok-
keen suoraan liitokseen.

5. Tiivisteainesäiliön pidike
6. Kompressori
7. On/off-kytkin

8.  Painemittari, joka näyttää renkaan 
täyttöpaineen.

9.  Painike rengaspaineen vähentä-
miseksi

Liittimiä, kaapeleita ja letkuja säilyte-
tään kompressorin kotelossa.

Renkaanpaikkaussarjan osat

VAROITUS
Ennen kuin käytät pikakorjaus-
sarjaa noudata tiivisteainesäili-
össä olevia ohjeita.
Poista nopeusrajoitustarra tii-
visteainesäiliöstä ja kiinnitä se 
ohjauspyörään.
Huomaa tiivisteainesäiliön vii-
meinen käyttöpäivämäärä.

ODE066039L
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Pikakorjaussarjan käyttäminen
1.  Irrota nopeusrajoitustarra (1) tii-

visteainesäiliöstä (2) ja aseta se 
hyvin näkyvään paikkaan matkus-
tamossa (esim. ohjauspyörään), 
jolloin se muistuttaa ajamaan sopi-
valla nopeudella. 

2.  Paikkausaineen lisääminen 
Noudata tarkasti esitettyjä vaihei-
ta. Muussa tapauksessa tiivisteai-
ne saattaa vuotaa esim. korkean 
paineen vaikutuksesta.

3. Ravista paikkausainepulloa. 4.  Kiinnitä täyttöletku (3) paikkausai-
nepullon liittimeen (A).

5.  Varmista, ettei kompressorin paini-
ketta (9) paineta.

6.  Ruuvaa rikkoutuneen pyörän vent-
tiilikorkki auki ja ruuvaa tiivisteai-
nesäiliön täyttöletku (3) venttiiliin.

7.  Kiinnitä tiivisteainesäiliö komp-
ressorissa olevaan pidikkeeseen 
siten, että säiliö pysyy pystyasen-
nossa (B).

8.  Huolehdi, että kompressori on pois 
päältä asennossa 0.

OYN064021 OCD068005
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9.  Liitä kompressori auton sähköpis-
tokkeeseen käyttämällä tarkoituk-
senmukaisia kaapeleita ja liittimiä.

] HUOMAUTUS
Käytä vain etumatkustajan puoleis-
ta pistorasiaa.

10.  Kun virta on kytketty päälle tai 
moottorin start/stop-painike 
on-asennossa: Kytke kompresso-
ri päälle ja anna sen käydä noin 
3 minuuttia täyttääksesi tiivisteai-
neen. Täytön jälkeisellä täyttöpai-
neella ei ole merkitystä. 

11. Sammuta kompressori. 
12.  Irrota letku tiivisteainesäiliöstä ja 

pyörän venttiilistä.
Laita pikakorjaussarja takaisin sen 
säilytystilaan ajoneuvossa.

Tiivisteaineen jakaminen  
tasaisesti
13.  Aja autolla välittömästi noin 7–10 

km (tai noin 10 minuuttia), jotta 
paikkausaine leviää renkaaseen 
mahdollisimman tasaisesti.

OCD068006

VAROITUS
Jos moottori on jätetty käyn-
tiin huonosti tuuletetussa tai 
suljetussa tilassa (kuten raken-
nuksen sisällä), hiilimonoksidi 
voi aiheuttaa myrkytyksen tai 
tukehtumisen.
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Rengaspaineen tarkistaminen
1. Pysäköi sopivaan paikkaan ajet-

tuasi noin 7–10 km (tai noin 10 
minuuttia).

2.  Kytke kompressorin täyttöletku (3) 
(kiinnikepuoli) suoraan ja kytke täyt-
töletku (3) (toinen puoli) renkaan 
venttiiliin. 

3.  Liitä kompressori ajoneuvon akkuun 
käyttämällä tarkoituksenmukaisia 
kaapeleita ja liittimiä.

4.  Säädä rengaspainearvoksi 2 bar. 
Kun virta on kytketty päälle, toimi 
seuraavasti.

 -  Rengaspaineen lisääminen: 
Kytke kompressori päälle asen-
toon I. Tarkastaaksesi nykyisen 
rengaspainearvon, sammuta 
kompressori hetkeksi.

 -  Rengaspaineen vähentäminen: 
Paina kompressorin painiketta (9). 

VAROITUS
Kompressori saattaa ylikuumen-
tua ja vaurioitua, jos käytät sitä 
yli 10 minuutin ajan.

HUOMIO
Jos rengaspaine ei säily, kokei-
le suorittaa ajo, joka ohjeistet-
tiin kappaleessa ”Tiivisteaineen 
jakaminen tasaisesti”. Toista sit-
ten vaiheet 1-4.
Yli 4 mm:n pituisten repeämien 
korjaaminen renkaanpaikkaus-
sarjalla saattaa olla mahdotonta. 
Ota yhteyttä ammattihuoltoon, 
jos rengasta ei voi paikata ajokel-
poiseksi renkaanpaikkaussarjan 
avulla. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä 
tai huollon yhteistyökumppanilla.

VAROITUS
Rengaspaineen tulee olla vähin-
tään 2,0 bar. Jos näin ei ole, älä 
jatka ajamista. Ota yhteys tie- tai 
hinauspalveluun.

HUOMIO
Älä ylitä 60 km/h nopeutta. 
Mahdollisuuksien mukaan pyri 
välttämään alle 20 km/h nopeuk-
sia.
Jos havaitset ajon aikana epä-
tavallista värinää, häiriötä tai 
melua, vähennä nopeuttasi ja 
aja varoen, kunnes pystyt turval-
lisesti pysähtymään tien sivuun. 
Ota yhteys tie- tai hinauspalve-
luun.
Kun käytät renkaanpaikkaussar-
jaa, pyörään saattaa tulla paik-
kausaineroiskeita. Poista paik-
kausaineeseen tahrima pyörä ja 
tarkastuta auto ammattihuollos-
sa. Suosittelemme käyntiä val-
tuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.
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Huomioita pikakorjaussarjan 
turvalliseen käyttöön
• Pysäköi tien sivuun kauas muusta 

liikenteestä, jotta voit käyttää ren-
kaanpaikkaussarjaa turvallisesti. 
Aseta varoituskolmio silmiinpistä-
vään paikkaan, jotta ohittavat ajo-
neuvot pystyisivät varomaan sinua.

• Kytke seisontajarru myös pysä-
köitäessä tasaiselle alustalle, jotta 
auto ei pääse liikkumaan äkillisesti.

• Käytä renkaanpaikkaussarjaa 
ainoastaan henkilöauton renkai-
den paikkaamiseen ja täyttöön. Älä 
käytä sitä moottoripyörien, polku-
pyörien tai muun tyyppisten ajoneu-
vojen renkaisiin.

• Älä irrota renkaasta naulaa, ruuvia 
tai muuta puhkeamisen aiheutta-
nutta esinettä.

• Tutustu paikkausainepullon sivussa 
oleviin käyttöohjeisiin ja varoituksiin 
ennen paikkaussarjan käyttöä.

• Älä sammuta moottoria, kun auto 
on ulkotilassa. Muussa tapaukses-
sa kompressori tyhjentää ajanmyö-
tä auton akun.

• Valvo renkaanpaikkaussarjan toi-
mintaa jatkuvasti.

• Älä käytä kompressoria kerrallaan 
yli 10 minuuttia, jottei se ylikuume-
ne.

• Älä käytä renkaanpaikkaussarjaa, 
kun ulkolämpötila on alle -30 °C.

• Oman turvallisuutesi vuoksi älä 
käytä renkaanpaikkaussarjaa, kun 
sekä rengas että vanne ovat vauri-
oituneet.

Tekniset tiedot
- 15/16 tuuman rengas
Järjestelmän jännite: DC 12 V
Käyttöjännite: DC 10 – 15 V
Enimmäisvirta: 10 A
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa 

lämpötiloissa:
      -30 ~ +70°C
Suurin käyttöpaine:
       6 bar (87 psi)
Koko 
Kompressori:  161 x 150 x 55,8 mm

Tiivisteainesäiliö:  81 x 85,5 ø mm 

Kompressorin paino:
      0,7 kg
Tiivisteaineen määrä:
      200 ml
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Tekniset tiedot
- 17 tuuman rengas
Järjestelmän jännite: DC 12 V
Käyttöjännite: DC 10 – 15 V
Enimmäisvirta: 15 A
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa 
lämpötiloissa:
      -30 ~ +70°C
Suurin käyttöpaine:
       6 bar (87 psi)
Koko 
Kompressori:  161 x 150 x 55,8 mm

Tiivisteainesäiliö:  104 x 85 ø mm 

Kompressorin paino:
      0,7 kg
Tiivisteaineen määrä:
      300 ml

h  Paikkausainetta ja varaosia on 
saatavana valtuutetuista auto- ja 
rengasliikkeistä. Hävitä tyhjä paik-
kausainepullo paikallisten mää-
räysten mukaisesti. Auto- tai ren-
gasliikkeen pitää huolehtia paik-
kausainejäämien hävittämisestä 
paikallisten määräysten mukai-
sesti.
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HINAAMINEN
Hinauspalvelu

Jos hätätilanteen johdosta auto on 
hinattava, suosittelemme käänty-
mään hinauksen suorittamiseksi 
valtuutetun KIA-huollon tai ammatti-
hinauspalvelun puoleen. Hinaus- ja 
nostotoimenpiteet on suoritettava 
oikealla tavalla, jotta estettäisiin auton 
vahingoittuminen. Henkilöautodollyn 
(1) tai avolavakuorma-auton käyttö 
on suositeltua.

Ajoneuvoa voidaan hinata (ilman 
henkilöautodollya) takapyörien olles-
sa maassa ja etupyörien ilmassa.
Jos kuormittuvan pyörän tai ripustuk-
sen osat ovat vahingoittuneet tai ajo-
neuvoa hinataan etupyörät maassa, 
etupyörien alla on käytettävä dollya.
Kun hinaus suoritetaan hinauspalve-
lun rekalla ja pyörädollya ei käytetä, 
etupyörien on aina oltava ilmassa 
(takapyörien ei tarvitse).

OCD068007

HUOMIO
• Älä hinaa autoa niin, että etu-

pyörät ovat kiinni tiessä; auto 
saattaa vaurioitua.

• Älä hinaa autoa hihnatyyppisel-
lä hinausjärjestelmällä. Käytä 
pyörät nostavaa hinausajoneu-
voa tai lavettia.  

OCD068008

OCD068009
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Kun ajoneuvoa hinataan hätätilan-
teessa ilman dollya: 
1.  Aseta virtalukko ACC-asentoon.
2.  Siirrä vaihdevipu vapaalle 

(N-asento).
3. Vapauta seisontajarru. 

Irrotettava hinaussilmukka  
(jos varusteena)

1.  Avaa takaluukku ja irrota hinaus-
koukku työkalurasiasta.

2.  Poista puskurin reiän kansi paina-
malla kannen yläosasta (etuosas-
ta) tai alaosasta (takaosasta).

3.  Kiinnitä hinauskoukku kiertämällä 
koukkua myötäpäivään reiässä, 
kunnes se on kunnolla kiinnittynyt.

4.  Irrota hinaussilmukka ja kiinnitä 
suojakansi paikalleen käytön jäl-
keen.

HUOMIO
Jos vaihteistoa ei aseteta 
N-asentoon (vapaa), vaihteiston 
sisäosat saattavat rikkoutua.  OCD068010

OCD068012

 n Edessä

 n Takana
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Hinaaminen hätätilanteessa

Jos hätätilanteen johdosta auto on 
hinattava, suosittelemme käänty-
mään hinauksen suorittamiseksi val-
tuutetun KIA-huollon tai ammattihi-
nauspalvelun puoleen. 

Jos hinauspalvelu ei ole hätätilan-
teessa käytettävissä, ajoneuvoasi 
voidaan tilapäisesti hinata kaapelilla 
tai ketjulla, joka kiinnitetään ajoneu-
von etu- tai takapään alaosan hina-
uskoukkuun. Ole äärimmäisen varo-
vainen, kun hinaat autoa. Kuljettajan 
on oltava autossa ohjaamassa ja 
käyttämässä jarruja.
Tällä tavalla hinaaminen voidaan 
suorittaa ainoastaan kovapäällystei-
sillä teillä lyhyitä matkoja hitaalla 
nopeudella. Lisäksi pyörien, akse-
leiden, voimansiirron, ohjauksen ja 
jarrujen on oltava hyvässä kunnossa.
• Älä käytä hinauskoukkua auton 

vetämiseen pois mudasta, hiekas-
ta tai vastaavista paikoista, joista 
autoa ei voi ajaa omin voimin pois. 

• Vältä painavamman auton hinaa-
mista kevyemmällä autolla.

• Kummankin auton kuljettajien tulee 
olla jatkuvassa yhteydessä keske-
nään.   

OCD068011

OCD068012

 n Edessä

 n Takana

HUOMIO
• Kiinnitä hinausköysi hinaussil-

mukkaan.
• Auton runko saattaa vaurioitua 

jos auton hinausköysi kiinni-
tettään muualle kuin hinaussil-
mukkaan.  

• Käytä vain ajoneuvokäyttöön 
hyväksyttyä hinausköyttä tai 
-vaijeria. Kiinnitä hinauskaapeli 
tai -ketju kunnolla mukana tul-
leeseen hinauskoukkuun.
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• Ennen hinauksen suorittamista 
tarkasta, ettei hinauskoukku ole 
rikkoutunut tai vahingoittunut.

• Kiinnitä köysi tai vaijeri pitävästi 
silmukkaan.

• Vältä nykiviä liikkeitä. Kiinnitä se 
tukevasti paikoilleen tasaisella voi-
man käytöllä.

• Jotta hinaussilmukka ei vaurioidu, 
vältä auton vetämistä niin, että 
vetävä auto on hinattavan auton 
sivulla tai sitä korkeammalla. Vedä 
aina suoraan eteenpäin.

• Käytä hinausköyttä, joka on alle 
5 m pitkä. Kiinnitä valkoinen tai 
punainen merkki (noin 30 cm leveä) 
köyden keskiosaan helpottaaksesi 
näkyvyyttä.

• Varmista, että hinausköysi pysyy 
kireänä ajon aikana.

VAROITUS 
Ole äärimmäisen varovainen, 
kun hinaat autoa. 
•  Vältä äkillisiä ohjausliikkeitä, 

jotta hinausköysi/-vaijeri ja 
hinaussilmukka eivät rasitu 
liikaa. Hinauskoukku ja hina-
usköysi tai -ketju saattaa rik-
koutua, jonka seurauksena 
voi olla vakavia vammoja tai 
vahinkoja.

• Jos epäkuntoinen auto ei 
liiku, älä hinaa sitä väkisin. 
Suosittelemme ottamaan 
yhteyttä valtuutettuun Kia-
huoltoon tai hinauspalveluun 
avun saamiseksi.

• Hinaa autoa mahdollisimman 
suoraan eteenpäin.

• Säilytä riittävä välimatka 
hinattavaan autoon.

OCD068013

OCD068014

 n Edessä

 n Takana
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Hinauksen varotoimenpiteet
• Käännä virta-avain ACC-asentoon, 

jotta ohjauslukko ei lukkiudu.
• Siirrä vaihteenvalitsin N-asentoon 

(vapaa-asentoon).
• Vapauta seisontajarru.
• Koska jarrujen teho on tavallista 

heikompi, paina jarrupoljinta voi-
makkaammin.

• Ohjaus on tavanomaista raskaam-
pi, koska ohjaustehostin ei ole käy-
tössä.

• Jos autoa hinataan pitkää alamä-
keä, jarrut saattavat ylikuumen-
tua, jolloin niiden teho heikkenee. 
Pysähdy usein ja anna jarrujen 
jäähtyä. 

 HUOMIO – 
Automaattivaihteisto/ 
Kaksoiskytkinvaihteisto

• Hinaa autoa vain etuosasta, 
jos pyöriä ei nosteta irti tiestä. 
Varmista, että vaihteisto on 
vapaalla. Varmista, että ohja-
us ei ole lukossa asettamal-
la virtalukko ACC-asentoon. 
Kuljettajan on oltava hinatta-
vassa autossa ohjaamassa ja 
käyttämässä jarruja.

• Älä hinaa autoa yli 1,5 km tai 
yli 15 km/h nopeudella, jotta 
automaattivaihteisto/kaksois-
kytkinvaihteisto ei vaurioituisi 
vakavasti.

• Varmista ennen hinaamista, 
ettei automaattivaihteistosta/
kaksoiskytkinvaihteistosta ole 
vuotanut öljyä auton alle. Jos 
havaitset automaattivaihteis-
ton/kaksoiskytkinvaihteiston 
öljyvuodon, auto on hinattava 
siirtolavettia tai dolly-hinaus-
laitetta käyttäen. 
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VARUSTEET ONGELMATILANTEEN SATTUESSA (MIKÄLI VARUSTEENA) 
Ajoneuvossa on varusteena hätäti-
lanteen varalta erilaisia tarvikkeita.

Palosammutin
Pienen tulipalon sattuessa noudata 
seuraavia ohjeita huolellisesti, jos 
osaat käyttää palosammutinta.  
1.  Vedä irti sammuttimen päässä 

oleva sokka, joka estää kahvan 
vahingollisen painamisen. 

2. Tähtää suutin tulipalon lähteeseen. 
3. Pysy noin 2,5 metrin päässä tulesta 

ja purista kahvasta käyttääksesi 
sammutinta. Jos vapautat kahvan, 
sammutusaineen tulo lakkaa. 

4. Liikuta suutinta edestakaisin palon 
lähteessä. Tulipalon sammumisen 
jälkeen tarkkaile sitä, ettei se syty 
uudelleen. 

Ensiapupakkaus 
Tämä pakkaus sisältää tarvikkei-
ta, kuten sakset, siteen, teippiä jne. 
antamaan ensiapua loukkaantuneel-
le henkilölle. 

Varoituskolmio 
Aseta varoituskolmio tien varteen 
varoittamaan tulevaa liikennettä 
hätätilanteissa, joissa ajoneuvo on 
esimerkiksi pysäköity pientareelle 
ongelman vuoksi. 

Rengaspainemittari  
(jos varusteena)
Renkaat menettävät hieman ilmaa 
jokapäiväisessä ajossa, jolloin sinun 
tulee lisätä sitä säännöllisesti. Tämä 
ei yleensä ole merkki vuotavasta 
renkaasta, vaan normaalista kulumi-
sesta. Tarkasta rengaspaineet aina 
renkaiden ollessa kylmänä, koska 
lämpötilan nousu nostaa painetta.

Tarkastaaksesi rengaspaineet, nou-
data seuraavia vaiheita: 
1.  Avaa täyttöventtiilin korkki, joka 

sijaitsee vanteessa.  
2. Paina mittaria rengasventtiiliä 

vasten. Renkaasta poistuu jonkin 
verran ilmaa, kun asetat mittarin 
suuttimen paikalleen. Paina suu-
tin tiukemmin venttiiliä vasten, jos 
vuoto ei lakkaa.

3. Mittari antaa lukeman, kun painat 
sitä tiukasti. 

4. Lue rengaspaine mittarista ottaak-
sesi selvää, onko paine alhainen 
vai korkea. 

5. Säädä rengaspaineet määritettyyn 
paineeseen. Ks. ”Renkaat ja van-
teet” luvussa 9.

6.  Kiinnitä täyttöventtiilin korkki takai-
sin paikoilleen.
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MOOTTORITILA

1. Jäähdytysnesteen säiliö

2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki

3. Jarru-/kytkinnestesäiliö

4. Ilmansuodatin

5. Sulakerasia

6. Akun negatiivinen napa

7. Akun positiivinen napa

8. Moottoriöljyn mittatikku

9. Jäähdyttimen korkki

10. Tuulilasin pesunestesäiliö

OCD078001/OCD078079

 n Kappa 1.4L MPI -moottori (bensiini)

  h Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.

 n Kappa 1.0L T-GDI -moottori (bensiini)
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1. Jäähdytysnesteen säiliö

2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki

3. Jarru-/kytkinnestesäiliö

4. Ilmansuodatin

5. Sulakerasia

6. Akun negatiivinen napa

7. Akun positiivinen napa

8. Moottoriöljyn mittatikku

9. Jäähdyttimen korkki

10. Tuulilasin pesunestesäiliö

OCD078080/OCD078081

 n Gamma 1.6L MPI -moottori (bensiini)

  h Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.

 n Kappa 1.4L T-GDI -moottori (bensiini)
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OCD078002

  h Auton varsinainen moottoritila saattaa poiketa kuvan mukaisesta.

1. Jäähdytysnesteen säiliö

2. Moottoriöljyn täyttöaukon korkki

3. Jarru-/kytkinnestesäiliö

4. Ilmansuodatin

5. Sulakerasia

6. Akun negatiivinen napa

7. Akun positiivinen napa

8. Moottoriöljyn mittatikku

9. Jäähdyttimen korkki

10. Tuulilasin pesunestesäiliö

 n SmartStream D 1.6 -moottori (diesel)
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HUOLTO
Sinun tulee olla erityisen varovainen 
suorittaessasi mitä tahansa huol-
to- tai tarkastustoimenpiteitä, ettet 
vahingoita itseäsi tai autoasi.
Sopimaton, viimeistelemätön tai 
puutteellinen huolto saattaa aiheut-
taa autoosi käyttöongelmia, jotka 
voivat johtaa auton vahingoittumi-
seen, onnettomuuteen tai henkilöva-
hinkoon.  

Omistajan vastuu 

] HUOMAUTUS
Auton omistaja vastaa huoltotöihin 
liittyvien tietojen säilyttämisestä.

Huollata autosi ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
Sinun tulee säilyttää asiakirjat, joista 
ilmenee, että autosi oikea huolto on 
suoritettu huolto-ohjelman vaatimus-
ten mukaisesti (ks. huoltokirja). 
Tarvitset näitä tietoja tositteena 
oikeasta, vaatimukset täyttäväs-
tä huollosta mahdollisissa takuuta-
pauksissa.
Yksityiskohtaiset takuuehdot on esi-
tetty takuu- ja huoltokirjassa.
Takuu ei korvaa väärin, huolto-ohjel-
man vastaisesti suoritettujen tai lai-
minlyötyjen huoltotöiden aiheuttamia 
vaurioita.

Omistajan huoltojen  
varotoimenpiteet
Sopimaton tai viimeistelemätön huol-
to saattaa johtaa ongelmiin. Tämä 
luku antaa ohjeita ainoastaan huol-
totöille, jotka ovat helposti suoritet-
tavissa.  

] HUOMAUTUS
Sopimaton omistajan suoritta-
ma huolto takuun aikana saattaa 
vaikuttaa takuun voimassaoloon. 
Lisätietoja löydät erillisestä Takuu- 
ja huoltokirjasta, joka on toimitet-
tu auton mukana. Suosittelemme, 
että huollatat järjestelmän ammat-
tihuollossa, jos olet epävarma 
huolto- tai korjaustyön suoritta-
miseen liittyvistä toimenpiteistä. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
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 VAROITUS –  Huoltotyöt
• Huoltotöiden tekeminen saat-

taa olla vaarallista. Joidenkin 
huoltotoimenpiteiden suo-
rittamiseen sisältyy vaka-
van loukkaantumisen riski. 
Suosittelemme, että huolla-
tat auton ammattihuollossa, 
jos et hallitse huoltoon liit-
tyviä työvaiheita tai sinulla 
ei ole tarvittavia työkaluja. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

• Moottoritilassa työskentelemi-
nen on vaarallista moottorin 
ollessa käynnissä. Se on vielä 
vaarallisempaa, jos päälläsi 
on löysät vaatteet tai koruja. 
Nämä voivat takertua liikkuviin 
osiin aiheuttaen vammoja. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
 Tämän vuoksi, jos sinun on 

pakko pitää moottori käynnis-
sä työskennellessäsi mootto-
ritilassa, poista kaikki korut 
(erityisesti sormukset, ranne-
korut, rannekellot ja kaulaket-
jut) sekä solmiot, kaulaliinat 
ja vastaavat vaatekappaleet 
ennen kuin menet moottorin 
tai jäähdytintuulettimen lähet-
tyville.

HUOMIO
• Älä aseta painavia esineitä 

tai kohdista liiallista voimaa 
moottorisuojaan (jos varus-
teena) tai polttoainejärjestel-
mään liittyviin osiin. 

• Kun tarkistat polttoainejär-
jestelmän (polttoainelin-
jat ja ruiskutuslaitteet), ota 
yhteyttä ammattihuoltoon. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä aja pitkiä aikoja moottori-

suojan (jos varusteena) olles-
sa irrotettuna.

• Älä tarkista moottoritilaa avo-
tulen läheisyydessä. 

 Polttoaine, lasinpesuneste 
jne. ovat herkästi syttyviä ja 
voivat aiheuttaa tulipalon. 

• Kytke irti akun miinusnapa (-) 
ennen akkuun, kaapeleihin tai 
sähköjohtoihin koskemista. 
Voit saada sähköiskun.

• Kun poistat suojakannen lit-
teäpäisellä ruuvitaltalla, varo 
vaurioittamasta kantta.

• Varo palovammoja ja sähköis-
kuja, kun vaihdat ja puhdistat 
polttimoita.
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OMISTAJAN HUOLTO 
Auton omistajan tulee suorittaa 
omatoimisesti seuraavat tarkastus- 
ja huoltotoimenpiteet tai teettää ne 
valtuutetussa HYUNDAI-liikkeessä, 
jotta auton luotettava toiminta ja tur-
vallisuus varmistetaan.
Mistä tahansa haittatekijästä on 
ilmoitettava huoltoon mahdollisim-
man pian.
Nämä omistajan huoltotarkastukset 
eivät ole takuun piirissä ja niiden 
vaatimasta työajasta, osista ja nes-
teistä saatetaan veloittaa.  

Omistajan huolto-ohjelma 
Kun pysähdyt tankkaamaan:
• Tarkista moottorin öljytaso.
• Tarkista jäähdytysnesteen paisun-

tasäiliön nestetaso.
• Tarkista lasinpesunesteen taso.
• Tarkista näyttävätkö renkaat liian 

tyhjiltä.

Kun käytät autoa:
• Kiinnitä huomiota pakosarjan äänen 

muutoksiin ja mahdolliseen pako-
kaasun hajuun matkustamossa.

• Kiinnitä huomiota ohjauspyörässä 
tuntuvaan tärinään. Kiinnitä huo-
miota, jos ohjauspyörän kääntämi-
seen vaadittava voima vaihtelee tai 
sen keskityskohta muuttuu.

• Kiinnitä huomiota auton suuntava-
kauteen.

• Pysähtyessäsi: Kuuluuko ohjaa-
mossa tavallisesta poikkeavia 
ääniä, puoltaako ohjaus jarrutet-
taessa, täytyykö jarrupoljin painaa 
tavallista syvempään tai onko sen 
painaminen tavallista vaikeampaa?

• Tarkista vaihteistoöljyn taso, jos 
havaitset että vaihteet eivät kytkey-
dy kunnolla tai jos vaihteiston toi-
minnassa on tapahtuu muita muu-
toksia.

• Tarkista, toimiiko manuaalivaihteis-
to ja kytkin normaalisti.

• Tarkista seisontajarru.
• Tarkista, näkyykö auton alla nes-

tevuotoja (ilmastointijärjestelmästä 
tippuu normaalisti kondenssivettä 
käytön aikana ja sen jälkeen).

VAROITUS 
Ole varovainen tarkastaessa-
si moottorin jäähdytysnesteen 
määrää moottorin ollessa läm-
min. Tulikuumaa jäähdytysnes-
tettä tai höyryä saattaa suih-
kuta kovalla paineella. Tämä 
voi aiheuttaa palovammoja tai 
muita vakavia loukkaantumisia.
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Vähintään kuukausittain:
• Tarkista jäähdytysnesteen paisun-

tasäiliön nestetaso.
• Tarkista, että kaikki valot toimivat, 

mukaanlukien jarruvalot, suuntavil-
kut ja hätävilkut.  

• Tarkista kaikkien pyörien (myös 
varapyörän) rengaspaine.

Vähintään kaksi kertaa vuodessa  
(esim. keväällä ja syksyllä):
• Tarkista, onko jäähdyttimen, läm-

mönvaihtimen ja ilmastointilaitteen 
letkuissa vuotoja.

• Tarkista tuulilasinpesimen ja pyyhki-
mien toiminta. Puhdista pyyhkimien 
sulat puhtaalla kankaalla, joka on 
kostutettu pesunesteellä.

• Tarkista ajovalojen suuntaus.
• Tarkista äänenvaimentimen, pako-

putkiston, lämpösuojalevyjen kunto 
ja niiden kiinnittimet.

• Tarkista, että turvavyöt eivät ole 
liian kuluneet ja että ne toimivat 
normaalisti.

• Tarkista renkaiden kuluneisuus ja 
pyöränmutterien tiukkuus.  

Ainakin kerran vuodessa:
• Pese kori ja puhdista ovien veden-

poistoaukot.
• Voitele saranat ja tarkista konepel-

lin saranoiden kunto.
• Voitele ovien ja konepellin lukkokie-

let ja salvat.
• Voitele ovien kumitiivisteet.
• Tarkista, että ilmastointijärjestelmä 

toimii normaalisti.
• Puhdista akun kotelo ja navat.
• Tarkista jarrunestetaso.
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MÄÄRÄAIKAISHUOLTO 
Määräaikaishuoltoon  
liittyvät varotoimet
Noudata tavallista huolto-ohjelmaa, 
jos autoa ei käytetä vaativissa käyt-
töolosuhteissa. Jos jokin seuraavista 
olosuhteista pätee, noudata vaativan 
käytön huolto-ohjelmaa.
• Ajetaan jatkuvasti lyhyitä matkoja 

(alle 8 km tai talviaikana alle 16 
km).

• Moottoria käytetään pitkään jouto-
käynnillä tai ajetaan pitkiä matkoja 
alhaisella ajonopeudella.

• Ajetaan epätasaisella, pölyävällä, 
päällystämättömällä tai sorapääl-
lysteisellä tienpinnalla tai tiellä jolle 
on levitetty suolaa.

• Ajetaan teillä, joille on levitetty suo-
laa tai muuta korroosiota aiheutta-
vaa ainetta, tai erittäin kylmässä 
ilmastossa.

• Ajetaan hiekalla tai muulla pölyäväl-
lä tienpinnalla.

• Ajetaan vilkkaassa liikenteessä.
• Ajetaan toistuvasti mäkiajoa tai 

vuoristoteitä.
• Perävaunun vetäminen tai kuljetus-

laatikko/kattoteline käytössä.

• Käyttö poliisiautona, taksina, jake-
lu- tai hinausautona.

• Ajetaan yli 170 km/h.
• Usein toistuvat pysähdykset ja liik-

keellelähdöt.

Jos ajoneuvoasi käytetään seuraa-
vissa olosuhteissa, sinun tulee tehdä 
tarkastuksia, osien vaihtoja ja neste-
täyttöjä useammin kuin normaalis-
sa huolto-ohjelmassa esitetään (ks. 
huoltokirja). Huolto-ohjelman aika-
jaksojen tai ajomäärien ylityttyä jatka 
määrättyjen huoltovälien noudatta-
mista.  
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Normaali huolto-ohjelma – Eurooppa (Venäjää lukuun ottamatta)
Seuraavat huoltotoimenpiteet tulee suorittaa auton suorituskyvyn ja vähäpäästöisyyden varmistamiseksi. Säilytä tositteet niiden 
suorittamisesta mahdollisia takuuvaatimuksia varten. Kun sekä ajokilometrimäärä että aikaväli on ilmoitettu, noudatetaan sitä joka 
täyttyy ensin.

NRO OMINAISUUS HUOM.

*1 Moottoriöljy ja öljynsuodatin 
Tarkista moottorin öljymäärä ja mahdolliset öljyvuodot 500 km välein tai ennen pitkää 
ajomatkaa.

*2
Moottoriöljy ja öljynsuodatin  
(dieselmoottori,  Eurooppa)

•  Vaihda moottoriöljy ja öljysuodatin 20 000 km:n tai 12 kuukauden välein, jos suosituksen 
mukaista moottoriöljyä ei ole saatavissa.

•  Tarkista moottorin öljytaso säännöllisesti ja lisää moottoriöljyä tarvittaessa. Auton takuu 
ei kata liian matalan öljytason aiheuttamien moottorivaurioiden korjaustöitä.

•  Huolto-ohjelman huoltovälit riippuvat polttoaineen laadusta. Niitä laskettaessa on ole-
tettu, että autossa käytetään hyvälaatuista EN590-standardin mukaista tai vastaavaa 
polttoainetta. Noudata vaativiin käyttöolosuhteisiin mukautettua huolto-ohjelmaa, jos 
käyttämäsi dieselpolttoaine ei täytä EN590-standardin vaatimuksia.

*3 Jäähdytysneste (moottori)
Kun lisäät jäähdytysnestettä ajoneuvoosi, käytä ainoastaan ionivaihdettua tai pehmeää 
vettä äläkä koskaan sekoita kovaa vettä tehtaan täyttämään jäähdytysnesteeseen. Väärä 
jäähdytysnesteseos voi johtaa vakaviin toimintahäiriöihin ja moottoririkkoon.

*4 Käyttöhihnat (moottori)

•  Säädä laturin, vesipumpun ja ilmastoinnin hihnat. Tarkasta ja tarvittaessa korjaa tai 
vaihda.

•  Tarkasta käyttöhihnan kiristin, ohjainpyörä ja vaihtovirtageneraattorin hihnapyörä ja 
säädä tai vaihda tarvittaessa.

*5 Venttiilivälys
Tutki liialliset venttiiliäänet ja/tai moottorin värinät ja säädä tarpeen vaatiessa. Tarkistuta 
järjestelmä tässä tapauksessa ammattihuollossa. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla 
KIA-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.
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NRO OMINAISUUS HUOM.

*6 Sytytystulppa
Voidaan vaihtaa ylimääräisen huoltokäynnin välttämiseksi ennen määrättyä vaihtoväliä 
muiden huoltotöiden suorittamisen yhteydessä.

*7 Käsivaihteiston öljy Manuaalivaihteiston öljy tulisi uusia aina, jos vaihteisto on joutunut veden alle.

*8
Kaksoiskytkinvaihteiston  

(DCT) öljy
Kaksoiskytkinvaihteiston (DCT) öljy tulisi uusia aina, jos vaihteisto on joutunut veden 
alle.

*9
Polttoaineen  

lisäaineet (bensiini)

Kia suosittelee lyijyttömän polttoaineen käyttöä, jonka oktaaniluku on RON (Reseach 
Octane Number) 95 / AKI (Anti Knock Index) 91 tai korkeampi (Euroopassa) tai RON 
(Reseach Octane Number) 91 / AKI (Anti Knock Index) 87 tai korkeampi (muualla kuin 
Euroopassa).
Jos mahdollisuutta hyvälaatuiseen bensiiniin ei ole ja käynnistyksessä esiintyy ongelmia 
tai moottori ei käy tasaisesti, polttoainesäiliöön suositellaan lisättäväksi tilanteeseen sovel-
tuvaa lisäainetta 15 000 km:n välein (Euroopassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa) 
tai 10 000 km:n välein (ei Euroopassa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa, Kiinassa, 
Brasiliassa) tai 5 000 km:n välein (Kiinassa, Brasiliassa). Lisäaineita ja niiden käyttöön 
liittyviä lisätietoja on saatavilla ammattihuollosta. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla 
KIA-jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla. Älä sekoita lisäaineita keskenään.

*10
Polttoaineensuodattimen  

patruuna (diesel)

Huolto-ohjelman huoltovälit riippuvat polttoaineen laadusta. Niitä laskettaessa on ole-
tettu, että autossa käytetään hyvälaatuista EN590-standardin mukaista tai vastaavaa 
polttoainetta. Moottoriöljy pitää vaihtaa useammin, jos autossa käytetty dieselpolttoaine 
ei vastaa EN590-standardin vaatimuksia. Ota yhteyttä ammattihuoltoon huolto-ohjel-
masta riippumatta, jos polttoaineen virtaus heikentyy, moottorin käyntinopeus vaihtelee 
äkillisesti, moottorin teho heikkenee, käynnistäminen on vaikeaa tai havaitset jonkin 
muun ajoturvallisuuteen vaikuttavan vian. Suosittelemme käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyökumppanilla.
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   HUOLTO- 
VÄLI

KOHDE

Normaali huolto-ohjelma – Eurooppa (Venäjää lukuun ottamatta)

Kuukausien määrä tai ajomatka (ensin täyttyvä)

Vuosi 2 4 6 8 10 12 14 16

Mailit×1 000 20 40 60 80 100 120 140 160

Km×1 000 30 60 90 120 150 180 210 240

Moottoriöljy ja  
öljynsuodatin *1, *2

Bensiini Kappa 1.0L T-GDI Vaihda 15 000 km tai 12 kk välein

Bensiini Kappa 1.4L MPI Vaihda 15 000 km tai 12 kk välein

Bensiini Kappa 1.4L T-GDI Vaihda 15 000 km tai 12 kk välein

Bensiini Gamma 1.6L MPI Vaihda 15 000 km tai 12 kk välein

Diesel SmartStream D 1.6 R R R R R R R R

Jäähdytysneste  
(moottori) *3 Bensiini, Diesel Vaihto 150 000 km / 10 vuotta

Käyttöhihnat (moottori) *4
Bensiini - - I I I I I I

Diesel - I I I I I I I

Jakohihna, kiristin, 
ohjainrullat

Diesel SmartStream D 1.6 Vaihto 180 000 km / 12 vuotta

Venttiilivälys *5
Bensiini Kappa 1.0L T-GDI - - I - - I - -

Bensiini Gamma 1.6L MPI - - I - - I - -
Alipaineletkut ja kampi-
kammion ilmanvaihdon 
letkut

Bensiini I I I I I I I I

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.   R: Korvaa tai vaihda.
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   HUOLTO- 
VÄLI

KOHDE

Normaali huolto-ohjelma – Eurooppa (Venäjää lukuun ottamatta)

Kuukausien määrä tai ajomatka (ensin täyttyvä)

Vuosi 2 4 6 8 10 12 14 16

Mailit×1 000 20 40 60 80 100 120 140 160

Km×1 000 30 60 90 120 150 180 210 240

Sytytystulpat *6 Bensiini Vaihto 60 000 km / 4 vuotta

Automaattivaihteiston öljy Bensiini, Diesel Vaihto 150 000 km / 10 vuotta

Manuaalivaihteiston öljy *7 Bensiini, Diesel Vaihto 150 000 km / 10 vuotta

Kaksoiskytkinvaihteiston 
(DCT) öljy (jos varusteena) *8 Bensiini, Diesel - I - I - I - I

Vetoakselit ja suojakumit Bensiini, Diesel I I I I I I I I

Polttoaineen lisäaineet 
(bensiini) *9 Bensiini Lisää 15 000 km:n tai 12 kk:n välein

Polttoaineputket, -letkut ja  
liitokset

Bensiini - I - I - I - I

Diesel I I I I I I I I

Polttoainesäiliön suodatin 
(bensiini)

Bensiini - I - I - I - I

Polttoainehöyryputki ja polt-
toaineen täyttöaukon korkki 
(bensiini)

Bensiini - I - I - I - I

Polttoainesäiliön korkki  
(diesel)

Diesel - I - I - I - I

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.   R: Korvaa tai vaihda.
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   HUOLTO- 
VÄLI

KOHDE

Normaali huolto-ohjelma – Eurooppa (Venäjää lukuun ottamatta)

Kuukausien määrä tai ajomatka (ensin täyttyvä)

Vuosi 2 4 6 8 10 12 14 16

Mailit×1 000 20 40 60 80 100 120 140 160

Km×1 000 30 60 90 120 150 180 210 240

Urealiuoksen linja ja 
liitännät (jos varusteena)

Diesel I I I I I I I I

Urealiuoksen täyttöaukon 
korkki (jos varusteena)

Diesel - I - I - I - I

Polttoaineensuodattimen 
patruuna (diesel) *10 Diesel I R I R I R I R

Ilmansuodatin Bensiini, Diesel I R I R I R I R

Välijäähdytin, tulo/ 
lähtöputki, ilmanottoputki

Bensiini Kappa 1.0L T-GDI Tarkasta 15 000 km:n tai 12 kuukauden välein

Bensiini Kappa 1.4L T-GDI Tarkasta 15 000 km:n tai 12 kuukauden välein

Pakojärjestelmä Bensiini, Diesel I I I I I I I I

Jäähdytysjärjestelmä Bensiini, Diesel - I I I I I I I

Ilmastointilaitteen  
kompressori/kylmäaine

Bensiini, Diesel I I I I I I I I

Raitisilmasuodatin Bensiini, Diesel R R R R R R R R

Jarrulevyt ja -palat Bensiini, Diesel I I I I I I I I

Jarruputket, -letkut ja  
liitokset

Bensiini, Diesel I I I I I I I I

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.   R: Korvaa tai vaihda.
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   HUOLTO- 
VÄLI

KOHDE

Normaali huolto-ohjelma – Eurooppa (Venäjää lukuun ottamatta)

Kuukausien määrä tai ajomatka (ensin täyttyvä)

Vuosi 2 4 6 8 10 12 14 16

Mailit×1 000 20 40 60 80 100 120 140 160

Km×1 000 30 60 90 120 150 180 210 240
Jarruneste  
(2 vuoden välein)

Bensiini, diesel R R R R R R R R

Seisontajarru  
(kahvatyyppinen)

Bensiini, diesel I I I I I I I I

Ohjausvaihde/ 
hammastanko, nivelet ja 
suojakumit

Bensiini, diesel I I I I I I I I

Jousituksen pallonivelet Bensiini, diesel I I I I I I I I
Renkaat (rengaspaineet ja 
kulutuspinta)

Bensiini, diesel I I I I I I I I

Akun (12 V) kunto Bensiini, diesel I I I I I I I I

I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda.   R: Korvaa tai vaihda.
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Huolto-ohjelma (vaativat käyttöolosuhteet) –  Eurooppa (Venäjää lukuun ottamatta)

HUOLTOKOHDE
HUOLTO-

TOIMENPIDE
HUOLTOVÄLIT

KÄYTTÖ-
OLOSUHTEET

Moottoriöljy ja 
öljynsuodatin

Bensiini Kappa 1.0L T-GDI R 7 500 km:n tai 6 kk:n välein

A, B, C, D, E, F, 
G, H, I, J, K

Bensiini Kappa 1.4L MPI R 7 500 km:n tai 6 kk:n välein

Bensiini Kappa 1.4L T-GDI R 7 500 km:n tai 6 kk:n välein

Bensiini Gamma 1.6L MPI R 7 500 km:n tai 6 kk:n välein

Diesel SmartStream D 1.6 R 15 000 km tai 12 kk

Sytytystulpat Bensiini R
Vaihda tavallista useammin  
käyttöolosuhteiden mukaan

B, H, I, K

Automaatti-
vaihteiston öljy

Bensiini, diesel R 90 000 km
A, C, D, E, F, G, 

H, I, J

Käsivaihteiston 
öljy

Bensiini, diesel R 120 000 km
C, D, E, F, 
G, H, I, J

Kaksoiskytkin-
vaihteiston 
(DCT) öljy

Bensiini, diesel R 120 000 km
C, D, E, F, G, 

H, I, J

Vetoakselit ja 
suojakumit

Bensiini, diesel I
Tarkasta tavallista useammin  
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, 
G, H, I, J

Ilmansuodatin Bensiini, diesel R
Vaihda tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, E

Raitisilma-
suodatin

Bensiini, diesel R
Vaihda tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, E, G
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HUOLTOKOHDE
HUOLTO-

TOIMENPIDE
HUOLTOVÄLIT

KÄYTTÖ- 
OLOSUHTEET

Jarrulevyt ja -palat, -satulat 
ja -navat

Bensiini, diesel I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, G, H

Seisontajarru 
(kahvatyyppinen)

Bensiini, diesel I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, G, H

Ohjausvaihde/
hammastanko, nivelet ja 
suojakumit

Bensiini, diesel I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G

Jousituksen pallonivelet Bensiini, diesel I
Tarkasta tavallista useammin 
käyttöolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G

Huoltotoimenpide
I: Tarkasta ja tarvittaessa säädä, korjaa, puhdista tai vaihda. R: Korvaa tai vaihda.

VAATIVAT KÄYTTÖOLOSUHTEET
A :  Ajetaan jatkuvasti lyhyitä alle 8 km matkoja (normaali ulko-

lämpötila) tai alle 16 km matkoja (ulkolämpötila alle 0 °C).
B :  Moottoria käytetään pitkään joutokäynnillä tai ajetaan pit-

kiä matkoja alhaisella ajonopeudella..
C :  Ajetaan epätasaisella, pölyävällä, päällystämättömällä tai 

sorapäällysteisellä tienpinnalla tai tiellä jolle on levitetty 
suolaa.

D :  Ajetaan teillä, joille on levitetty suolaa tai muuta korroosio-
ta aiheuttavaa ainetta, tai erittäin kylmässä ilmastossa

E : Ajetaan hiekalla tai muulla pölyävällä tienpinnalla.
F :  Ajetaan vilkkaassa liikenteessä.
G : Ajetaan toistuvasti mäkiajoa tai vuoristoteitä.
H :  Perävaunun vetäminen tai kuljetuslaatikko kattotelineen 

päällä.
I :  Käyttö poliisiautona, taksina, jakelu- tai hinausautona.
J : Ajaminen yli 170 km/h nopeuksilla.
K : Ajaminen, joka vaatii jatkuvia pysähtelyjä ja kiihdytyksiä.
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MÄÄRÄAIKAISHUOLLON KOHTIEN SELITTEET
Moottoriöljy ja -suodatin
Moottoriöljy ja -suodatin on vaih-
dettava huolto-ohjelman mukaisin 
väliajoin. Jos autoa käytetään ras-
kaissa olosuhteissa, öljy ja suodatin 
on vaihdettava useammin.

Käyttöhihnat
Tarkasta kaikki käyttöhihnat mah-
dollisilta leikkautumisilta, murtumil-
ta, kulumisilta tai öljyn vaikutuksilta. 
Vaihda tarvittaessa. Käyttöhihnojen 
oikean kireyden tarkastus on suori-
tettava säännöllisesti ja tarpeen vaa-
tiessa säätö.

Polttoainesuodatin (diesel-
moottorit)
Tukkeutunut suodatin voi heikentää 
auton tehoa, vahingoittaa päästöjär-
jestelmää ja aiheuttaa erilaisia ongel-
mia, kuten vaikeaa käynnistyvyyttä. 
Jos polttoainesäiliöön kerääntyy lii-
kaa vierasperäistä ainetta, suodatin 
on vaihdettava useammin.
Uuden suodattimen asentamisen 
jälkeen anna moottorin käydä usei-
ta minuutteja ja tarkasta liitokset 
mahdollisista vuodoista. Vaihdata 
polttoainesuodatin ammattihuollos-
sa. Suosittelemme käyntiä valtuute-
tulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Polttoaineensuodatin 
(bensiinimoottori)
Kia-bensiiniautoissa on elinikäinen 
polttoainesuodatin, joka on integroi-
tu polttoainesäiliöön. Säännöllistä 
huoltoa tai vaihtoa ei tarvita, mutta 
se riippuu polttoaineen laadusta. 
Tarkista tai vaihda polttoainesuoda-
tin, jos polttoaineen virtaus heiken-
tyy, moottorin käyntinopeus vaihte-
lee äkillisesti, moottorin teho heikke-
nee, käynnistäminen on vaikeaa tai 
havaitset jonkin muun ajoturvallisuu-
teen vaikuttavan vian.
Tarkistuta tai vaihdata polttoai-
nesuodatin ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Polttoaineletkut ja -liittimet
Tarkasta polttoainelinjat, -letkut ja 
-liittimet mahdollisista vuodoista ja 
vahingoista. Vaihdatat polttoaineput-
ket ja -letkut sekä niiden liitokset 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-jälleen-
myyjällä tai huollon yhteistyökump-
panilla.

HUOMIO
Kun tarkistat hihnan, aseta 
virtalukko LOCK/OFF- tai ACC-
asentoon.
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Huohotinputki 
(bensiinimoottorit) ja 
polttoaineen täyttöaukon 
korkki
Huohotinputki ja polttoaineen täyttö-
aukon korkki on tarkastettava huol-
to-ohjelman määräämin väliajoin. 
Varmista, että uusi huohotinputki tai 
polttoainekorkki vaihdetaan oikein.

Kampikammion ilmanvaihdon 
letkut (mikäli varusteena)
Tarkasta letkujen pinnat mahdolli-
sista lämpö- ja/tai mekaanisista 
vahingoista. Kova ja hauras kumi, 
murtumat, halkeamat, leikkaumat, 
kulumat ja pullistumat ovat merkkejä 
kulumisesta. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä niiden putkien pintoihin, 
jotka sijaitsevat lähimpänä lämmön 
lähteitä, kuten pakosarjaa.
Tarkasta letkujen reititys, jotta var-
mistuisit siitä, etteivät ne tulisi kos-
ketuksiin lämpölähteiden, terävien 
kulmien tai liikkuvien osien kans-
sa. Nämä voivat aiheuttaa lämpö-
vahinkoja tai mekaanista kulumista. 
Tarkasta kaikki letkuliitokset, kuten 
puristimet ja liittimet: niiden on oltava 
oikein kiinnittyneet ja niissä ei saa 

esiintyä vuotoja. Letkut tulee vaihtaa 
välittömästi, jos niissä on vahingon 
tai kulumisen merkkejä.

Ilmansuodatin
Vaihdata ilmansuodatin ammatti-
huollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

Sytytystulpat  
(bensiinimoottorit)
Varmista uusia sytytystulppia asen-
taessasi, että niiden lämpöarvo on 
oikea.

  VAROITUS
Älä tarkasta sytytystulp-
pia äläkä irrota niitä mootto-
rin ollessa kuuma. Ne voivat 
aiheuttaa palovammoja. 

  VAROITUS – Ainoastaan 
diesel

Älä koskaan suorita toimen-
piteitä ruiskutusjärjestel-
mään, kun moottori on käyn-
nissä tai 30 sekunnin sisäl-
lä sen sammuttamisesta. 
Korkeapainepumpussa, jako-
putkessa, suuttimissa ja kor-
keapaineputkissa vallitsee 
korkea paine moottorin sam-
muttamisenkin jälkeen. Vuodon 
aiheuttama polttoainesuihku voi 
aiheuttaa vakavia vammoja osu-
essaan vartaloon. Tahdistinta 
käyttävien henkilöiden tulisi 
pysyä vähintään 30 cm pääs-
sä moottorin ohjausyksiköstä 
(ECU) ja moottoritilan johtosar-
joista, kun moottori on käynnis-
sä. Common Rail -järjestelmäs-
sä vaikuttavat suuret sähkövir-
rat voivat aiheuttaa voimakkaita 
magneettikenttiä.
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Venttiilivälys 
Tutki liialliset venttiiliäänet ja/tai 
moottorin värinät ja säädä tarpeen 
vaatiessa. Huollata järjestelmä tässä 
tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Jäähdytysjärjestelmä
Tarkasta jäähdytysjärjestelmän osat, 
kuten jäähdytin, jäähdytysnestesäi-
liö, letkut ja liittimet, mahdollisista 
vuodoista ja vahingoista. Vaihdata 
vahingoittuneet osat uusiin.

Jäähdytysneste
Jäähdytysneste pitää vaihtaa huol-
to-ohjelman mukaisesti.

Manuaalivaihteiston 
vaihteistoöljy  
(jos varusteena)
Vaihdata manuaalivaihteiston öljy 
huolto-ohjelman mukaisesti ammat-
tihuollossa.

Kaksoiskytkinvaihteiston öljy  
(mikäli varusteena)
Vaihdata kaksoiskytkinvaihteiston 
öljy huolto-ohjelman mukaisesti 
ammattikuollossa.

Automaattivaihteistoöljy  
(jos varusteena)
Vaihdata automaattivaihteistoöljy 
huolto-ohjelman mukaisesti ammat-
tihuollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

] HUOMAUTUS
Automaattivaihteistoöljy on yleensä 
väriltään punaista. 
Kun autolla ajetaan, automaatti-
vaihteistoöljy alkaa tummua. Tämä 
on normaalia, eikä värin tummumi-
nen osoita, että öljy tulisi vaihtaa.

HUOMIO
Väärän tyyppisen nesteen käyt-
täminen saattaa johtaa vaihteis-
ton toimintahäiriöihin ja vioittu-
miseen.
Käytä ainoastaan määrät-
tyä automaattivaihteistoöljyä. 
(Noudata luvun 9 kappaletta 
”Tilavuudet ja suositellut voite-
luaineet”).
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Jarruletkut ja kulutuspinnat
Tarkasta silmämääräisesti asennuk-
sen virheettömyys, mahdollinen han-
kaaminen, kuluneisuus ja vuodot. 
Vaihdata kuluneet tai vahingoittuneet 
osat uusiin välittömästi.

Jarru-/kytkinneste  
(varustelun mukaan)
Tarkista jarru-/kytkinnestesäiliön nes-
tetaso. Tason tulee olla säiliön sivun 
”MIN” ja ”MAX” -merkkien välissä. 
Käytä ainoastaan jarru-/kytkinnes-
tettä, joka täyttää DOT 3 tai DOT 4 
-määräyksen.

Seisontajarru
Tarkasta seisontajarrujärjestelmä, 
mukaan lukien seisontajarruvipu (tai 
poljin) ja johdot. 

Jarrulevyt, -palat, -satulat ja 
-navat
Tarkasta jarrupalojen ja -levyjen 
kuluneisuus sekä satulat mahdolli-
sista nestevuodoista.

Jousituksen kiinnityspultit
Tarkasta jousituksen kiinnitykset 
mahdollisilta löystymisiltä tai vahin-
goilta. Kiristä määritettyyn kiristys-
momenttiin.

Ohjausvaihde, vivusto ja 
suojakumit/pallonivelet
Kun auto on paikoillaan ja moottori 
sammutettu, tarkasta ohjauspyörän 
liiallinen vapaaliike.
Tarkasta vivusto taipumilta ja vahin-
goilta. Tarkasta suojakumit ja pal-
lonivelet kulumisilta, murtumilta tai 
vahingoilta. Vaihdata vahingoittuneet 
osat uusiin.

Vetoakselit ja suojakumit
Tarkasta vetoakselit, suojakumit ja 
kiinnikkeet murtumilta, kulumisilta ja 
vahingoilta. Vaihdata vahingoittuneet 
osat uusiin ja lisää tarpeen vaatiessa 
rasvaa.

Ilmastointilaitteen kylmäaine  
(mikäli varusteena)
Tarkasta ilmastointijärjestelmän let-
kut ja liittimet mahdollisista vuodoista 
ja vahingoista. 
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MOOTTORIÖLJY (BENSIINI)
Moottoriöljyn määrän tarkastaminen

1.  Varmista, että auto on tasaisella 
pinnalla.

2.  Käynnistä moottori ja anna sen 
saavuttaa normaali toimintaläm-
pötila.

3.  Sammuta moottori ja odota muu-
tama minuutti (noin 5 minuuttia), 
että öljy ehtii asettua takaisin öljy-
pohjaan.

4.  Vedä mittatikku ulos, pyyhi se 
puhtaaksi ja aseta se kokonaan 
takaisin paikoilleen.

5.  Vedä mittatikku uudelleen ulos ja 
tarkasta pinnan taso. Pinnan tulisi 
olla ”F” (Full) ja ”L” (Low) -merkkien 
välissä.

OCD078003

 n Kappa 1.0L T-GDI -moottori (bensiini)

OCD078082

 n Kappa 1.4L MPI -moottori (bensiini)
OCD078083

 n Kappa 1.4L T-GDI -moottori (bensiini)

OCD078084

 N Gamma 1.6L MPI -moottori (bensiini)

VAROITUS –  
Jäähdyttimen putki

Varo, ettet kosketa jäähdyttimen 
letkuun tarkastaessasi tai lisä-
tessäsi moottoriöljyä, sillä se 
saattaa olla riittävän kuumaa 
aiheuttaakseen palovammoja.



8 25

Huolto

HUOMIO
• Älä lisää liikaa moottoriöljyä. 

Se saattaa vahingoittaa moot-
toria ja pakokaasujen puhdis-
tusjärjestelmää.

• Varo ettei öljyä läiky mootto-
ritilaan, kun vaihdat tai lisäät 
moottoriöljyä. Jos moottori-
öljyä putoaa moottoritilaan, 
pyyhi se pois välittömästi.

• Puhdista mittatikku puhtaal-
la rievulla. Likainen mittatikku 
voi vaurioittaa moottoria.

OCD078004

 n Kappa 1.0L T-GDI -moottori (bensiini)

OCD078085

 n Kappa 1.4L MPI -moottori (bensiini)
OCD078086

 n Kappa 1.4L T-GDI -moottori (bensiini)

OCD078087

 N Gamma 1.6L MPI -moottori (bensiini)

Jos se on lähellä ”L” (Low) -merkkiä, lisää sen verran öljyä, että pinnan taso 
asettuu ”F” (Full) -merkin kohdalle. 
Älä täytä liikaa.
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Käytä suppiloa, jotta öljyä ei läikkyisi 
moottorin osiin.

Käytä ainoastaan määrättyjä moot-
toriöljyjä. (Katso luvun 9 kohtaa 
Voiteluainesuositukset ja täyttömää-
rät.)

Moottoriöljyn ja -suodattimen 
vaihtaminen
Vaihdata moottoriöljy ja -suodatin 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-jälleen-
myyjällä tai huollon yhteistyökump-
panilla.

  VAROITUS
Käytetty moottoriöljy saattaa 
aiheuttaa ihon ärtymistä tai syö-
pää pitempiaikaisen ihokoske-
tuksen seurauksena. Käytetty 
moottoriöljy sisältää kemikaa-
leja, jotka ovat aiheuttaneet 
syöpää koe-eläimille laborato-
rio-olosuhteissa. Suojaa aina 
ihosi pesemällä kädet huolel-
lisesti saippualla ja lämpimäl-
lä vedellä välittömästi käytetyn 
öljyn käsittelemisen jälkeen.
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MOOTTORIÖLJY (DIESEL)
Moottoriöljyn määrän tarkasta-
minen

1.  Varmista, että auto on tasaisella 
pinnalla.

2.  Käynnistä moottori ja anna sen 
saavuttaa normaali toimintaläm-
pötila.

3.  Sammuta moottori ja odota muu-
tama minuutti (noin 5 minuuttia), 
että öljy ehtii asettua takaisin öljy-
pohjaan.

4.  Vedä mittatikku ulos, pyyhi se 
puhtaaksi ja aseta se kokonaan 
takaisin paikoilleen.

5.  Vedä mittatikku uudelleen ulos ja 
tarkasta pinnan taso.

6.  Tason tulisi olla C-alueella. Jos 
taso on D-alueella, lisää sen ver-
ran moottoriöljyä, että taso on 
C-alueella.

OCD078005

 n SmartStream D 1.6 -moottori (diesel)

VAROITUS –  
Jäähdyttimen putki

Varo, ettet kosketa jäähdyttimen 
letkuun tarkastaessasi tai lisä-
tessäsi moottoriöljyä, sillä se 
saattaa olla riittävän kuumaa 
aiheuttaakseen palovammoja.

HUOMIO
• Varo ettei öljyä läiky mootto-

ritilaan, kun vaihdat tai lisäät 
moottoriöljyä. Jos moottoriöl-
jyä putoaa moottoritilaan, pyyhi 
se pois välittömästi.

• Puhdista mittatikku puhtaalla 
rievulla. Likainen mittatikku voi 
vaurioittaa moottoria.

Kuva
Vaadittu toimenpide moo-
toriöljyn tasoon nähden

Alue (A)
Ota yhteyttä valtuutettuun 

KIA-jälleenmyyjään tai 
huollon yhteistyökumppaniin.

Alue (B) Älä täytä öljyä.

Alue (C)
Normaali.

Voit lisätä öljyä, kunhan öljyn 
taso ei ylitä C-aluetta.

Alue (D) Lisää öljyä ja varmista, että 
öljyn taso on C-alueella.
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Jos se on lähellä ”L” (Low) -merkkiä, 
lisää sen verran öljyä, että pinnan 
taso asettuu ”F” (Full) -merkin koh-
dalle. Älä täytä liikaa.  

Käytä ainoastaan määrättyjä moot-
toriöljyjä. (Katso luvun 9 kohtaa 
Voiteluainesuositukset ja täyttömää-
rät.)

Moottoriöljyn ja -suodattimen 
vaihtaminen
Vaihdata moottoriöljy ja -suodatin 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-jälleen-
myyjällä tai huollon yhteistyökump-
panilla.

OCD078006

 n SmartStream D 1.6 -moottori (diesel)

  VAROITUS
Käytetty moottoriöljy saattaa 
aiheuttaa ihon ärtymistä tai syö-
pää pitempiaikaisen ihokoske-
tuksen seurauksena. Käytetty 
moottoriöljy sisältää kemikaa-
leja, jotka ovat aiheuttaneet 
syöpää koe-eläimille laborato-
rio-olosuhteissa. Suojaa aina 
ihosi pesemällä kädet huolel-
lisesti saippualla ja lämpimäl-
lä vedellä välittömästi käytetyn 
öljyn käsittelemisen jälkeen.
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MOOTTORIN JÄÄHDYTYSNESTE
Auton paineistettu jäähdytysjärjes-
telmä on täytetty jäähdytysnesteellä, 
joka soveltuu ympärivuotiseen käyt-
töön. Säiliö on täytetty tehtaalla.
Tarkasta nesteen pakkaskestävyys 
ja sen taso vähintään kerran vuodes-
sa, ennen talvikauden alkamista ja 
ennen kylmempään ilmastoon mat-
kustamista.  

Jäähdytysnesteen määrän 
tarkastaminen

 VAROITUS 
Jäähdyttimen kan-
nen irrottaminen

• Älä koskaan yritä irrottaa jääh-
dyttimen kantta, kun moottori 
on käynnissä tai kuuma. Näin 
toimimalla jäähdytysjärjestel-
mä ja moottori voivat vahin-
goittua. Lisäksi kuuma jääh-
dytysneste ja höyryt voivat 
aiheuttaa vakavia henkilöva-
hinkoja.

• Sammuta moottori ja odota, 
että se jäähtyy. Ole erittäin 
huolellinen avatessasi jääh-
dyttimen korkkia. Aseta paksu 
pyyhe sen ympärille ja kään-
nä sitä hitaasti vastapäivään 
ensimmäiseen rajoittimeen. 
Poistu kauemmaksi paineen 
vapautuessa jäähdytysjärjes-
telmästä. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
 Kun olet varma, että kaikki 

paine on vapautunut, paina 
korkkia alaspäin käyttämällä 
paksua pyyhettä ja jatka kään-
tämistä vastapäivään avatak-
sesi sen.

• Älä irrota jäähdyttimen kantta 
tai tyhjennystulppaa, vaikka 
moottori ei olisi käynnissä, 
jos moottori tai jäähdytin on 
kuuma. Kuumaa jäähdytysnes-
tettä tai höyryä saattaa silti 
suihkuta paineella aiheuttaen 
vakavia vammoja.

HUOMIO
• Jos moottori ylikuumenee 

liian matalan jäähdytysneste-
tason vuoksi, jäähdytysnes-
teen lisääminen liian nopeasti 
voi aiheuttaa halkeamia moot-
toriin. Lisää jäähdytysnestettä 
hitaasti ja pieni määrä kerral-
laan, jotta moottori ei vaurioi-
du.

• Jos jäähdytysnestettä ei ole 
tarpeeksi, autolla ei saa ajaa. 
Seurauksena voi olla mm. 
vesipumpun vaurioituminen, 
tai moottori voi leikata kiinni. 
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Tarkasta kaikkien jäähdytys- ja läm-
mitysjärjestelmän letkujen kunto ja 
liitos. Vaihda turvonneet tai kuluneet 
letkut uusiin.
Nestetason pitää olla säiliön sivussa 
olevien MAX- ja MIN-merkintöjen (F 
ja L) välillä, kun moottori on jäähty-
nyt.

  VAROITUS

Sähkömoottori (jäähdyttimen 
tuuletin) ohjautuu moottorin 
jäähdytysnesteen lämpötilan, 
jäähdytysaineen paineen ja 
ajoneuvon nopeuden mukaan. 
Joissain tilanteissa se saattaa 
toimia, vaikka moottori ei olisi 
käynnissä. Ole äärimmäisen 
varovainen työskennellessäsi 
jäähdytintuulettimen lähettyvil-
lä, ettet loukkaa itseäsi pyöri-
viin tuuletinsiipiin. Kun mootto-
rin jäähdytysnesteen lämpötila 
laskee, sähkömoottori sammuu 
automaattisesti. Tämä on nor-
maali ilmiö. 
Sähkömoottori (jäähdytystuule-
tin) saattaa toimia, kunnes irro-
tat akun negatiivisen kaapelin.

 n  Kappa 1.4L MPI -moottori (bensiini) / 
Gamma 1.6L MPI -moottori (bensiini)

 n  Kappa 1.0L T-GDI -moottori (bensiini) / 
Kappa 1.4L T-GDI -moottori (bensiini)

OCD078007

OBD078005
 n SmartStream D 1.6 -moottori (diesel)

OCD078009
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Jos nestetaso on alhainen, lisää 
tarvittava määrä tislattua (ionitonta) 
vettä. Tason pitää nousta MAX (F) 
-merkintään, muttei ylittää sitä.
Jos nestettä pitää lisätä usein, tar-
kastuta järjestelmä ammattihuollos-
sa. Suosittelemme käyntiä valtuute-
tulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

] HUOMAUTUS
Varmista, että jäähdytysnestesäiliön 
korkki on kunnolla kiinni jäähdy-
tysnesteen täyttön jälkeen. 
Muuten moottori saattaa ylikuu-
mentua ajon aikana.

1.  Tarkista, että jäähdyttimen kor-
kin merkki on suoraan eteenpäin.

2.  Varmista, että jäähdytysnestesäi-
liön korkin sisällä olevat pienet 
ulkonemat ovat kunnolla paikal-
laan.

OQL075072

 n  Moottoritilan etunäkymä 
- SmartStream D 1.6 -moottori (diesel)

OCD078010

 n  Moottoritilan takanäkymä 
- SmartStream D 1.6 -moottori (diesel)
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Suositeltu jäähdytysneste
• Lisää jäähdytysnesteeseen ainoas-

taan tislattua tai pehmeää vettä, 
äläkä koskaan sekoita kovaa vettä 
tehtaalla lisättyyn jäähdytysnestee-
seen. Väärä jäähdytysnesteseos 
voi johtaa vakaviin toimintahäiriöi-
hin ja moottoririkkoon.

• Jäähdytysjärjestelmässä tulee 
käyttää etyleeniglykolipohjaista ja 
fosfaattipitoista jäähdytysnestettä, 
joka suojaa moottorin alumiiniosia 
korroosiolta ja jäätymiseltä.

• Älä käytä jäähdytysnestettä, joka 
sisältää etanolia tai metanolia, 
äläkä sekoita sitä suosituksen 
mukaiseen jäähdytysnesteeseen.

• Älä käytä jäähdytysnesteseosta, 
joka sisältää yli 60% tai alle 35% 
jäähdytysnestettä, koska sen läm-
mönsiirtokyky on normaalia hei-
kompi.

Seossuhteet selviävät seuraavasta 
taulukosta.

Ulkoilman 
lämpötila

Seossuhde (tilavuus)
Pakkasneste Vesi

-15 °C 35 65

-25°C 40 60

-35°C 50 50

-45°C 60 40

OCD078008

 n  Kappa 1.0L T-GDI -moottori (bensiini) / 
Kappa 1.4L T-GDI -moottori (bensiini)

OBD078006

 n  Kappa 1.4L MPI -moottori (bensiini) / 
Gamma 1.6L MPI -moottori (bensiini)
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Jäähdytysnesteen vaihtaminen
Vaihdata jäähdytysneste ammat-
tihuollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

VAROITUS 
Jäähdyttimen korkki

Älä avaa jäähdyttimen korkkia, 
kun moottori ja jäähdytin ovat 
lämpimiä. Tulikuumaa jäähdy-
tysnestettä tai höyryä saattaa 
suihkuta paineella aiheuttaen 
vakavia vammoja.

HUOMIO
Aseta paksu kangas jäähdyt-
timen korkin ympärille ennen 
jäähdytysnesteen lisäämistä 
estääksesi jäähdytysnesteen 
läikkymisen moottorin osiin, 
kuten laturiin.

VAROITUS – 
Jäähdytysneste

• Älä lisää jäähdytysnestettä tai 
pakkasnestettä lasinpesunes-
tesäiliöön.

• Jäähdytysneste voi heikentää 
näkyvyyttä, kun sitä suihku-
tetaan tuulilasille, jolloin seu-
rauksena voi olla auton hallin-
nan menettäminen tai maali-
pinnan ja korin vahinkoja. 

OCD078078

 n  SmartStream D 1.6 -moottori (diesel)
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JARRU-/KYTKINNESTE (MIKÄLI VARUSTEENA)
Jarru-/kytkinnesteen määrän 
tarkastaminen

Tarkasta säiliön nestemäärä sään-
nöllisesti. Nestetason tulee olla säi-
liön sivun ”MIN” ja ”MAX” -merkkien 
välissä.
Ennen säiliön korkin poistamista ja 
jarru-/kytkinnesteen lisäämistä puh-
dista säiliön korkin ympäröimä alue 
huolellisesti, jotta neste ei likaantuisi.
Jos taso on alhainen, lisää nestettä 
”MAX”-merkintään asti. Taso laskee 
ajokilometrien myötä. Tämä on nor-
maali ilmiö, joka liittyy jarrupintojen 
kulumiseen. 

Jos nestetaso on erittäin alhainen, 
tarkastuta järjestelmä ammattihuol-
lossa. Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla. 

Käytä ainoastaan määrättyjä jar-
runesteitä. (Katso luvun 9 kohtaa 
Voiteluainesuositukset tai täyttömää-
rät.)

Älä koskaan sekoita erityyppisiä nes-
teitä keskenään.

VAROITUS –  
Jarru-/kytkinneste

Käsittele jarru-/kytkinnestettä 
varovaisesti sitä vaihtaessasi 
tai lisätessäsi. Varo, ettei sitä 
joudu silmiin. Huuhtele silmät 
välittömästi runsaalla määräl-
lä puhdasta vesijohtovettä, jos 
jarru-/kytkinnestettä joutuu sil-
miin. Tarkastuta silmäsi lääkäril-
lä mahdollisimman pian.

 VAROITUS –  
Jarru-/kytkinnestevuoto

Jos järjestelmään täytyy lisä-
tä usein jarru-/kytkinnestettä, 
tarkastuta järjestelmä ammat-
tihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

OCD078011 HUOMIO
Varo, ettei jarru-/kytkinnestet-
tä läiky auton maalipinnoille, 
sillä se vaurioittaa niitä. Ilmalle 
pidempään altistuneena ollut-
ta jarru-/kytkinnestettä ei tuli-
si koskaan käyttää, koska sen 
laatu voi olla heikentynyt. Tämä 
tulee hävittää asianmukaisesti. 
Älä lisää säiliöön vääräntyyp-
pistä nestettä. Jarrujärjestelmän 
tai kytkimen osat saattavat vau-
rioitua, jos järjestelmässä on 
esimerkiksi muutama pisara 
mineraaliöljyä (kuten moottori-
öljyä). 



8 35

Huolto

PESUNESTE
Pesunesteen määrän 
tarkastaminen

Säiliö on läpinäkyvä, jotta pystyi-
sit tarkastamaan tason nopealla sil-
mäyksellä.
Tarkasta nesteen määrä pesuneste-
säiliössä ja lisää nestettä tarvittaes-
sa. Jos pesunestettä ei ole saata-
villa, korvikkeena voidaan käyttää 
puhdasta vettä. Kuitenkin kylmissä 
ilmastoissa on käytettävä pesunes-
teliuosta, jossa on jäätymisenesto-
ainetta, jotta jäätyminen estettäisiin.  

VAROITUS – 
Jäähdytysneste

• Älä lisää jäähdytysnestettä tai 
pakkasnestettä lasinpesunes-
tesäiliöön.

• Jäähdytysnesteen suihkutta-
minen tuulilasiin saattaa hei-
kentää näkyvyyttä huomat-
tavasti ja kuljettaja voi sen 
seurauksena menettää auton 
hallinnan tai se saattaa vahin-
goittaa maalipintaa. 

• Tuulilasin pesuneste sisältää 
alkoholia, jonka seurauksena 
se voi syttyä joissain olosuh-
teissa Älä päästä kipinäläh-
teitä tai avotulta pesunesteen 
tai pesunestesäiliön lähelle. 
Auto saattaa vahingoittua tai 
matkustajat loukkaantua.

• Lasinpesuneste on myrkyllistä 
ihmisille ja eläimille. Älä koske 
pesunesteeseen, äläkä päästä 
sitä suuhusi. Tämä voi olla 
terveydelle hengenvaarallista. 

OCD078012
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SEISONTAJARRU 
Seisontajarrun tarkastaminen

Tarkasta seisontajarruvivun liike las-
kemalla kuuluvien napsahdusäänten 
määrä, kun nostat vivun kokonaan 
ylös vapautetusta asennosta. Lisäksi 
seisontajarrun tulisi yksinään pystyä 
pitämään auto paikallaan kohtalai-
sen jyrkässä mäessä. Jos vivun liike 
on ohjearvoa pitempi tai lyhyempi, 
huollata järjestelmä ammattihuollos-
sa. Suosittelemme käyntiä valtuute-
tulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
Liikemäärä :  5–6 naksahdusta, 

kun vipua vedetään 
20 kg:n (44 lbs, 196 
N) voimalla.

OBD058011
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POLTTOAINESUODATIN (DIESELMOOTTORIT)
Veden poistaminen polttoaine-
suodattimesta
Dieselmoottorin polttoainesuodatin 
on tärkeässä asemassa, kun polt-
toaineesta erotellaan vesi, jolloin yli-
määräinen vesi kerääntyy suodatti-
men pohjalle.
Jos vettä kerääntyy polttoainesuo-
dattimeen, varoitusvalo syttyy, kun 
virta kytketään ON-asentoon. 

 Jos varoitusvalo syttyy, 
vie autosi ammattihuol-
toon, jossa vesi poiste-
taan ja järjestelmä tar-
kastetaan. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Polttoainesuodattimen 
vaihtaminen

] HUOMAUTUS
Kun vaihdat polttoaineensuodatti-
men patruunan, käytä ammattihuol-
losta saatavia osia. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteis-
työkumppanilla.

HUOMIO
Jos polttoainesuodattimeen 
kerääntynyttä vettä ei tyhjen-
netä sopivin väliajoin, sen kul-
keutuminen saattaa aiheuttaa 
keskeisten osien, kuten poltto-
ainejärjestelmän, vahinkoja. 

OCD078013
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ILMANSUODATIN
Suodattimen vaihtaminen 

Tämä tulee vaihtaa tarpeen vaaties-
sa, ei pestä.
Voit puhdistaa suodattimen tarkas-
taessasi ilmansuodatinelementtiä.
Puhdista suodatin käyttämällä pai-
neilmaa.  

1.  Avaa ilmansuodattimen kannen 
kiinnittimiä ja avaa kansi.

2.  Pyyhi ilmansuodattimen sisäosat.
3. Vaihda ilmansuodatin.
4.  Lukitse suojakansi kannen kiinnit-

timillä.

OCD078014

OCD078015 OCD078016
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] HUOMAUTUS
Vie sarana paikalleen (1) ja kytke 
kiinnikkeet, kun asennat ilmansuo-
dattimen kannen.

Vaihda suodatin huolto-ohjelman 
mukaisesti.
Jos ajoneuvoa käytetään erittäin 
pölyisillä tai hiekkaisilla alueilla, vaih-
da elementti suositeltuja vaihtovälejä 
useammin. (Saat lisätietoja tämän 
luvun osasta ”Huolto-ohjelma vaati-
vissa käyttöolosuhteissa”.)

HUOMIO
• Älä aja autoa, kun ilmansuo-

datin on irrotettu, sillä mootto-
ri rasittuu tavanomaista enem-
män.

• Varmista ettei ilmanottoon 
pääse pölyä tai likaa, jossa se 
saattaa aiheuttaa vaurioita. 

• Käytä ammattihuollon 
varaosia. Suosittelemme käyn-
tiä valtuutetulla KIA-jälleen-
myyjällä tai huollon yhteistyö-
kumppanilla.

OBD078068
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RAITISILMASUODATIN
Suodattimen tarkastaminen
Ilmastointilaitteen raitisilmasuodatin 
tulee vaihtaa huolto-ohjelman mukai-
sesti. Jos autoa käytetään jatkuvasti 
hyvin saastuneissa kaupungeissa 
tai pölyisillä, vaikeakulkuisilla teillä, 
tulee se tarkastaa useammin ja vaih-
taa aikaisemmin. Noudata seuraavia 
ohjeita, jos haluat vaihtaa raitisilma-
suodattimen itse. Toimi varoen, jotta 
et vaurioita auton muita osia. 

1.  Avaa hansikaslokero ja poista 
pysäyttimet molemmilta puolilta.

2.  Kun hansikaslokero on auki, vedä 
tukikiinnikettä (1).

OCD078018OCD078017
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3.  Poista raitisilmansuodattimen 
kansi vetämällä kuoren kummalta-
kin puolelta.

4.  Vaihda raitisilmasuodatin.
5.  Suorita asennus käänteisessä jär-

jestyksessä.

] HUOMAUTUS
Vaihtaessasi ilmastointilaitteen rai-
tisilmasuodatinta huolehdi, että 
asennat sen oikein. Muuten järjes-
telmästä saattaa kuulua melua ja 
suodattimen teho saattaa heikentyä.

OCD078019 OQL075021



428

Huolto

PYYHKIJÄN SULAT 
Sulan tarkastaminen

] HUOMAUTUS
Kaupallisten kuumavahojen, joita 
käytetään automaattisissa autopesu-
loissa, tiedetään tekevän tuulilasin 
vaikeaksi puhdistaa. 

Joko tuulilasin tai pyyhkijän sulan 
likaantuminen vieraalla aineella 
voi heikentää tuulilasin pyyhkimien 
tehokkuutta. Likaantumista voivat 
aiheuttaa hyönteiset, mahla ja kau-
pallisissa autopesuloissa käytettävät 
kuumavahat. Jos sulat eivät pyyhi 
kunnolla, puhdista sekä ikkuna että 
sulat hyvällä puhdistusaineella tai 
miedolla liuoksella ja huuhtele huo-
lellisesti puhtaalla vedellä.  

Sulan vaihtaminen 
Jos pyyhkijät eivät enää pyyhi riittä-
vän hyvin, sulat ovat ehkä kuluneet 
tai murtuneet, jolloin ne on vaihdet-
tava. 

1JBA5122
HUOMIO

Estääksesi pyyhkimien vahin-
goittumisen, älä käytä bensii-
niä, kerosiinia, maalitinneriä tai 
muuta liuotinta niissä tai niiden 
lähellä. 

HUOMIO
Älä yritä siirtää pyyhkimiä käsin, 
sillä pyyhkijän varsi tai muut 
osat voivat vahingoittua. 

HUOMIO
Vääräntyyppisen pyyhkijäsu-
lan käyttäminen saattaa johtaa 
pyyhkijöiden toimintahäiriöihin 
ja vioittumisiin.
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Tuulilasin pyyhkijän sulka

Siirrä tuulilasin pyyhkijän sulat huol-
toasentoon seuraavasti:
Kun olet sammuttanut moottorin, siir-
rä pyyhkijän kytkin kertapyyhkäisyn 
asentoon (MIST) 20 sekunnin sisällä 
ja pidä kytkintä siinä yli 2 sekunnin 
ajan, kunnes pyyhkijän sulka on täy-
sin ylhäällä. 1. Nosta pyyhkijän varsi.

2.  Nosta tuulilasinpyyhkimen sulan 
lukituskieleke ylös. Vedä sitten 
pyyhkijän kokoonpanoa alas ja 
poista se.

3.  Asenna uusi sulka.

4.  Palauta pyyhkijän varsi tuulilasiin.
5.  Käännä virtalukko ON-asentoon 

ja pyyhkimien varret palaavat nor-
maaliin toiminta-asentoon.

OBD078015

HUOMIO
Älä anna pyyhkijän pudota tuu-
lilasille, sillä tuulilasi voi rikkou-
tua.

OHM078060

OHM078061
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Takalasin pyyhkijän sulka 

1.  Nosta pyyhkijän vartta ja vedä 
sulka irti.

2.  Asenna uusi pyyhkimen sulka 
työntämällä sen keskiosa pyyhki-
men varren kiinnityskohtaan niin, 
että se napsahtaa paikalleen.

3.  Varmista, että sulka on kiinnitty-
nyt kunnolla yrittämällä vetää sitä 
kevyesti.

Pyyhkimien ja muiden järjestelmän 
osien vaurioitumisen välttämisek-
si pyyhkimien sulat on suositelta-
vaa vaihdattaa ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

OJFW076216L

OJFW076215L
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AKKU
Akun käyttöiän parantaminen

• Varmista, että akku on kiinnitetty 
asianmukaisesti.

• Pidä akun kansi kuivana ja puhtaa-
na.

• Pidä akun navat ja liitokset puhtai-
na, asianmukaisesti kiristettyinä ja 
voideltuna vaseliinilla tai akkunapa-
rasvalla.

• Huuhtele akusta vuotanut akkunes-
te pois kotelon pinnalta, veden ja 
ruokasoodan seoksella.

• Irrota akkukaapelit, jos autolla ei 
ajeta lähiaikoina.  

] HUOMAUTUS
Perusakku on huoltovapaa. Jos 
akun sivuun on merkitty ala- ja 
ylärajat (LOWER, UPPER), voi tar-
kastaa sen nestetason. Nestetason 
tulisi olla ala- ja ylärajan (LOWER, 
UPPER) välissä. Jos akkuhappoa 
on liian vähän, akkuun on lisättävä 
tislattua (mineraalitonta) vettä. (Älä 
koskaan lisää rikkihappoa tai muita 
elektrolyyttiä.) Kun täytät akkua, 
varo ettei nestettä roisku akkuun tai 
sen vieressä oleviin osiin. Älä täytä 
akun kennoja liian täyteen. Se voi 
aiheuttaa korroosiota muissa osissa. 
Tarkista, että akkukennojen tulpat 
on kiristetty.
Ota yhteyttä ammattihuoltoon. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

OCD078020

VAROITUS – Akkuun  
liittyvät vaarat

Lue ohjeet ja noudata 
niitä huolellisesti aina 
akkua käsitellessäsi.

 

Pidä sytytetyt savukkeet, 
avotulet ja kipinälähteet 
kaukana akusta. 

 

Akkukennoissa on räjäh-
dysherkkää vetykaasua, 
joka voi räjähtää syttyes-
sään.

 

Pidä akut lasten ulottu-
mattomissa, koska ne 
sisältävät hyvin syövyttä-
vää rikkihappoa. Älä 
anna akkuhapon kulkeu-
tua iholle, silmiin, vaattei-
siin tai maalipinnalle.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
 Akku sisältää lyijyä. 
Älä hävitä sitä käytön 
jälkeen. Ota yhteyt-
tä ammattihuoltoon. 
Suosit telemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleen-
myyjällä tai huollon 
yhteis työkumppanilla.

• Muovikoteloisen akun kotelo 
saattaa murtua, jolloin vuotava 
akkuhappo saattaa aiheuttaa 
vammoja, jos koteloa nostetta-
essa siihen kohdistetaan liikaa 
voimaa. Nosta akku erityisellä 
nostolaitteella tai pidä kätesi 
vastakkaisissa kulmissa.

• Älä koskaan lataa akkua, kun 
siihen on liitetty akkukaapelit.

• Sytytysjärjestelmä toimii suur-
jännitteellä. Älä koskaan koske 
näihin osiin moottorin käydes-
sä tai virran ollessa päällä. 

Jos et noudata yllä esitettyjä 
varoituksia, vakavia tai jopa 
hengenvaarallisia ruumiinvam-
moja voi seurata.

HUOMIO
• Kun aiot jättää auton seiso-

maan pidemmäksi aikaa kyl-
miin olosuhteisiin, irrota akku 
ja säilytä sitä sisätiloissa.

• Lataa akku aina täyteen 
estääksesi akun kuoren vauri-
ot alueilla, joilla vallitsee mata-
la lämpötila.

• Jos liität hyväksymättömiä 
sähkölaitteita akkuun, se saat-
taa tyhjentyä. Älä koskaan 
käytä hyväksymättömiä laittei-
ta.

(Jatkuu)

 

Jos akkunestettä joutuu 
silmiin, pese silmiä puh-
taalla vedellä vähintään 
15 minuuttia ja ota heti 
yhteys lääkäriin. 

            Jos akkunestettä joutuu 
iholle, pese altistuneet 
kohdat huolellisesti. Jos 
tunnet kipua tai polttavaa 
tunnetta, ota välittömästi 
yhteys lääkäriin.

 

Käytä suojalaseja, kun 
lataat akkua tai toimit sen 
lähellä. Huolehdi ilman-
vaihdosta työskennelles-
säsi suljetuissa tiloissa.

 

 

Väärin hävitetty paristo 
voi olla ympäristöllisesti 
ja terveydellisesti haital-
linen. Hävitä paristo 
maan lain ja määräysten 
mukaisesti.

(Jatkuu)
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Akun tietotarra 

h  Todellinen akkutarra voi poiketa kuvassa 

näkyvästä.

1.  AGM90L-DIN :  Kian mallinimi akulle
2.  90Ah(20HR) :  nimelliskapasiteetti 

(ampeeritunteina)
3. 170RC :  nimellinen varastointika-

pasiteetti (minuutteina)
4.  12V : nimellisjännite
5. 850CCA (SAE) :  SAE:n mukaisen 

kylmätestin virta 
ampeereina

6. 680A :  EN:n mukaisen kylmätestin 
virta ampeereina

Akun lataaminen 
Autossasi on kalsium-pohjainen, 
huoltovapaa akku.
• Lataa akkua pienellä virralla (ylläpi-

tolataus) 10 tunnin ajan, jos se on 
tyhjentynyt nopeasti esimerkiksi 
ajovalojen jäätyä päälle.

• Jos akku tyhjentyy vähitellen ajon 
aikana, suuren virrankulutuksen 
takia, käytä 20–30 A latausvirtaa 
kahden tunnin ajan.  

OUM074113L

 n Esimerkki
VAROITUS –  
Akun lataaminen

Kun lataat akkua, noudata seu-
raavia varotoimenpiteitä:
• Irrota akku autosta ja sijoita se 

hyvin tuuletettuun tilaan.
• Älä päästä savukkeita, kipinä- 

tai avotulilähteitä akun lähelle.
• Valvo akkua sen latautuessa 

ja pysäytä lataus tai pienennä 
latausvirtaa, jos akku alkaa 
rajusti kaasuuntua (kiehua) tai 
jos akkunesteen lämpötila ylit-
tää 49 °C.

• Käytä suojalaseja, kun tarkas-
tat akkua sen latauksen aikana.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
• Irrota akkulaturi seuraavassa 

järjestyksessä.
 1.  Sammuta akkulaturin pää-

kytkin.
 2.  Irrota negatiivinen liitin akun 

negatiivisesta navasta.
 3.  Irrota positiivinen liitin akun 

positiivisesta navasta.

VAROITUS
• Ennen kuin aloitat huoltotoi-

menpiteitä tai akun lataamista, 
kytke kaikki sähkölaitteet pois 
päältä ja sammuta moottori.

• Akun irrotuksessa negatii-
vinen kaapeli on irrotettava 
ensin ja asennuksessa se on 
kiinnitettävä viimeisenä.

• Suosittelemme, että akkuun 
liittyvät toimenpiteet teh-
dään ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla. 

HUOMIO
• Pidä akku kaukana vedestä ja 

kaikenlaisista nesteistä.
• Käytä turvallisuussyistä 

ammat tihuollon varaosia. 
Suo sit te lemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.
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Kohteiden ohjelmoiminen 
uudelleen
Jotkut laitteet on ohjelmoitava uudel-
leen toimintaan akun tyhjentymisen 
tai irrottamisen jälkeen.
• kertapainalluksella sulkeutuva/

avautuva ikkuna 
• kattoluukku
• ajotietokone
• ilmastointilaite
• integrointu muistijärjestelmä
• audiojärjestelmä

HUOMIO –  
 Suljettu lyijyakku (AGM) (jos 
varusteena)

• Suljetut lyijyakut ovat huol-
tovapaita. Huollata suljettu 
lyijyakku ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

 Käytä täysin automaattista 
akkulaturia, joka on erityises-
ti suunniteltu AGM-akkujen 
lataamiseen.

• Kun vaihdat AGM-akkua, 
käytä ammattihuollosta saa-
tavia osia. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

• Älä avaa tai poista akun päällä 
olevaa kantta. Tämä voi aiheut-
taa sisällä olevan elektrolyy-
tin vuodon, josta voi seurata 
vakavia vammoja.
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RENKAAT JA VANTEET 
Renkaiden huolenpito 
Renkaat on pidettävä suositelluissa 
rengaspaineissa, niiden kuormara-
joituksia ei saa ylittää ja auton pai-
nojakauman on oltava määräysten 
mukainen, jotta renkaiden ikä, turval-
lisuus ja polttoainetalous säilyisivät 
hyvinä.  

Suositellut rengaspaineet kyl-
minä 
Kaikki rengaspaineet (mukaan lukien 
vararengas) tulee tarkastaa renkai-
den ollessa kylminä. Kylmillä renkail-
la tarkoitetaan, että ajoneuvolla ei 
ole ajettu vähintään 3 tuntiin tai sillä 
on ajettu alle 1,5 km.
Suositeltuja paineita tulee ylläpitää, 
jotta saavutettaisiin mahdollisimman 
hyvä ajomukavuus ja ajettavuus 
sekä mahdollisimman alhainen ren-
kaiden kuluminen.
Tarkista rengaspainesuositukset 
luvun 9 kohdasta Renkaat ja vanteet.

Kaikki tekniset tiedot (koot ja pai-
neet) voit löytää autoon kiinnitetystä 
tarrasta.

VAROITUS – Renkaan 
liian alhainen paine

Liiallinen paineen putoaminen 
(0,7 baria tai enemmän) voi 
johtaa voimakkaaseen lämmön 
muodostumiseen. Seurauksena 
voi olla renkaan irtoaminen van-
teelta, pintakuvioinnin vahin-
goittuminen tai muu rengasva-
hinko, joka voi johtaa auton hal-
linnan menettämiseen, josta voi 
seurata vakavia tai hengenvaa-
rallisia vammoja. Tämä riski on 
suurempi helteillä ja ajettaessa 
jatkuvasti kovalla nopeudella.

OUB071018
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Rengaspaineiden 
tarkastaminen
Tarkasta renkaasi kerran kuussa tai 
useammin.
Tarkasta myös vararenkaan rengas-
paine.

VAROITUS – Renkaan 
täyttäminen

Liiallinen tai liian vähäinen täyt-
täminen lyhentää renkaan käyt-
töikää, huonontaa auton käyt-
täytymistä ja voi johtaa renkaan 
odottamattomaan rikkoutumi-
seen. Tästä voi seurata auton 
hallinnan menetys ja mahdolli-
sia henkilövahinkoja.

HUOMIO – Rengaspaine
Huomioi aina seuraavat ohjeet:
• Tarkista rengaspaineet kyl-

mistä renkaista. (kun auto on 
ollut pysäköitynä vähintään 3 
tuntia tai sillä ei ole ajettu yli 
1,5 km käynnistämisestä).

• Tarkasta varapyörän rengas-
paine aina, kun tarkastat mui-
den pyörien rengaspaineet.

• Älä ylitä auton painorajoi-
tuksia. Varo, ettet ylikuormita 
autosi tavaratelinettä, mikäli 
sellainen on varusteena. 

• Vanhojen ja kuluneiden ren-
kaiden käyttö saattaa johtaa 
onnettomuuteen. Jos kulutus-
pinta on kulunut epätasaisesti 
tai renkaasi ovat vahingoittu-
neet, vaihda ne uusiin.

HUOMIO
• Lämpimien renkaiden rengas-

paine on yleensä 0,28–0,41 
baaria (28–41 kPa, 4–6 psi) 
korkeampi kuin kylmiä renkai-
ta koskeva ohjearvo. Älä pääs-
tä ilmaa lämpimistä renkaista 
säätääksesi renkaiden painet-
ta. Muuten renkaista tulee ali-
paineiset.

• Asenna venttiilinhatut takaisin 
paikoilleen. Jos venttiilikork-
kia ei ole kiinnitetty, likaa tai 
kosteutta saattaa kulkeutua 
venttiilin sisään aiheuttaen 
ilmavuotoa. Jos venttiilikork-
ki on kadonnut, asenna uusi 
mahdollisimman pian.

HUOMIO
• Renkaat saattavat kulua 

ennenaikaisesti, auton ohjat-
tavuus saattaa heikentyä ja 
polttoaineenkulutus kasvaa, 
jos rengaspaineet ovat liian 
matalat. Vannerikot ovat myös 
mahdollisia. Pidä aina oikeat 
rengaspaineet. Jos johonkin 
renkaaseen on usein lisät-
tävä ilmaa, tarkistuta järjes-
telmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

• Liiallinen täyttäminen aiheut-
taa ajossa värinää ja liiallista 
renkaan kulutuspinnan keski-
osan kulumista sekä lisää lii-
kenneonnettomuuksien riskiä. 
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Tarkastaminen
Käytä hyvälaatuista mittaria rengas-
paineiden tarkastamiseen. Et kyke-
ne näkemään oikeaa rengaspainet-
ta ainoastaan katsomalla renkaita. 
Vyörenkaat saattavat näyttää täysil-
tä, vaikka niiden rengaspaine olisi 
matala.
Tarkasta rengaspaineet, kun renkaat 
ovat kylmät. – Rengas on kylmä, 
kun autolla ei ole ajettu ollenkaan 
viimeisten 3 tunnin aikana tai sillä on 
ajettu korkeintaan 1,6 km.
Poista venttiilikorkki renkaan venttii-
lin päästä. Paina painemittari tiukasti 
kiinni venttiiliin saadaksesi tarkan 
lukeman. Jos kylmän renkaan paine 
on suositellun paineen mukainen 
sopivalla kuormalla, täyttäminen ei 
ole tarpeen. Jos paine on alhainen, 
lisää ilmaa, kunnes saavutat suosi-
tellun lukeman.
Jos täytät rengasta liikaa, päästä 
ilmaa painamalla renkaan venttiilin 
keskiosan metallista pinnaa. Tarkasta 
rengaspaine uudelleen painemitta-
rilla. Muista kiinnittää venttiilikorkit 
takaisin venttiilien päihin. Ne estävät 
lian ja kosteuden aiheuttamat ilma-
vuodot.

Renkaan kiertovaihto 
Tasoittaaksesi kulumista, on suosi-
teltua kiertovaihtaa renkaita 10 000 
km:n välein tai aikaisemmin, jos epä-
tasaista kulumista voidaan havaita.
Kiertovaihdon yhteydessä tarkasta 
renkaiden oikea tasapainotus.
Kun kiertovaihdat renkaita, tarkasta 
ne epätasaisista kulumisista ja vau-
rioista. Epätavallinen kuluminen joh-
tuu usein vääristä rengaspaineista, 
virheellisistä pyöräkulmista, tasapai-
nottomista pyöristä, äkkijarrutuksista 
tai kovasta kaarreajosta. Etsi kolhuja 
tai pullistumia renkaan kulutuspinnal-
ta tai sivulta. Jos löydät näitä, vaihda 
rengas uuteen. Vaihda rengas, jos 
kangasta tai kudosta on näkyvissä. 
Kiertovaihdon jälkeen varmista etu- 
ja takarenkaiden oikeat rengaspai-
neet ja tarkasta pulttien kireys.  
Tarkista rengaspainesuositus luvun 
9 kohdasta Renkaat ja vanteet.

VAROITUS
• Tarkista renkaiden kunto ja 

rengaspaineet säännöllisesti. 
Käytä aina rengaspainemitta-
ria. 

• Liian matalasta tai korkeasta 
rengaspaineesta johtuva ren-
gasrikko saattaa johtaa auton 
hallinnan vaikeutumiseen tai 
menettämiseen ja liikenneon-
nettomuuteen, josta aiheutuu 
vakavia ja hengenvaarallisia 
vammoja. Rengaspaineiden 
ohjearvot löytyvät tästä käsi-
kirjasta ja kuljettajan puolei-
sen keskipilarin alaosaan kiin-
nitetystä tarrasta.

• Vanhojen ja kuluneiden ren-
kaiden käyttö saattaa johtaa 
onnettomuuteen. Vaihda ren-
kaat uusiin, jos ne ovat kulu-
neet epätasaisesti tai liikaa tai 
ne ovat vahingoittuneet.

• Tarkista myös varapyörän ren-
gaspaine. KIA suosittelee, että 
tarkastat varapyörän aina, kun 
tarkastat auton muiden renkai-
den paineita. 
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Levyjarrujen jarrupalojen kulunei-
suus tulee tarkastaa aina kiertovaih-
tojen yhteydessä.

] HUOMAUTUS
Kiertovaihda epäsymmetrisesti 
kuvioidut renkaat ainoastaan edestä 
taakse, älä oikealta vasemmalle.

Pyöränkulmat ja renkaan  
tasapainotus 
Autosi vanteet ovat huolellisesti 
suunnatut ja tasapainotetut tehtaal-
la, jotta renkaiden kulutuskestävyys 
ja suorituskyky olisi mahdollisimman 
hyvä.
Useimmiten pyöränkulmia ei tarvitse 
säätää uudelleen. Kuitenkin jos epä-
tasaista renkaan kulumista ilmenee 
tai auto puoltaa suuntaan tai toiseen, 
pyöränkulmien säätö saattaa olla tar-
peen. 
Jos havaitset värinää ajaessasi tasai-
sella tiellä, vanteidesi tasapainotus 
on ehkä suoritettava uudelleen.

VAROITUS
• Älä käytä pienikokoista vara-

pyörää pyörän kiertovaihdos-
sa.

• Älä sekoita missään tapauk-
sessa keskenään vyö- ja ris-
tikudosrenkaita. Tämä voi 
aiheuttaa auton epätavallista 
käyttäytymistä, joka voi johtaa 
ainevahinkoihin tai vakaviin ja 
jopa hengenvaarallisiin louk-
kaantumisiin.

HUOMIO
Vääränlaisten tasapainotus-
painojen käyttäminen saattaa 
vahingoittaa kevytmetallivantei-
ta. Käytä hyväksyttyjä vanne-
painoja. 

  Renkaat, joilla on määrätty pyörintäsuunta (jos 
varusteena)

S2BLA790A

 Ilman varapyörää

CBGQ0707A



548

Huolto

Renkaan vaihtaminen

Jos rengas on kulunut tasaisesti, 
kulumisilmaisin (A) ilmestyy yhtenäi-
senä nauhana kulutuspinnan poikki. 
Tämä näyttää, että renkaassa on 
jäljellä alle 1,6 mm kulutuspintaa. 
Kun näin tapahtuu, vaihda rengas 
uuteen.
Älä odota, että nauha ilmestyy koko 
kulutuspinnan poikki ennen renkaan 
vaihtamista.  

] HUOMAUTUS
Kun vaihdat renkaita, suosittelem-
me käyttämään ajoneuvon alkupe-
räisrenkaita. 
Jos näin ei tehdä, se heikentää suori-
tuskykyä ja ajettavuutta.

 

OUM076204L

HUOMIO
Pyöränvaihdon jälkeen muista 
tarkistaa ja jälkikiristää pyörän-
pultit noin 50 km:n ajon jälkeen 
ja tehdä uusi tarkistus 1 000km:n 
ajon jälkeen. Jos ohjauspyörä 
ravistaa tai auto tärisee ajon 
aikana, renkaat ovat epätasa-
painossa. Rengas pitää tasapai-
nottaa. Jos ongelma ei ratkea, 
ota yhteyttä ammattihuoltoon. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

VAROITUS – Renkaiden 
vaihtaminen

Pienentääksesi rengasrikon tai 
auton hallinnan menetyksen 
aiheuttaman onnettomuuden 
vakavan tai hengenvaarallisen 
loukkaantumisen riskiä, toimi 
seuraavasti:
• Vaihda renkaat uusiin, jos ne 

ovat kuluneet epätasaisesti tai 
liikaa tai ne ovat vahingoittu-
neet. Kuluneet renkaat voivat 
heikentää jarrutustehoa, ohjat-
tavuutta ja pito-ominaisuuksia. 

• Älä aja autoa liian suurilla tai 
pienillä rengaspaineilla. Tämä 
voi johtaa renkaan epätasai-
seen kulumiseen tai rengas-
rikkoon.

• Kun vaihdat renkaita, älä kos-
kaan asenna sekä vyö- että 
ristikudosrenkaita samaan 
autoon. Sinun on vaihdettava 
kaikki renkaat (myös vararen-
gas), jos siirryt käyttämään ris-
tikudosrenkaita vyörenkaista.

(Jatkuu)
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Tilapäiskäyttöön tarkoitetun vara-
pyörän renkaan vaihtaminen (jos 
varusteena)
Pienellä vararenkaalla on lyhyem-
pi käyttöikä kuin normaalikokoisella 
renkaalla. Vaihda se, kun näet kulu-
misilmaisimen palkit renkaan kulu-
tuspinnalla. Pienen vararenkaan on 
oltava samankokoinen ja -laatuinen 
kuin alkuperäinen ja se tulisi asentaa 
samalle pienen varapyörän vanteelle. 
Pientä vararengasta ei ole tarkoitettu 
asennettavaksi normaalikokoiselle 

vanteelle, eikä pienen varapyörän 
vannetta ole suunniteltu normaaliko-
koisen renkaan asentamiselle.

Vanteen vaihtaminen 
Jos jostain syystä vaihdat metalliset 
vanteet, varmista, että uudet vanteet 
ovat läpimitaltaan, leveydeltään ja 
vanteen keskiösyvyydeltään saman-
laiset kuin alkuperäiset tehdasvan-
teet.  

(Jatkuu)
• Kaikkien pyörien renkaat kan-

nattaa vaihtaa samanaikaisesti. 
Jos tämä ei ole mahdollista tai 
tarpeen, vaihda renkaat pareit-
tain joko eteen tai taakse.

 Yksittäisen renkaan vaihtami-
nen saattaa vaikuttaa ajetta-
vuuteen huomattavasti.

• Muiden kuin suositeltujen ren-
gas- ja pyöräkokojen käyttämi-
nen saattaa vaikuttaa ajo-omi-
naisuuksiin ja huonontaa auton 
hallintaa, mikä saattaa johtaa 
vakavaan onnettomuuteen.

• Vanteet, jotka eivät täytä Kian 
määräyksiä, eivät välttämättä 
kiinnity hyvin ja voivat vahin-
goittaa ajoneuvoa tai aiheuttaa 
ajoneuvon epätavallista käyt-
täytymistä ja huonoa hallitta-
vuutta.

(Jatkuu)

VAROITUS
Pyörä, joka ei ole oikean kokoi-
nen, voi vaikuttaa heikentäväs-
ti vanteen/renkaan ja laakerin 
käyttöikään, jarrutus- ja pysäh-
tymiskykyyn, ajo-ominaisuuk-
siin, maavaraan, renkaan ja 
lokasuojan väliseen etäisyy-
teen, lumiketjun liikkumava-
raan, nopeus- ja matkamittarin 
kalibrointiin, ajovalojen korke-
ussäätöön ja puskurin korkeu-
teen. 

(Jatkuu)
• Lukkiutumattoman jarrujärjes-

telmän (ABS) toiminta perus-
tuu pyörien pyörintänopeuk-
sien vertailuun. Renkaan 
koko vaikuttaa pyörän pyö-
rimisnopeuteen. Kun vaihdat 
renkaita, kaikkien neljän ren-
kaan on oltava samaa kokoa 
kuin auton alkuperäisrenkaat. 
Erikokoisten renkaiden käyt-
täminen voi aiheuttaa ABS- ja 
ESC-järjestelmän epäsäännöl-
listä toimivuutta.
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Renkaan pito
Renkaan pito saattaa heikentyä 
kuluneilla tai vääräpaineisilla renkail-
la ajettaessa tai liukkaiden olosuhtei-
den vallitessa. Renkaat tulisi vaihtaa, 
kun kulumisilmaisimet ilmestyvät 
kulutuspinnalle. Hidasta vauhtia, jos 
tiellä on vettä, lunta tai jäätä, pienen-
tääksesi auton hallinnan menettämi-
sen riskiä.

Renkaan huolto 
Oikean rengaspaineen lisäksi vir-
heettömät pyöränkulmat auttavat 
ehkäisemään renkaan kulumista. 
Jos havaitset epätasaista renkaan 
kulumista, tarkastuta pyöränkulmat 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
käyntiä valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon yhteistyö-
kumppanilla.
Jos aiot vaihtaa uudet renkaat, var-
mista niiden tasapainotus. Tämä 
parantaa ajomukavuutta ja renkaan 
kulutuskestävyyttä. Lisäksi rengas 
tulisi aina tasapainottaa uudelleen, 
jos se poistetaan vanteelta.

Renkaan sivupinnan merkinnät

Näiden tietojen avulla rengas voi-
daan tunnistaa ja siitä saadaan sel-
ville renkaan keskeiset ominaisuudet 
sekä turvastandardin mukainen val-
mistenumero (TIN). Valmistenumeron 
avulla rengas voidaan tunnistaa 
mahdollisen takaisinkutsun varalta.

OJF085008L
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1. Valmistajan tai tuotteen nimi
Tästä ilmenee renkaan valmistajan 
tai tuotteen nimi.

2. Renkaan kokomerkintä 
Renkaan sivuun on merkitty renkaan 
kokomerkinnät. Tarvitset tätä tietoa, 
kun valitset autoosi uusia renkai-
ta. Seuraavassa opastetaan, mitä 
renkaan kokomerkinnän kirjaimet ja 
numerot tarkoittavat.
Esimerkki renkaan kokomerkinnästä:
(Nämä numerot ovat ainoastaan 
esimerkkinä, kokomerkintä saattaa 
vaihdella ajoneuvosta riippuen).

P235/55R19 108T
P -  Ajoneuvotyyppi, johon rengas 

soveltuu (P-merkinnällä varuste-
tut renkaat soveltuvat henkilö- ja 
pakettiautoihin; kaikissa renkais-
sa ei kuitenkaan ole tätä mer-
kintää).

235 - Renkaan leveys millimetreinä.
55 -  Profiilisuhde Renkaan korkeu-

den osuus prosentteina levey-
destä.

R -  Renkaan valmistuskoodi (vyö-
rengas).

19 - Vanteen halkaisija tuumina.
108 -  Kantavuustunnus; numerokoo-

di, joka osoittaa suurimman 
sallitun kuorman, jonka rengas 
kantaa.

T -  Nopeusluokka. Katso tämän 
osion nopeusluokitustaulukko 
saadaksesi lisätietoa.  

Vanteen kokomerkinnät 
Vanteissa on myös tärkeitä mer-
kintöjä, joita tarvitset aina vanteita 
vaihtaessasi. Seuraavassa opaste-
taan, mitä vanteen kokomerkinnän 
kirjaimet ja numerot tarkoittavat.

Esimerkki vanteen kokomerkinnästä:
7.5JX19

7.5 - Vanteen leveys (tuumaa)
J - Vanteen muotomerkintä.
19 - Vanteen halkaisija tuumina.  
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Renkaan nopeusluokat 
Alla oleva taulukko erittelee erilai-
sia, nykyisin käytössä olevia hen-
kilöautorenkaiden nopeusluokkia. 
Nopeusluokka on osa renkaan sivus-
sa olevaa kokomerkintää. Se ilmai-
see renkaan suurimman turvallisen 
käyttönopeuden. 

3.  Renkaan iän tarkastaminen  
(TIN : valmistenumero) 

Rengas , joka on yli 6 vuotta vanha 
valmistuspäivästä, tulee korvata 
uudella (myös vararengas). Voit löy-
tää valmistuspäivämäärän renkaan 
sivun (mahdollisesti sisäpuolelta) 
DOT-merkinnästä. Renkaan DOT-
merkintä sisältää numerosarjan, 
jossa on sekä numeroita että kir-
jaimia. Valmistuspäivämäärä selviää 
neljästä viimeisestä DOT-merkinnän 
numerosta.

DOT: XXXX XXXX OOOO
DOT-merkinnän alkuosa tarkoittaa 
tehtaan koodinumeroa, renkaan 
kokoa ja kulutuspinnan kuviointia. 
Neljä viimeistä numeroa osoittaa val-
mistusviikon ja -vuoden.
Esimerkiksi: 
”DOT XXXX XXXX 1618” -merkinnän 
mukaan rengas on valmistettu 16. 
viikolla vuonna 2018.

VAROITUS – Renkaan ikä
Renkaiden toiminta heikkenee 
ajan myötä, vaikka niitä ei edes 
käytettäisi.
Riippumatta jäljellä olevasta 
kulutuspinnasta suosittelem-
me, että renkaat vaihdetaan 6 
vuoden välein normaalikäytös-
sä. Helteiden aiheuttama läm-
mön nousu tai jatkuva auton 
kuormittaminen voi kiihdyttää 
ikääntymistä. Näiden varoitus-
ten noudattamatta jättäminen 
voi aiheuttaa äkillisiä rengasrik-
koja, jotka voivat johtaa hallin-
nan menettämisiin ja vakaviin 
onnettomuuksiin, joihin voi liit-
tyä vakavia tai hengenvaaralli-
sia loukkaantumisia.

Nopeus-
luokitus

Enimmäisnopeus

S 180 km/h
T 190 km/h
H 210 km/h
V 240 km/h
W 270 km/h
Y 300 km/h
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4.  Renkaan kerrosrakenne ja  
materiaali

Kumipäällysteisten kudoskerrosten 
määrä renkaassa. Rengasvalmistajan 
on myös ilmoitettava renkaassa käy-
tetyt materiaalit, kuten teräs, nailon, 
polyesteri yms. ”R” tarkoittaa vyöku-
dosrakennetta, ”D” tarkoittaa diago-
naalista eli ristikudosrakennetta ja 
”B” ristikudosvyörengasta.

5.  Suurin sallittu rengaspaine
Tämä luku kertoo suurimman ilman-
paineen, joka renkaaseen voidaan 
laittaa. Älä ylitä suurimpia sallittu-
ja rengaspaineita. Katso rengas- ja 
kuormatietojen tarrasta suositellut 
rengaspaineet.

6. Suurin kantavuusluokka
Tämä luku kertoo suurimman kanta-
vuuden kilogrammoina, jonka rengas 
kykenee kantamaan. Kun vaihdat 
auton renkaat, käytä aina renkaita, 
joilla on samat kantavuusluokitukset 
kuin alkuperäisillä renkailla.

7.  Yhdenmukainen renkaan laatu-
luokitus

Laatuluokitukset voidaan löytää ren-
kaan sivulta (mikäli on). 
Esimerkiksi:
TREADWEAR 200    
TRACTION AA    
TEMPERATURE A 

Tread wear - kulutuspinnan kestävyys
Kulutuspinnan kestävyysarvo ver-
tailuarvo renkaan kulumiselle, joka 
on testattu valvotuissa olosuhteissa 
hyväksytyllä testiradalla. Esimerkiksi 
rengas jonka kulutuksenkestävyys-
arvo on 150, kestää testiolosuhteis-
sa kulutusta 1,5 kertaa paremmin, 
kuin rengas jonka arvo on 100.
Kuitenkin renkaiden suhteellinen 
suorituskyky riippuu varsinaisista 
käyttöolosuhteista. Ne saattavat poi-
keta merkittävästi testimallista ajo-
tottumusten, huoltokäytäntöjen, tie-
tyyppien ja ilmastojen vaihteluiden 
seurauksena.
Nämä arvot on merkitty henkilöauton 
renkaiden sivuun. Autoosi saatavilla 
olevien vakio- tai lisävarusterenkai-
den arvot saattavat poiketa toisis-
taan.  
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Traction - Pito (AA, A, B ja C) 
Pitokykyluokitukset parhaasta 
heikoimpaan ovat AA, A, B ja C. 
Luokitus kuvaa testattavilla renkailla 
varustetun auton pysähtymiskykyä 
valvotuissa olosuhteissa asfaltti- ja 
betonipäällysteisellä tiellä. C:llä mer-
kityssä renkaassa on huono pitokyky.

Lämpötila - A, B ja C 
Lämpötila-arvoja ovat A (korkein), 
B ja C. Ne kuvaavat renkaan kykyä 
estää lämmön kehittymistä ja kykyä 
vapauttaa sitä. Mittaukset on suori-
tettu valvotuissa olosuhteissa mää-
rätyllä sisälaboratorion testivanteella. 
Jatkuvat korkeat lämpötilat voivat 
aiheuttaa renkaan materiaalin rap-
peutumista ja käyttöiän alenemista. 
Liian suuret lämpötilat voivat myös 
johtaa renkaan äkilliseen rikkoutu-
miseen. Arvot B ja A kuvaavat kor-
keampaa suorituskykytasoa kuin lain 
vaatimat laboratorion testivanteella. 

Matalan profiilisuhteen rengas  
(jos varusteena) 
Matalan profiilisuhteen renkaat, joi-
den profiilisuhde on alle 50, on tar-
koitettu antamaan autolle urheilulli-
nen ulkonäkö.
Koska matalan profiilisuhteen ren-
kaat on optimoitu käsittely- ja jar-
rutusominaisuuksia varten, niillä 
ajaminen voi olla epämukavampaa 
ja meluisampaa kuin tavallisilla ren-
kailla.

VAROITUS – Renkaan  
lämpötila

Tämän auton renkaille annetut 
lämpötila-arvot koskevat oikein 
täytettyjä ja kuormitettuja ren-
kaita. Liiallinen nopeus, alhai-
nen rengaspaine tai liiallinen 
kuormaus (yhteensä tai erik-
seen) voi lisätä lämmöntuottoa 
ja äkillisen rengasrikon riskiä. 
Tästä voi aiheutua auton hal-
linnan menettäminen ja vakavia 
tai jopa hengenvaarallisia louk-
kaantumisia.

VAROITUS 
Tämän auton renkaille myönne-
tyt pitoarvot pohjautuvat suoran 
ajon jarrutuskokeisiin, joihin ei 
sisälly kiihdytyksiä, kaarreajoa, 
vesiliirtoa tai maksimipidon tes-
tejä.
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HUOMIO
Koska matalan profiilisuhteen 
renkaan sivupinta on tavallis-
ta matalampi, pyörät ja ren-
kaat vaurioituvat helpommin. 
Noudata seuraavia ohjeita:
• Kun ajat hiekkatiellä tai maas-

tossa, aja varovasti, sillä ren-
kaat ja pyörät saattavat vauri-
oitua. Tarkasta renkaat ja pyö-
rät ajon jälkeen. 

• Kun ajat kuopan, ajohidas-
teen, viemäriaukon tai katuki-
vetyksen yli, aja hitaasti, jotta 
pyörät ja renkaat eivät vaurioi-
du.

• Jos renkaaseen kohdistuu 
isku, tarkasta renkaan kunto tai 
ota yhteyttä ammattihuoltoon. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

• Estääksesi rankaiden vaurioi-
tumisen, tarkasta niiden kunto 
ja paineet 3000 km:n välein.

HUOMIO
• Rengasvauriota ei ole help-

po huomata silmämääräises-
ti. Jos vähänkin epäilet, että 
rengas on vaurioitunut, vaikka 
et löydäkään vaurioitunutta 
kohtaa, tarkastuta tai vaihdata 
rengas, sillä se saattaa vuo-
taa. 

• Jos rengas on vaurioitunut 
ajettaessa epätasaisella tiellä 
tai maastossa, taikka kuopan, 
viemäriaukon tai katukivetyk-
sen yli ajettaessa, takuu ei 
kata vahinkoa.

• Voit tarkistaa renkaiden tiedot 
renkaan sivupinnalta. 
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SULAKKEET

h  Vasen puoli: Normaali 
Oikea puoli: Palanut

Ajoneuvon sähköjärjestelmä on suo-
jattu sulakkeiden avulla mahdollisen 
sähköisen ylikuormituksen aiheutta-
milta vahingoilta.
Tässä ajoneuvossa on 2 (tai 3) sula-
kerasiaa, jotka sijaitsevat kuljettajan 
kojelaudan sivussa ja moottoritilassa 
akun lähettyvillä.
Jos ajoneuvon valot, sähkölaitteet tai 
hallintanäppäimet tai -säätimet eivät 
toimi, tarkasta vastaavan piirin sula-
ke. Sulake on palanut, jos sen sisällä 
oleva elementti on sulanut.
Jos sähköjärjestelmät eivät toimi, 
tarkasta ensin kuljettajan puolen 
sulakerasia.
Irrota akun miinuskaapeli ennen 
palaneen sulakkeen vaihtamista.
Korvaa aina palanut sulake saman-
arvoiseen.
Jos tämäkin sulake palaa, on kysees-
sä sähköjärjestelmän toimintahäiriö. 
Vältä kyseisen järjestelmän käyttöä 
ja ota välittömästi yhteyttä ammat-
tihuoltoon. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

Käytössä on kolmentyyppisiä sulak-
keita: lattasulakkeita, joilla on pieni 
ampeeriluku, putkisulakkeita ja mak-
sisulakkeita suuremmille ampeerilu-
vuille.

VAROITUS – Sulakkeen  
vaihtaminen

• Älä koskaan korvaa sulaketta 
millään muulla kuin toisella 
samanarvoisella sulakkeella.

• Suuremman virran kestävä 
sulake voi aiheuttaa laitevau-
rion ja mahdollisesti tulipalon.

• Älä koskaan laita johdinta tai 
alumiinifoliopalaa sulakkeen 
tilalle, ei edes tilapäisesti. 
Tämä voi aiheuttaa laajamit-
taisia sähkövahinkoja ja mah-
dollisen tulipalon.

• Älä tee auton sähköjohdotuk-
siin muutoksia tai lisää niitä. 

OJF075021

 n Lattasulake

 n Putkisulake

 n Maksisulake

 n BFT
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] HUOMAUTUS
• Kun vaihdat sulakkeen, käännä 

virtalukko OFF-asentoon, kytke 
kaikki sähkölaitteet pois päältä ja 
irrota akun miinusnapa (-).  

• Varsinainen sulakerasian tarra     
saattaa poiketa varusteena olevis-
ta sulakkeista.

HUOMIO
Älä koskaan käytä ruuvitalttaa 
tai muuta metalliesinettä sulak-
keen poistamiseen, koska se 
saattaa aiheuttaa oikosulun ja 
vahingoittaa järjestelmää.

HUOMIO
• Kun vaihdat palaneen sulak-

keen tai releen tilalle uuden, 
varmista, että uusi sulake tai 
rele asettuu tiukasti pidikkei-
siinsä. Jos sulake tai rele ei 
ole kunnolla kiinni, seurauk-
sena voi olla johtosarjan ja 
sähköjärjestelmän vaurioitu-
minen sekä tulipalo.

• Älä irrota pulteilla tai mutte-
reilla kiinnitettyjä sulakkeita, 
releitä tai liittimiä. Jos tällaisia 
sulakkeita, releitä ja liittimiä 
ei kiinnitetä kunnolla, seu-
rauksena voi olla tulipalo. Ota 
yhteyttä ammattihuoltoon, jos 
pulteilla tai muttereilla kiin-
nitetty sulake tai rele palaa. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

• Älä laita sulakkeiden/releiden 
liittimiin mitään muita esineitä, 
kuten ruuvitalttoja tai johtoja. 
Seurauksena voisi olla koske-
tusvika ja järjestelmän toimin-
tahäiriö.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Älä työnnä vain sulakkeille ja 

releille tarkoitettuun liitäntään 
ruuvimeisseleitä tai johdotuk-
sia. Auton sisätilojen sähkö-
järjestelmä ja johdotus saat-
taa vaurioitua tai palaa kytken-
tähäiriön vuoksi.

• Jos kytket johtimen suoraan 
takavaloon tai vaihdat lam-
pun, joka ylittää luokituksen 
asentaaksesi perävaunun tms. 
sisäinen liitäntärasia saattaa 
palaa.
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]  HUOMAUTUS – Erilaiset joh-
dotukset on kielletty, kun uusia 
laitteita asennetaan

Uudenlaisten johdotusten käyttö 
autossa saattaa aiheuttaa vaarati-
lanteen toimintahäiriön vuoksi ja 
heikentää auton suorituskykyä. 
Uudenlaisten johdotusten käyttämi-
nen erityisesti audio-video-navigoin-
nin, murtohälytinjärjestelmän, 
moottorin kauko-ohjauksen, auto-
puhelimen tai radion asennuksen 
yhteydessä saattaa vaurioittaa autoa 
tai aiheuttaa tulipalon.

]  HUOMAUTUS –  
Muutosten tekeminen kielletty

Älä tee autoon minkäänlaisia muu-
toksia. Se on laitonta ja saattaa vai-
kuttaa auton suorituskykyyn, kestä-
vyyteen ja turvallisuuteen. Takuu ei 
myöskään kata muutoksista aiheu-
tuvia ongelmia. 
Huomioi myös auton muutoksista 
aiheutuvat turvallisuusriskit esimer-
kiksi luvattomien sähkölaitteiden 
yhteydessä (lamput, musta laatikko, 
sähkölaitteet, diagnostiikkalaitteet, 
tiedonsiirtolaitteet jne.). Muutokset 
saattavat aiheuttaa auton toiminta-
häiriön, akun purkautumisen, joh-
dinten tai liitinten varusrioitumisen 
tai jopa tulipalon.

]  HUOMAUTUS – Ikkunoiden 
tummentamiseen liittyvät 
varotoimet

Ikkunoiden tummentaminen (erityi-
sesti metallikalvot) saattaa aiheuttaa 
tiedonsiirtohäiriöitä tai heikentää 
radiovastaanottoa sekä aiheuttaa 
toimintahäiriöitä automaattiseen 
valojärjestelmään (liialliset sisäva-
laistuksen muutokset). Käytetty rat-
kaisu saattaa vaikuttaa myös sähkö- 
ja elektroniikkalaitteisiin aiheuttaen 
häiriöitä ja vikoja. 

HUOMIO
Katso, että akun korkki on kun-
nolla kiinni.  Jos akun korkki 
ei ole kunnolla kiinni, järjestel-
mään saattaa päästä kosteutta, 
joka voi vaurioittaa sähkökom-
ponentteja.
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Sisäpaneelin sulakkeen  
vaihtaminen

1.  Sammuta moottori ja kaikki muut 
laitteet.

2.  Avaa sulakerasian kansi kojetau-
lun päästä. 

3.  Vedä vialliseksi epäilty sulake suo-
raan irti. Käytä varusteena ole-
vaa irrotustyökalua, joka sijaitsee 
moottoritilan pääsulakerasiassa.

4.  Tarkasta irrotettu sulake. Jos se on 
palanut, vaihda uuteen.

  Mittariston (tai moottoritilan) sula-
kerasiassa on varasulakkeita.

5.  Paina uusi, samanarvoinen sula-
ke paikoilleen varmistaen, että se 
asettuu tiukasti kiinnikkeisiin.

Jos sulake on löysästi paikallaan, 
ota yhteyttä ammattihuoltoon. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Jos sinulla ei ole varasulaketta, käytä 
samanarvoista sulaketta jostain 
muusta piiristä, jota sinun ei ehkä 
tarvitse käyttää, kuten savukkeen 
sytyttimen sulaketta.
Jos ajovalot, jarruvalot, ovivalo tai 
päivävalot eivät toimi ja sulakkeet 
ovat kunnossa, tarkasta moottoritilan 
sulakerasia. Jos sulake on palanut, 
se on vaihdettava uuteen.  

OCD078021

OCD078022
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Moottoritilan sulakkeen  
vaihtaminen

1.  Sammuta moottori ja kaikki muut 
laitteet.

2.  Poista sulakerasian kansi pai-
namalla kielekettä ja nostamalla 
kantta. Kun lattasulake on kytketty 
irti, poista se käyttämällä moot-
toritilan sulakerasiassa olevaa 
sulakkeiden vaihtamiseen tarkoi-
tettua kiinnikettä. Laita poistetun 
sulakkeen tilalle saman kokoinen 
varasulake. 

3.  Tarkasta irrotettu sulake. Jos se 
on palanut, vaihda uuteen. Käytä 
moottoritilan sulakerasiassa sijait-
sevaa sulaketyökalua sulakkeen 
poistamiseen ja kiinnittämiseen.

4.  Paina uusi, samanarvoinen sula-
ke paikoilleen varmistaen, että 
se asettuu tiukasti kiinnikkeisiin. 
Jos sulake on löysästi paikallaan, 
ota yhteyttä ammattihuoltoon. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Pitkä sulake

Jos pitkä sulake on palanut, on se 
irrotettava seuraavasti:
1.  Irrota akun negatiivinen kaapeli.
2.  Avaa mutterit yllä olevan kuvan 

mukaisesti.
3.  Korvaa palanut sulake uudella 

samanarvoisella.
4.  Suorita asennus käänteisessä jär-

jestyksessä.  

OCD078023

OCD078024

HUOMIO
Moottoritilan sulakerasian tar-
kastamisen jälkeen kiinnitä 
sulakerasian kansi kunnolla 
kiinni, niin että kuuluu naksah-
dusääni.
Jos näin ei toimita, sähköhäiriöi-
tä saattaa ilmetä johtuen veden 
pääsemisestä sulakerasiaan.
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] HUOMAUTUS
Ota yhteyttä ammattihuoltoon, 
jos maksisulake on palanut. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Pääsulake

Jos pääsulake on palanut, on se irro-
tettava seuraavasti:
1. Sammuta moottori.
2.  Irrota akun negatiivinen kaapeli.
3.  Avaa mutterit yllä olevan kuvan 

mukaisesti.
4.  Korvaa palanut sulake uudella 

samanarvoisella.
5.  Suorita asennus käänteisessä jär-

jestyksessä

Jos pääsulake on palanut, vaikka 
moottoritilan sulakerasia sulake ja 
sisätilan sulake eivät ole palaneet, 
pääsulake saattaa palaa jos sähkö-
järjestelmää ei käytetä. Pääsulake 
on yhteydessä muihin osiin ja järjes-
telmään Ota yhteyttä ammattihuol-
toon. Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

OCD078025
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Akun sulake

Jos akun sulake on palanut, on se 
irrotettava seuraavasti:
1.  Irrota akun negatiivinen kaapeli.
2.  Avaa mutterit yllä olevan kuvan 

mukaisesti.
3.  Korvaa palanut sulake uudella 

samanarvoisella.
4.  Suorita asennus käänteisessä jär-

jestyksessä.

] HUOMAUTUS
Ota yhteyttä ammattihuol-
toon, jos akun sulake on palanut. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Sulake-/relerasian kuvaus 

OCD078026

HUOMIO
Katso, että akun korkki on kun-
nolla kiinni. Jos akun korkkia 
ei ole kunnolla kiinni, sähköjär-
jestelmä saattaa vaurioitua jos 
järjestelmään pääsee kosteutta. OCD078027

 n Sulakerasia kuljettajan puolella

OCD078028

 n Moottoritilan sulakerasia
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Sulake-/relerasian sisältä löydät 
sulaketaulukon, josta ilmenee sulak-
keen tai releen nimi ja koko.

] HUOMAUTUS
Kaikki tämän käyttöoppaan sula-
kerasian kuvaukset eivät ehkä ole 
sovellettavissa autoosi. Tiedot ovat 
olleet tarkkoja painatushetkellä. 
Kun tarkastelet autosi sulakerasiaa, 
noudata sen omaa sulaketaulukkoa.

OCD078029

 n  Moottoritilan sulakerasia (akun 
navan suojus)
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Sulakerasia kuljettajan puolella

OCD078031
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Mittaristo (sulakerasia kuljettajan puolella)

Sulakkeen kokoSulakkeen nimi Tunnus Suojattu virtapiiri

MUISTI 1 MEMORY
1

10 A
Kuljettajan IMS (integrointu muistijärjestelmä) -moduuli, Ilmastointilaitteen ohjausmoduuli, 
Sähkötoimisen takaluukun ohjausyksikkö

MODUULI 1 MODULE
1

10 A
Aktiivinen ilmasiiveke, Diagnoosiliitin, Mittaristo, Varoitusvalojen kytkin, ICM (Integrated 
Circuit Module) -relerasia (ulkopeilien kääntötoiminnon rele), päivävaloautomatiikan valoi-
suusanturi, Konsolin kytkin, Kuljettajan/matkustajan älyavain-ulkokahva

TAKALUUKKU 10 A Takaluukun rele

SÄHKÖISET IKKU-
NANNOSTIMET OIK

RH

25A
Sähköikkunoiden oikean puolen rele, Kuljettajan/matkustajan sähkötoimisen lasinnostimen 
puristussuoja, takaosan sähkötoimisten lasinnostimien moduuli oikean kahvan puoli

SÄHKÖISET IKKU-
NANNOSTIMET VAS

LH

25A

DRV

25A
Kuljettajan IMS-moduuli (integrointu muistijärjestelmä), kuljettajan istuimen käsikäyttöinen 
kytkin

MODUULI 4 MODULE
4

7,5A

Pysäköintiavustimen ohjausyksikkö, Törmäyssuojan kytkin, IBU (integroitu korin 
ohjausyksikkö), Kaistavahti, Kuolleen kulman törmäysvaroitin vasen puoli / oikea puoli, 
Sähkötoimisen seisontajarrun kytkin, Annostelun ohjausmoduuli, Aktiivinen ilmasiiveke, 
Etutörmäyksen estojärjestelmän yksikkö

E-CALL E-CALL 10 A MTS (Mozen Telematics System) E-Call -moduuli

TAKAISTUINLÄM-
MITIN

REAR

20A Takaistuinlämmittimen ohjausyksikkö

PEILIN LÄMMITIN 10 A
Kuljettajan/matkustajan sähkötoiminen sivutaustapeili, ilmastointilaitteen ohjausyksikkö, 
ECM (moottorin ohjausyksikkö)/PCM (voimansiirron ohjausyksikkö)

ETUISTUINLÄMMI-
TIN

FRT

20A Etuistuinlämmittimen ohjausyksikkö, Etuistuinten ilmastoinnin ohjausyksikkö

KULJETTAJAN 
SÄHKÖSÄÄTÖINEN 

ISTUIN

Sähköikkunoiden vasemman puolen rele, Kuljettajan/matkustajan sähkötoimisen lasinnosti-
men puristussuoja, takaosan sähkötoimisten lasinnostimien moduuli vasemman kahvan puoli
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Sulakkeen nimi Tunnus Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

AMP AMP 25A
DC (Direct Current)-DC (Direct Current) -muuntaja (heikkovirta) (AMP (vahvistin)), AMP 
(vahvistin)

MULTIMEDIA MULTI
MEDIA 15A

DC (Direct Current)-DC (Direct Current) -muuntaja (heikkovirta) (Audio/AMP (vahvistin)), 
Audio, Audio/video- ja navigointijärjestelmän pääyksikkö

MODUULI 5 MODULE
5

10 A

TAKALASIN PYYHKIJÄ 15A
Takalasin pyyhkijän moottori, ICM (Integrated Circuit Module) Relerasia (takalasinpyyhkijän 
rele)

OVILUKITUS 20A Ovien lukituksen/avauksen rele

IBU 1 IBU
1

15A IBU (integroitu korin ohjausyksikkö)

JARRUKYTKIN
BRAKE
SWITCH 10 A IBU (integroitu korin ohjausyksikkö), Jarruvalojen kytkin

PASS

10 A Etuistuinlämmittimen ohjausyksikkö, Etuistuinten ilmastoinnin ohjausyksikkö

IG 1 IG1 25A Moottoritilan liitäntärasia (sulake - ECU5, SENSOR4, ABS3, TCU2)

PYYHKIJÄ
LO/HI

10 A

A/C
1 7,5A

Moottoritilan liitäntärasia (JÄÄHDYTYSTUULETTIMEN 3 rele, PTC-LÄMMITTIMEN 
2 rele, PUHALTIMEN rele, PTC-LÄMMITTIMEN 1 rele, PTC-LÄMMITTIMEN 3 rele), 
Ilmastointilaitteen ohjausmoduuli

Säköisen seisontajarrun kytkin, Takaistuinlämmittimen ohjausmoduuli, MTS (Mozen 
Telematics System) E-Call -moduuli, Elektrokromaattinen sisäpeili, Audio, Audio/video- ja 
navigointijärjestelmän pääyksikkö, Automaattisen vaihteiston vaihteenvalitsimen valo, 
Ilmastointilaitteen ohjausmoduuli, DC (Direct Current)-DC (Direct Current) -muuntaja (heikko-
virta) (Audio/AMP (vahvistin)), Etuistuinlämmittimen ohjausyksikkö, Etuosan istuimien ilmas-
toinnin ohjausmoduuli, Kuljettajan IMS (integroitu muistijärjestelmä) -moduuli, Ajovalo oik/vas

MATKUSTAJAN SÄH-
KÖSÄÄTÖINEN ISTUIN

Moottoritilan liitäntärasia (tuulilasinpyyhkijä (Low) rele), Tuulilasinpyyhkijän moottori, IBU 
(integroitu korin ohjausyksikkö), ECM (moottorin ohjausyksikkö)/PCM (voimansiirron 
ohjausyksikkö)

ILMASTOINTI- 
LAITE 1
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Sulakkeen nimi Tunnus Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

TURVATYYNYT 2
2

10 A Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö

PESULAITE 15A Monitoimikytkin

MDPS 1 7,5A MDPS-yksikkö (sähköinen ohjaustehostin)

MODUULI 7 MODULE
7

7,5A
Takaistuinlämmittimen ohjausyksikkö, Etuistuinlämmittimen ohjausyksikkö, Etuistuinten 
ilmastoinnin ohjausyksikkö, Suuttimien lämmitin, Moottoritilan liitäntäyksikkö (KAUKOVALO-
JEN rele, DCU (annostelun ohjausyksikkö) -rele), Jäähdytyspuhaltimen moottori

KATTOLUUKKU 2
2

20A Panoraama-kattoluukun moottori

KATTOLUUKKU 1
1

20A Panoraama-kattoluukun moottori

MITTARISTO MITTARISTO 7,5A Mittaristo

MODUULI 3 MODULE
3

7,5A Sport-tilan kytkin, Jarruvalojen kytkin

START 7,5A
ICM (Integrated Circuit Module) -relerasia (murtohälyttimen rele), Vaihdealueen kytkin, 
Moottoritilan liitäntärasia (PDM 3 (IG1) -rele), IBU (integroitu korin ohjausyksikkö), ECM 
(moottorin ohjausyksikkö), PCM (voimansiirron ohjausyksikkö)

IBU 2 IBU
2

7,5A IBU (integroitu korin ohjausyksikkö)

TURVATYYNY-
JÄRJESTELMÄN 

MERKKIVALO

IND

7,5A Mittaristo, varoitusvalojen kytkin



748

Huolto

Sulakkeen nimi Tunnus Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

MODUULI 6 MODULE
6

7,5A IBU (integroitu korin ohjausyksikkö)

MODUULI 2 MODULE
2

10 A

Audio, Audio/video- ja navigointijärjestelmän pääyksikkö, DC (Direct Current)-DC (Direct 
Current) -muuntaja (heikkovirta) (Audio/AMP (vahvistin)), IBU (integroitu korin ohjausyk-
sikkö), MTS (Mozen Telematics -järjestelmä) E-Call-moduuli, Langaton laturi, Moottoritilan 
liitäntäyksikkö (PISTORASIAN rele), AMP (vahvistin), Sähkötoiminen ulkotaustapeili

TURVATYYNYT 1
1

15A Turvatyynyjärjestelmän ohjausyksikkö

ILMASTOINTI- 
LAITE 2 A/C

2
10 A

Moottoritilan liitäntärasia (PUHALTIMEN rele), Ilmastointilaitteen ohjausmoduuli,  
Puhaltimen vastus, Puhaltimen moottori, ECM (moottorin ohjausyksikkö)/PCM  
(voimansiirron ohjausyksikkö)

LDC (B+) LDC
(B+) 15A

Audio, Audio/video- ja navigointijärjestelmän pääyksikkö, Mittaristo, Ilmastointilaitteen 
ohjausmoduuli, DC (Direct Current)-DC (Direct Current) -muuntaja (heikkovirta)  
(Audio/AMP (vahvistin))

VIRTAPISTOKE
POWER
OUTLET 20A Pistorasia edessä, pistorasia vasemmalla
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Moottoritilan sulakerasia

OCD078032
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Moottoritilan sulakerasia (akun navan suojus)

OCD078033
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Moottoritilan sulakerasia 

Sulakkeen nimi Tunnus Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

LATURI ALT 150(180/200)A
Sulake: MURTOHÄLYTIN, KAUKOVALOT, ABS1, ABS2, DCU1, SÄHKÖTOIMISEN 
TAKALUUKUN OHJAUSYKSIKKÖ, PISTORASIA1, Laturi

MDPS 1 1 80A MDPS-yksikkö (sähköinen ohjaustehostin)

AKKU 5
5

60A
Sulake: JÄÄHDYTYSPUHALLIN1, TAKAOSAN LÄMMITIN, PTC-LÄMMITIN2, PTC-
LÄMMITIN3, POLTTOAINELÄMMITIN, Moottorin ohjausrele

AKKU 2
2

60A Mittariston liitäntärasia

AKKU 3
3

60A Mittariston liitäntärasia

AKKU 4
4

50A

Mittariston liitäntärasia (sulake: TAKALUUKKU, SÄHKÖISET IKKUNANNOSTIMET OIK, 
SÄHKÖISET IKKUNANNOSTIMET VAS, KULJETTAJAN SÄHKÖSÄÄTÖINEN ISTUIN, 
ETUISTUINLÄMMITIN, AMP, MATKUSTAJAN SÄHKÖSÄÄTÖINEN ISTUIN, KATTOLUUK-
KU2, KATTOLUUKKU1)

JÄÄHDYTYSTUU-
LETIN 1

1

60(50)A JÄÄHDYTYSTUULETTIMEN 2 rele, JÄÄHDYTYSTUULETTIMEN 1 rele

TAKAOSAN 
LÄMMITYS

40A TAKAOSAN LÄMMITYKSEN rele

PUHALLIN 40A PUHALTIMEN rele

IG1 IG1 40A Virtalukko, PDM 3 (IG1) -rele, PDM 2 (ACC) -rele

IG2 IG2 40A Virtalukko, KÄYNNISTYSrele, PDM 4 (IG2) -rele

HEHKUTUS 80A Hehkutusyksikkö
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Sulakkeen nimi Tunnus Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

PTC-LÄMMITIN 1 PTC
HEATER
1

50A PTC-LÄMMITTIMEN 1 rele

PTC-LÄMMITIN 2 PTC
HEATER
2

50A PTC-LÄMMITTIMEN 2 rele

PTC-LÄMMITIN 3 PTC
HEATER
3

50A PTC-LÄMMITTIMEN 3 rele

POLTTOAINE-
LÄMMITIN

30A POLTTOAINELÄMMITTIMEN rele

PISTO- 
RASIA 3

POWER
OUTLET

3

20A Takaosan sähköpistoke

PISTO- 
RASIA 2

POWER
OUTLET

2

20A Pistorasia edessä, pistorasia oikealla

DCU 2 DCU
2

20A Annostelun ohjausmoduuli

TCU 1
T1

15A TCM (vaihteiston ohjausyksikkö)

TYHJÖPUMPPU VACUUM
PUMP 20A Alipainepumppu

POLTTOAINE-
PUMPPU

FUEL
PUMP 20A POLTTOAINEPUMPUN rele

JÄÄHDYTYSTUU-
LETIN 2

2

40A JÄÄHDYTYSTUULETTIMEN 3 rele, JÄÄHDYTYSTUULETTIMEN 2 rele

AKKU 1
1

40A
Mittariston liitäntärasia (LONG TERM LOAD LATCH -RELE, Sulake: MODUULI1, 
TAKAISTUINLÄMMITIN, OVILUKITUS, IBU1, JARRUKYTKIN, TURVATYYNY2)

DCT 1 DCT
1

40A TCM (vaihteiston ohjausyksikkö)
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Sulakkeen nimi Tunnus Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

DCT 2 DCT
2

40A TCM (vaihteiston ohjausyksikkö)

MURTOHÄLYTIN 1 10 A Murtohälyttimen rele

KAUKOVALOT 10 A KAUKOVALOJEN rele

ABS 1
1

40A ESC:n (Electronic Stability Control) ohjausmoduuli

ABS 2
2

30A ESC:n (Electronic Stability Control) ohjausmoduuli

DCU 1 DCU
1

40A DCU (annostelun ohjausyksikkö) -rele

SÄHKÖTOIMISEN TAKA-
LUUKUN MODUULI 30A Sähkötoimisen takaluukun ohjausyksikkö

PISTORASIA 1 POWER
OUTLET

1

40A PISTORASIAN rele

DCU 4 DCU
4

20A Annostelun ohjausmoduuli

DCU 3 DCU
3

15A Annostelun ohjausmoduuli

ANTURI 2
S2

10 A

[Kappa 1.0L T-GDI] Ilmastointilaitteen kompressorin rele, Tyhjennysmagneettiventtiili, RCV-
ohjausmagneettiventtiili, JÄÄHDYTYSPUHALTIMEN 1 rele, Öljyn ohjausventtiili (imu/pako)
[Kappa 1.4L T-GDI] Ilmastointilaitteen kompressorin rele, Tyhjennysmagneettiventtiili, RCV-
ohjausmagneettiventtiili, JÄÄHDYTYSPUHALTIMEN 1 rele, Öljyn ohjausventtiili (imu/pako)
[SmartStream D 1.6] Ilmastointilaitteen kompressorin rele, PTC LÄMMITTIMEN 1 rel, 
PM-anturi, VGT:n elektroninen toimilaite, öljyntason kytkin
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Sulakkeen nimi Tunnus Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

ECU 2
E2

10 A
[Kappa 1.0L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkö)
[Kappa 1.4L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkö)
[SmartStream D 1.6] -

ECU 1
E1

20A
[Kappa 1.0L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkö)
[Kappa 1.4L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkö)
[SmartStream D 1.6] ECM (moottorin ohjausyksikkö)

RUISKUTUSSUUTIN INJECTOR 15A
[Kappa 1.0L T-GDI] -
[Kappa 1.4L T-GDI] -
[SmartStream D 1.6] -

ANTURI 1
S1

15A

[Kappa 1.0L T-GDI] Happianturi (ylös), happianturi (alas)
[Kappa 1.4L T-GDI] Happianturi (ylös), happianturi (alas)
[SmartStream D 1.6] Lambda-anturi (ylös/alas), Ilmamäärämittari,  
Öljynpaineen solenoidiventtiili

SYTYTYSPUOLA IGN
COIL 20A

[Kappa 1.0L T-GDI] Sytytyspuolat #1~#3
[Kappa 1.4L T-GDI] Sytytyspuolat #1~#4
[SmartStream D 1.6] Etuostan/takaosan Nox-anturi

ECU 3
E3

15A
[Kappa 1.0L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkö)
[Kappa 1.4L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkö)
[SmartStream D 1.6] ECM (moottorin ohjausyksikkö)
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Sulakkeen nimi Tunnus Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

ILMASTOINTI A/C 10 A
[Kappa 1.0L T-GDI] Ilmastointilaitteen kompressori
[Kappa 1.4L T-GDI] Ilmastointilaitteen kompressori
[SmartStream D 1.6] Ilmastointilaitteen kompressori

ECU 5
E5

10 A
[Kappa 1.0L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkö)
[Kappa 1.4L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkö)
[SmartStream D 1.6] ECM (moottorin ohjausyksikkö)

ANTURI 4
S4

15A
[Kappa 1.0L T-GDI] -
[Kappa 1.4L T-GDI] Alipainepumppu
[SmartStream D 1.6] Polttoainesuodattimen varoitusanturi, hehkutusyksikkö

ABS 3
3

10 A
[Kappa 1.0L T-GDI] ESC:n (ajonvakautusjärjestelmä) ohjausmoduuli, kytkimen työsylinteri
[Kappa 1.4L T-GDI] ESC:n (ajonvakautusjärjestelmä) ohjausmoduuli, kytkimen työsylinteri
[SmartStream D 1.6] ESC:n (ajonvakautusjärjestelmä) ohjausmoduuli, kytkimen työsylinteri

TCU 2
T2

15A
[Kappa 1.0L T-GDI] -
[Kappa 1.4L T-GDI] TCM (vaihteiston ohjausmoduuli), vaihdealueen kytkin
[SmartStream D 1.6] TCM (vaihteiston ohjausmoduuli), vaihdealueen kytkin

ANTURI 3
S3

10 A
[Kappa 1.0L T-GDI] POLTTOAINEPUMPUN rele
[Kappa 1.4L T-GDI] POLTTOAINEPUMPUN rele
[SmartStream D 1.6] POLTTOAINEPUMPUN rele, POLTTOAINELÄMMITTIMEN rele
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Sulakkeen nimi Tunnus Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

ECU 4
E4

15A
[Kappa 1.0L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkö)
[Kappa 1.4L T-GDI] ECM (moottorin ohjausyksikkö)
[SmartStream D 1.6] ECM (moottorin ohjausyksikkö)

PYYHKIJÄ 25A
[Kappa 1.0L T-GDI] Pyyhkijän rele
[Kappa 1.4L T-GDI] Pyyhkijän rele
[SmartStream D 1.6] Pyyhkijän rele

ÄÄNITORVI 15A
[Kappa 1.0L T-GDI] Äänitorven rele
[Kappa 1.4L T-GDI] Äänitorven rele
[SmartStream D 1.6] Äänitorven rele
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Rele

Releen nimi Tunnus Tyyppi

JÄÄHDYTYSTUULETTIMEN 3 rele
3

MICRO

PTC-LÄMMITTIMEN 2 rele PTC
HEATER
2

MICRO

JÄÄHDYTYSTUULETTIMEN 2 rele
2

MICRO

PDM 3 (IG1) -rele
(IG1)3

MICRO

KÄYNNISTYSrele
1

MICRO

POLTTOAINELÄMMITTIMEN rele MICRO

PDM 4 (IG2) -rele
(IG2)4

MICRO

POLTTOAINEPUMPUN rele FUEL
PUMP MICRO

PDM 2 (ACC) -rele
(ACC)2

MICRO

JÄÄHDYTYSTUULETTIMEN 1 rele
1

MINI

PUHALTIMEN rele MINI

PTC-LÄMMITTIMEN 1 rele PTC
HEATER
1

MICRO

TAKAOSAN LÄMMITYKSEN rele MICRO

PTC-LÄMMITTIMEN 3 rele PTC
HEATER
3

MICRO

PISTORASIAN rele
POWER
OUTLET MICRO

KAUKOVALOJEN rele MICRO

DCU-rele DCU MICRO
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POLTTIMOT
Polttimoiden vaihtamiseen liit-
tyvät varotoimet 
Pidä autossa hätätilanteiden varalta 
asianmukaisia polttimoita. Noudata 
luvun 9 kohdassa ”Polttimoiden 
tehot” annettuja ohjeita.
Kun vaihdat polttimoita, sammuta 
ensin moottori turvallisessa paikas-
sa, kytke seisontajarru ja irrota akun 
miinusnapa (-).

Käytä ainoastaan teholtaan määrä-
tyn tyyppisiä polttimoita.

VAROITUS –  
Valoihin liittyvät toimet

Ennen kuin ryhdyt valoihin liit-
tyviin toimiin, kytke seisonta-
jarru kunnolla, varmista, että 
virtalukko on käännetty LOCK-
asentoon ja sammuta ajovalot 
estääksesi auton liikkumisen ja 
välttyäksesi palovammoilta ja 
sähköiskuilta.

VAROITUS
Varmista, että vaihdat palaneen 
polttimon samantehoiseen 
uuteen. Muussa tapauksessa 
tämä voi aiheuttaa laajamittaisia 
sähkövahinkoja ja mahdollisen 
tulipalon.

HUOMIO
Ota yhteyttä ammattihuoltoon, 
ellet osaa suorittaa huoltotyö-
tä tai jos sinulla ei ole tarvit-
tavia polttimoita tai työkaluja. 
Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.
Monissa tapauksissa auton 
polttimoiden vaihtaminen on 
vaikeaa, koska muita osia on 
poistettava ennen kuin pääs-
tään käsiksi vaihdettavaan 
polttimoon. Tämä on erityisen 
tyypillistä, kun sinun on pois-
tettava ajovaloumpio päästäk-
sesi sen lamppuihin käsiksi. 
Ajovaloumpion irrotuksesta/
asennuksesta saattaa aiheutua 
vahinkoa ajoneuvolle.
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•  Sähköverkon viasta johtuva lam-
pun osan toimintahäiriö

Ajovalo, takavalo ja sumuvalo saat-
taa syttyä, kun ajovalokytkin kään-
netään ON-asentoon ja jäädä syt-
tymättä, kun takavalon tai etuvalon 
kytkin käännetään ON-asentoon. 
Tämä voi johtua sähköverkon viasta 
tai sähköjärjestelmän toimintahäiri-
östä. Jos ongelmia ilmenee, huol-
lata järjestelmä ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

•  Sähköisen ohjausjärjestelmän 
stabilisoinnista johtuva lampun 
osan toimintahäiriö

Normaalisti toimiva lamppu saattaa 
välillä vilkkua. Tämä hetkellinen vika 
johtuu auton sähköisen ohjausjärjes-
telmän stabilisoinnista. Jos lamppu 
pian palaa normaalisti, ei autoa tar-
vitse huoltaa.
Huollata auto kuitenkin ammattihuol-
lossa, jos lamppu sammuu vilkkumi-
sen jälkeen tai jos vilkkuminen jat-
kuu. Suosittelemme käyntiä valtuu-
tetulla KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

HUOMIO
• Jos polttimoita vaihdettaes-

sa käytetään epäaitoja osia 
tai heikkolaatuisia valoja, se 
saattaa aiheuttaa sulakkeiden 
palamista, toimintahäiriöitä ja 
muita johdinvaurioita. 

• Älä asenna autoon ylimää-
räisiä valoja tai LED-valoja. 
Ylimääräisten valojen asenta-
minen saattaa aiheuttaa valo-
jen toimintahäiriöitä ja vilkku-
mista. Lisäksi sulakerasia ja 
johdotukset saattavat vaurioi-
tua.
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] HUOMAUTUS
• Jos polttimo tai valoumpion lii-

tin poistetaan toiminnassa olevas-
ta sähköllä toimivasta lampusta, 
sulakerasian sähkölaite saattaa 
tunnistaa sen toimintahäiriöksi. 
Siksi sulakerasiaan saattaa tallen-
tua lampun toimintahäiriöhistori-
an DTC-vikakoodi. 

• On normaalia, että toimiva lamp-
pu vilkkuu hetkellisesti. Tämä 
johtuu auton sähköjärjestelmän 
stabilisaatiotoiminnosta, joten 
lamppu syttyy normaalisti het-
kellisen vilkkumisen jälkeen, jos 
autossa ei ole vikaa. 

 Jos lampun vilkkuminen jatkuu 
useita kertoja tai se sammuu koko-
naan, on auton sähköjärjestelmäs-
sä vikaa. Tarkistuta auto tässä 
tapauksessa välittömästi ammatti-
huollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä 
tai huollon yhteistyökumppanilla.

] HUOMAUTUS
Anna ammattihuollon säätää ajo-
valojen kohdistus törmäyksen tai 
ajovaloumpion asennuksen jälkeen. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

] HUOMAUTUS
• Ajo- ja takavalojen lasin sisäpuo-

li saattaa näyttää olevan huurus-
sa, kun autolla on ajettu kovassa 
vesisateessa tai kun se on pesty. 
Tämän aiheuttaa umpion sisäosan 
ja ulkopuolen välinen lämpöti-
laero. Tämä on samantyyppinen 
ilmiö kuin matkustamon ikkunoi-
den huurtuminen sadeajon aika-
na, eikä merkitse ajoneuvon ongel-
maa. Tarkastuta auto ammatti-
huollossa, jos vettä pääsee vuo-
tamaan valoumpion johtosarjan 
liitoksiin. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä 
tai huollon yhteistyökumppanilla.

• Ajovalon kuivain (jos varusteena) 
Tässä autossa on kuivain, joka 
vähentää kosteudesta johtuvaa 
ajovalon huurtumista. Kuivain 
on kulutusosa, ja sen tehokkuus 
vaihtelee käyttöiän ja ympäristön 
mukaan. 

 Jos kosteus aiheuttaa pitkäaikais-
ta ajovalon sisäpuolen huurtumis-
ta, suosittelemme, että käännyt 
valtuutetun Kia-huollon puoleen. 
Tarkistuksen jälkeen autosi huol-
letaan asianmukaisesti ja takuu-
käytännön mukaan. 
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Polttimon sijainti (edessä) (1)  Ajovalo (lähivalo) (polttimotyyp-
pinen) 

(2)  Ajovalo (kaukovalo) (polttimo-
tyyppinen)

(3)  Etusuuntavalon polttimo (poltti-
motyyppinen) 

(4) Seisontavalo (polttimotyyppinen)
(5)  Päiväajovalo/seisontavalo (poltti-

motyyppinen)
(6)  Ajovalo (lähi-/kaukovalo) (LED-

tyyppinen)
(7)  Etusuuntavalon polttimo (LED-

tyyppinen) 
(8)  Päiväajovalon (polttimotyyppi-

nen) 
(9)  Etusumuvalo ja kaarreajovalo 

(polttimotyyppinen) 
(10)  Etusumuvalo (polttimotyyppi-

nen) 

 n Ajovalo - tyyppi B

 n Ajovalo - tyyppi A

OCD078034

OCD078035
 n Ajovalo - tyyppi C

OCD078036 

 n Etusumuvalo ja kaarreajovalo - Tyyppi A

 n Päiväajovalo (polttimotyyppinen)

OCD078037

OCD078038
 n Etusumuvalo - tyyppi B (GT Line)

OCD078039
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Polttimon sijainti (takana) (1) Peruutusvalo (polttimotyyppinen)
(2)  Takasuuntavalon polttimo (poltti-

motyyppinen)
(3) Takavalo (polttimotyyppinen)
(4)  Jarru- ja takavalo (polttimotyyp-

pinen)
(5)  Takasumuvalo (polttimotyyppi-

nen)
(6) Takavalo (LED-tyyppinen)
(7) Jarru- ja takavalo (LED-tyyppinen)
(8) Jarruvalo (LED-tyyppinen)
(9) Takasumuvalo (LED-tyyppinen)
(10)  Rekisterikilven valo (polttimo-

tyyppinen)
(11)  Lisäjarruvalo (LED-tyyppinen)

OCD078040

OCD078041

 n Takavaloumpio - tyyppi A

 n Takavaloumpio - tyyppi B

OCD078042

OCD078043

 n Rekisterikilven valo

 n Lisäjarruvalo
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Polttimon sijainti (sivussa)

(1) Sivusuuntavilkku (LED-tyyppinen)
(2)  Sivusuuntavilkku (polttimotyyp-

pinen)

Ajovalon (lähivalot)  
polttimon vaihto 
(ajovalotyyppi A, B)

1. Avaa konepelti.
2.  Poista ajovalopolttimon kansi 

kääntämällä sitä vastapäivään.
3.  Poista polttimon kanta ajovaloum-

piosta kääntämällä sitä vastapäi-
vään, kunnes kannan kielekkeet 
ovat ajovaloumpion urien kohdilla.

4.  Irrota polttimo kannasta vetämällä 
se ulos.

5.  Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
6.  Asenna kanta ajovaloumpioon 

kohdistamalla kielekkeet ajova-
loumpion uriin. Paina kanta ajo-
valoumpioon ja käännä sitä myö-
täpäivään.

7.  Kiinnitä polttimon suojus kiertä-
mällä sitä myötäpäivään.

OBD078038

OBD078062

 n Tyyppi A

 n Tyyppi B

OCD078044
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Ajovalon polttimo Ajovalon (kaukovalot)  
polttimon vaihto 
(ajovalotyyppi A, B)

1. Avaa konepelti.
2.  Poista ajovalopolttimon kansi 

kääntämällä sitä vastapäivään.
3.  Poista polttimon kanta ajovaloum-

piosta kääntämällä sitä vastapäi-
vään, kunnes kannan kielekkeet 
ovat ajovaloumpion urien kohdilla.

4.  Irrota polttimo kannasta vetämällä 
se ulos.

OHD076046

VAROITUS – 
Halogeenipolttimot

• Halogeenipolttimot sisältävät 
paineistettua kaasua, jonka 
takia polttimon lasikuoresta 
saattaa lentää lasinsirpaleita 
sen hajotessa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Käsittele polttimoita varoen ja 

vältä niiden naarmuttamista. 
Jos polttimo palaa, älä päästä 
kosketuksiin nesteen kanssa. 
Älä koske lasiin paljain käsin. 
Rasvan jäänteet saattavat yli-
kuumentaa ja rikkoa polttimon.

 Polttimoita ei saa käyttää muu-
ten kuin ajovaloumpioon kiin-
nitettyinä.

• Vaihda haljennut tai vaurioi-
tunut polttimo välittömästi ja 
hävitä se asianmukaisesti.

• Käytä suojalaseja käsitellessä-
si polttimoita. Anna polttimon 
jäähtyä ennen sen käsittele-
mistä.

OCD078045
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5.  Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
6.  Asenna kanta ajovaloumpioon 

kohdistamalla kielekkeet ajova-
loumpion uriin. Paina kanta ajo-
valoumpioon ja käännä sitä myö-
täpäivään.

7.  Kiinnitä polttimon suojus kiertä-
mällä sitä myötäpäivään.

Ajovalon polttimo

OHD076046

VAROITUS – 
Halogeenipolttimot

• Halogeenipolttimot sisältävät 
paineistettua kaasua, jonka 
takia polttimon lasikuoresta 
saattaa lentää lasinsirpaleita 
sen hajotessa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Käsittele polttimoita varoen ja 

vältä niiden naarmuttamista. 
Jos polttimo palaa, älä päästä 
kosketuksiin nesteen kanssa. 
Älä koske lasiin paljain käsin. 
Rasvan jäänteet saattavat yli-
kuumentaa ja rikkoa polttimon.

 Polttimoita ei saa käyttää muu-
ten kuin ajovaloumpioon kiin-
nitettyinä.

• Vaihda haljennut tai vaurioi-
tunut polttimo välittömästi ja 
hävitä se asianmukaisesti.

• Käytä suojalaseja käsitellessä-
si polttimoita. Anna polttimon 
jäähtyä ennen sen käsittele-
mistä.
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Etusuuntavilkun polttimon 
(polttimotyyppinen) vaihtami-
nen (ajovalotyyppi A, B)

1. Avaa konepelti.
2.  Poista polttimon kanta ajovaloum-

piosta kääntämällä sitä vastapäi-
vään, kunnes kannan kielekkeet 
ovat ajovaloumpion urien kohdilla.

3.  Poista polttimo kannasta paina-
malla ja kääntämällä sitä vasta-
päivään, kunnes polttimon kie-
lekkeet ovat kohdakkain kannan 
urien kanssa. Vedä polttimo irti 
kannasta.

4.  Asenna uusi polttimo kantaan 
kääntämällä sitä, kunnes se lukit-
tuu paikoilleen.

5.  Asenna kanta ajovaloumpioon 
kohdistamalla kielekkeet umpion 
uriin. Paina kanta ajovaloumpioon 
ja käännä sitä myötäpäivään.

Seisontavalon polttimon 
(polttimotyyppinen) vaihto 
(ajovalotyyppi A)

1. Avaa konepelti.
2.  Poista ajovalopolttimon kansi 

kääntämällä sitä vastapäivään.
3.  Poista polttimon kanta ajovaloum-

piosta vetämällä ulospäin.
4.  Irrota polttimo kannasta vetämällä 

se ulos.
5.  Kiinnitä uusi polttimo kantaan.

OCD078046 OCD078047
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6.  Kiinnitä polttimon kanta ajova-
loumpioon.

7.  Kiinnitä polttimon suojus kiertä-
mällä sitä myötäpäivään.

Seisontavalon / Päiväajovalon 
(LED-tyyppinen) vaihto (ajova-
lotyyppi B)

Jos seisontavalo + päiväajovalo 
(LED) (1) ei toimi, tarkistuta autosi 
ammattihuollossa.
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
LED-lamppua ei voi vaihtaa yksittäin, 
sillä kyseessä on integroitu yksikkö. 
LED-lamppu on vaihdettava yksikön 
kanssa.
Osaavan teknikon tulisi tarkistaa tai 
korjata seisontavalo + päiväajovalo 
(LED), sillä työ saattaa vaurioittaa 
valoihin liittyviä muita osia.

Ajovalon (LED-tyyppinen) 
vaihtaminen (ajovalotyyppi C)

Jos lähi-/kaukovalot (1), etusuun-
tavilkku (2), päiväajovalot/seisonta-
valo(3) eivät toimi, tarkistuta autosi 
ammattihuollossa.
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
LED-lamppua ei voi vaihtaa yksittäin, 
sillä kyseessä on integroitu yksikkö. 
LED-lamppu on vaihdettava yksikön 
kanssa. Osaavan teknikon tulisi tar-
kistaa tai korjata ajovalo (LED), sillä 
työ saattaa vaurioittaa valoihin liitty-
viä muita osia.

OCD078048
OCD078049
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Päiväajovalon (polttimotyyppi-
nen) polttimon vaihtaminen

Jos päiväajovalo (polttimotyyppinen) 
(1) ei toimi, tarkistuta autosi ammat-
tihuollossa. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.

Etusumuvalon polttimon 
vaihtaminen

Jos etusumuvalo (1) ei toimi, tar-
kistuta autosi ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

Sivusuuntavalon  
(LED-tyyppinen) polttimon 
vaihtaminen

Jos sivusuuntavalo (LED) ei toimi, 
tarkistuta autosi ammattihuollossa.
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
LED-lamppua ei voi vaihtaa yksittäin, 
sillä kyseessä on integroitu yksikkö. 
LED-lamppu on vaihdettava yksikön 
kanssa.
Osaavan teknikon tulisi tarkistaa tai 
korjata sivusuuntavalo (LED), sillä 
työ saattaa vaurioittaa valoihin liitty-
viä muita osia.

OCD078050

OBD078038

OCD078051

OCD078052

 n Tyyppi A

 n Tyyppi B
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Sivusuuntavalon 
(polttimotyyppinen) polttimon 
vaihtaminen

1.  Irrota valoyksikkö auton korista 
vääntämällä koteloa ja vetämällä 
yksikkö ulos.

2.  Irrota polttimon sähköliitin.
3.  Irrota polttimon kanta linssistä 

kääntämällä sitä vastapäivään, 
kunnes kannan kielekkeet ovat 
linssin urien kohdilla.

4.  Poista polttimo suoraan vetämällä.

5.  Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
6.  Asenna kanta linssiosaan.
7.  Kiinnitä polttimon sähköliitin pai-

koilleen.
8.  Asenna valoyksikkö takaisin pai-

kalleen.

Takasuuntavilkun 
(polttimotyyppinen) polttimon 
vaihtaminen (Takavaloumpio 
tyyppi A, B)

1. Avaa takaluukku.
2. Avaa huoltokansi.
3.  Avaa valoumpion kiinnitysruuvit 

ristipääruuvitaltalla.

OTA070028

OCD078053
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4.  Irrota takavaloumpio auton korista.
5.  Irrota takaosan valoumpion liitin.

6.  Poista polttimon kanta umpios-
ta kääntämällä sitä vastapäivään, 
kunnes kannan kielekkeet ovat 
umpion urien kohdilla.

7.  Poista polttimo kannasta paina-
malla ja kääntämällä sitä vasta-
päivään, kunnes polttimon kie-
lekkeet ovat kohdakkain kannan 
urien kanssa. Vedä polttimo irti 
kannasta.

8.  Asenna uusi polttimo kantaan 
kääntämällä sitä, kunnes se lukit-
tuu paikoilleen.

9.  Asenna kanta umpioon kohdis-
tamalla kielekkeet umpion uriin. 
Paina kanta umpioon ja käännä 
sitä myötäpäivään.

10.  Asenna takavaloumpio auton 
koriin.

11. Asenna huoltokansi.

OCD078054 OCD078055
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Peruutusvalon (polttimotyyp-
pinen) polttimon vaihtaminen 
(Takavaloumpio tyyppi A, B)

1. Avaa takaluukku.
2. Avaa huoltokansi.
3.  Avaa valoumpion kiinnitysruuvit 

ristipääruuvitaltalla.

4.  Irrota takavaloumpio auton korista.
5.  Irrota takaosan valoumpion liitin.

6.  Poista polttimon kanta umpios-
ta kääntämällä sitä vastapäivään, 
kunnes kannan kielekkeet ovat 
umpion urien kohdilla.

7.  Poista polttimo kannasta paina-
malla ja kääntämällä sitä vasta-
päivään, kunnes polttimon kie-
lekkeet ovat kohdakkain kannan 
urien kanssa. Vedä polttimo irti 
kannasta.

8.  Asenna uusi polttimo kantaan 
kääntämällä sitä, kunnes se lukit-
tuu paikoilleen.

OCD078053

OCD078054 OCD078056
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9.  Asenna kanta umpioon kohdis-
tamalla kielekkeet umpion uriin. 
Paina kanta umpioon ja käännä 
sitä myötäpäivään.

10.  Asenna takavaloumpio auton 
koriin.

11. Asenna huoltokansi.

Peruutusvalon (polttimotyyp-
pinen) polttimon vaihtaminen 
(Takavaloumpio tyyppi A, B)

1. Avaa takaluukku.
2. Avaa huoltokansi.

3.  Poista polttimon kanta umpios-
ta kääntämällä sitä vastapäivään, 
kunnes kannan kielekkeet ovat 
umpion urien kohdilla.

4.  Irrota polttimo kannasta vetämällä 
se ulos.

5.  Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
6.  Asenna kanta umpioon kohdis-

tamalla kielekkeet umpion uriin. 
Paina kanta umpioon ja käännä 
sitä myötäpäivään.

7.  Kiinnitä huoltokansi asettamalla se 
huoltoaukkoon.

OCD078057

OCD078058
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Takavalon (sisempi, polttimo-
tyyppinen) polttimon vaihtami-
nen (Takavaloumpio tyyppi A)

1. Avaa takaluukku.
2. Avaa huoltokansi.

3.  Poista polttimon kanta umpios-
ta kääntämällä sitä vastapäivään, 
kunnes kannan kielekkeet ovat 
umpion urien kohdilla.

4.  Irrota polttimo kannasta vetämällä 
se ulos.

5.  Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
6.  Asenna kanta umpioon kohdis-

tamalla kielekkeet umpion uriin. 
Paina kanta umpioon ja käännä 
sitä myötäpäivään.

7.  Kiinnitä huoltokansi asettamalla se 
huoltoaukkoon.

Takasumuvalon (polttimotyyp-
pinen) polttimon vaihtaminen 
(Takavaloumpio tyyppi A)

1. Avaa takaluukku.
2. Avaa huoltokansi.

OCD078057

OCD078059

OCD078057
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3.  Poista polttimon kanta umpios-
ta kääntämällä sitä vastapäivään, 
kunnes kannan kielekkeet ovat 
umpion urien kohdilla.

4.  Irrota polttimo kannasta vetämällä 
se ulos.

5.  Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
6.  Asenna kanta umpioon kohdis-

tamalla kielekkeet umpion uriin. 
Paina kanta umpioon ja käännä 
sitä myötäpäivään.

7.  Kiinnitä huoltokansi asettamalla se 
huoltoaukkoon.

Jarru- ja takavalon (LED-
tyyppinen) polttimon vaihtami-
nen (Takavaloumpio tyyppi B)

Jos jarru- ja takavalo (LED) (1,2) ei 
toimi, tarkistuta autosi ammattihuol-
lossa.
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
LED-lamppua ei voi vaihtaa yksittäin, 
sillä kyseessä on integroitu yksikkö. 
LED-lamppu on vaihdettava yksikön 
kanssa.
Osaavan teknikon tulisi tarkistaa tai 
korjata jarru- ja takavalo (LED), sillä 
työ saattaa vaurioittaa valoihin liitty-
viä muita osia.

Takasumuvalon (LED-
tyyppinen) polttimon vaihtami-
nen (Takavaloumpio tyyppi B)

Jos takasumuvalo (LED) (1) ei toimi, 
tarkistuta autosi ammattihuollossa.
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
LED-lamppua ei voi vaihtaa yksittäin, 
sillä kyseessä on integroitu yksikkö. 
LED-lamppu on vaihdettava yksikön 
kanssa.
Osaavan teknikon tulisi tarkistaa tai 
korjata takasumuvalo (LED), sillä työ 
saattaa vaurioittaa valoihin liittyviä 
muita osia.

OCD078060

OCD078061 OCD078062
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Lisäjarruvalon (LED-tyyppi-
nen) polttimon vaihtaminen

Jos lisäjarruvalo (LED) (1) ei toimi, 
tarkistuta autosi ammattihuollossa.
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
LED-lamppua ei voi vaihtaa yksittäin, 
sillä kyseessä on integroitu yksikkö. 
LED-lamppu on vaihdettava yksikön 
kanssa.
Osaavan teknikon tulisi tarkistaa tai 
korjata lisäjarruvalo (LED), sillä työ 
saattaa vaurioittaa valoihin liittyviä 
muita osia.

Rekisterikilven valon poltti-
mon vaihtaminen

1.  Irrota valoumpio käyttämällä ura-
ruuvitalttaa.

2.  Poista polttimon kanta umpios-
ta kääntämällä sitä vastapäivään, 
kunnes kannan kielekkeet ovat 
umpion urien kohdilla.

3.  Irrota polttimo kannasta vetämällä 
se ulos.

4.  Kiinnitä uusi polttimo kantaan.

5.  Asenna kanta umpioon kohdis-
tamalla kielekkeet umpion uriin. 
Paina kanta umpioon ja käännä 
sitä myötäpäivään.

6.  Asenna valoumpio valokoteloon.

OCD078063 OCD078064
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Kartanlukuvalon (polttimo-
tyyppinen) polttimon vaihtami-
nen

1.  Irrota sisävalokotelon lasi varovas-
ti talttapäisellä ruuvimeisselillä.

2.  Poista polttimo suoraan vetämällä.
3. Kiinnitä uusi lamppu kantaan.
4.  Kohdista lasin kiinnitystapit valoko-

telon loviin ja paina lasi paikalleen.

Kartanlukuvalon  
(LED-tyyppinen) polttimon 
vaihtaminen

Jos kartanlukuvalo (LED) (1) ei toimi, 
tarkistuta autosi ammattihuollossa.
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
LED-lamppua ei voi vaihtaa yksittäin, 
sillä kyseessä on integroitu yksikkö. 
LED-lamppu on vaihdettava yksikön 
kanssa.
Osaavan teknikon tulisi tarkistaa tai 
korjata kartanlukuvalo (LED), sillä 
työ saattaa vaurioittaa valoihin liitty-
viä muita osia.

OBD078119L OCD078088

 VAROITUS 
Ennen kuin alat käsitellä sisäva-
loja, varmista palovammojen ja 
sähköiskujen ehkäisemiseksi, 
että valot on kytketty pois pääl-
tä OFF-painikkeella.

HUOMIO
Varo, ettet vahingoita tai likaa 
linssiä, linssin kiinnikkeitä tai 
muovikoteloita.
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Kattovalon (polttimotyyppinen) 
polttimon vaihtaminen

1.  Irrota sisävalokotelon lasi varovas-
ti talttapäisellä ruuvimeisselillä.

2.  Poista polttimo suoraan vetämällä.
3. Kiinnitä uusi lamppu kantaan.
4.  Kohdista lasin kiinnitystapit valoko-

telon loviin ja paina lasi paikalleen.

Lukuvalon (LED-tyyppinen) 
polttimon vaihtaminen

Jos lukuvalo (LED) (1) ei toimi, tar-
kistuta autosi ammattihuollossa.
Suosittelemme käyntiä valtuutetul-
la KIA-jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.
LED-lamppua ei voi vaihtaa yksittäin, 
sillä kyseessä on integroitu yksikkö. 
LED-lamppu on vaihdettava yksikön 
kanssa.
Osaavan teknikon tulisi tarkistaa tai 
korjata lukuvalo (LED), sillä työ saat-
taa vaurioittaa valoihin liittyviä muita 
osia.

OQL075068

 VAROITUS 
Ennen kuin alat käsitellä sisäva-
loja, varmista palovammojen ja 
sähköiskujen ehkäisemiseksi, 
että valot on kytketty pois pääl-
tä OFF-painikkeella.

HUOMIO
Varo, ettet vahingoita tai likaa 
linssiä, linssin kiinnikkeitä tai 
muovikoteloita. OCD078065
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Ehostuspeilin valon 
polttimoiden vaihtaminen

1.  Irrota valoumpio varovasti litteä-
päisellä ruuvitaltalla.

2.  Poista polttimo suoraan vetämällä.
3.  Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
4.  Asenna valoumpio sisäosaan.

Hansikaslokeron valon 
vaihtaminen

1.  Irrota valoumpio varovasti litteä-
päisellä ruuvitaltalla.

2.  Irrota valokotelon kansi.
3.  Poista polttimo suoraan vetämällä.
4.  Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
5.  Asenna kansi valokoteloon.
6.  Asenna valoumpio sisäosaan.

OYB077106K

 VAROITUS 
Ennen kuin alat käsitellä sisäva-
loja, varmista palovammojen ja 
sähköiskujen ehkäisemiseksi, 
että valot on kytketty pois pääl-
tä OFF-painikkeella.

HUOMIO
Varo, ettet vahingoita tai likaa 
linssiä, linssin kiinnikkeitä tai 
muovikoteloita.

OCD078066
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Tavaratilan valon polttimon 
vaihtaminen

1.  Irrota valoumpio varovasti litteä-
päisellä ruuvitaltalla.

2.  Irrota valokotelon kansi.
3.  Poista polttimo suoraan vetämällä.
4.  Kiinnitä uusi polttimo kantaan.
5.  Asenna kansi valokoteloon.
6.  Asenna valoumpio sisäosaan.

HUOMIO
Varo, ettet vahingoita tai likaa 
linssiä, linssin kiinnikkeitä tai 
muovikoteloita.

HUOMIO
Varo, ettet vahingoita tai likaa 
linssiä, linssin kiinnikkeitä tai 
muovikoteloita.

OCD078067
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Ajovalojen ja etusumuvalon 
suuntauksen säätäminen 
(Eurooppa)
Ajovalojen suuntaus

1.  Täytä renkaisiin määrätyt rengas-
paineet ja poista kaikki ylimääräi-
nen kuorma ajoneuvosta, paitsi 
kuljettaja, pieni varapyörä ja työ-
kalut.

2.  Ajoneuvon tulisi olla tasaisella 
pinnalla.

3.  Piirrä pystyviivat (kulkee vastaa-
van ajovalon heijastuksen keski-
pisteen kautta) sekä vaakaviiva 
(kulkee ajovalojen heijastuksien 
keskipisteiden kautta) seinälle.

4.  Kun ajovalot ja akku ovat normaa-
litilassa, suuntaa ajovalot siten, 
että kirkkain osa heijastuksesta 
asettuu vaaka- ja pystyviivoille.

5.  Säätääksesi ajovaloja sivusuun-
nassa käännä ruuvimeisse-
liä (1) myötä- tai vastapäivään. 
Korkeussäädössä käännä ruuvi-
meisselillä (2) myötä- tai vasta-
päivään.

Etusumuvalojen suuntaus

Etusumuvalon polttimoa voidaan 
suunnata samalla tavalla kuin ajova-
lojen polttimoa.
Suuntaa etusumuvalopolttimot, kun 
etusumuvalot ja akku ovat normaa-
litilassa.

OCD078068

OCD078069

n Tyyppi A

n Tyyppi B

OCD078070

OCD078071

n Tyyppi A

n Tyyppi B



8 107

Huolto

Säätääksesi sumuvalojen korkeut-
ta käännä ruuvimeisseliä myötä- tai 
vastapäivään.
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Suuntauspiste 

OCD078072

OCD078073

* A : Seinä

 n 5-ovinen (tavallinen malli)
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OCD078074

OCD078075

* A : Seinä

 n 5-ovinen (GT LINE -malli)
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OCD078076

OCD078077

* A : Seinä

 n 5-ovinen (GT-malli)



8 111

Huolto

auton tila

Ajovalo (halogeenityyppinen) Ajovalo (LED-tyyppinen)

Korkeus maantasosta Valojen välinen etäisyys Korkeus maantasosta Valojen välinen etäisyys

Lähivalo Kaukovalo Lähivalo Kaukovalo Lähi-/kaukovalot: Lähi-/kaukovalot:

H1 H2 W1 W2 H1’ W1’

kuljettaja ei ole autossa 
[mm(in)]

706 (27,8) 684 (26,9) 1 344 (52,9) 1 112 (43,8) 712 (28) 1 354 (53,3)

kuljettaja autossa 
[mm(in)]

700 (27,6) 678 (26,7) 1 344 (52,9) 1 112 (43,8) 706 (27,8) 1 354 (53,3)

auton tila

Etusumuvalo (polttimotyyppinen)

Korkeus maantasosta Valojen välinen etäisyys

H3 W3

kuljettaja ei ole autossa 
[mm(in)]

490 (19,3) 1 494 (58,8)

kuljettaja autossa 
[mm(in)]

486 (19,1) 1 494 (58,8)

n 5-ovinen (tavallinen malli)
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auton tila

Ajovalo (halogeenityyppinen) Ajovalo (LED-tyyppinen)

Korkeus maantasosta Valojen välinen etäisyys Korkeus maantasosta Valojen välinen etäisyys

Lähivalo Kaukovalo Lähivalo Kaukovalo Lähi-/kaukovalot: Lähi-/kaukovalot:

H1 H2 W1 W2 H1’ W1’

kuljettaja ei ole autossa 
[mm(in)]

706 (27,8) 684 (26,9) 1 344 (52,9) 1 112 (43,8) 712 (28) 1 354 (53,3)

kuljettaja autossa 
[mm(in)]

700 (27,6) 678 (26,7) 1 344 (52,9) 1 112 (43,8) 706 (27,8) 1 354 (53,3)

auton tila

Etusumuvalo (projektiotyyppinen)

Korkeus maantasosta Valojen välinen etäisyys

H3 W3

kuljettaja ei ole autossa 
[mm(in)]

455 (17,9) 1 478 (58,2)

kuljettaja autossa 
[mm(in)]

449 (17,7) 1 478 (58,2)

n 5-ovinen (GT Line -malli)
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auton tila

Ajovalo (halogeenityyppinen) Ajovalo (LED-tyyppinen)

Korkeus maantasosta Valojen välinen etäisyys Korkeus maantasosta Valojen välinen etäisyys

Lähivalo Kaukovalo Lähivalo Kaukovalo Lähi-/kaukovalot: Lähi-/kaukovalot:

H1 H2 W1 W2 H1’ W1’

kuljettaja ei ole autossa 
[mm(in)]

703 (27,7) 681 (26,8) 1 344 (52,9) 1 112 (43,8) 709 (27,9) 1 354 (53,3)

kuljettaja autossa 
[mm(in)]

697 (27,4) 675 (26,6) 1 344 (52,9) 1 112 (43,8) 703 (27,7) 1 354 (53,3)

n 5-ovinen (GT-malli)
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H
1W1

OJF075107L

Lähivalot (vasemmanpuoleinen ohjaus) 
1. Kytke lähivalot päälle ja poistu kuljettajan istuimelta.
2. Valokuvion yläreunan tulee kohdistua kuvan osoittaman yläreunan kanssa.
3. Kun lähivaloa suunnataan, pystysuuntaus (vertical) tulee säätää vasta vaakasuuntauksen (horizontal) jälkeen.
4. Jos käytössä olevassa valojen suuntauslaitteessa on säädettävissä 0-asento, käytä sitä.

A : Auton keskilinja
B :  Vasemman ajovalopolttimon keskikohdan  

läpi kulkeva pystyviiva
C :  Oikean ajovalopolttimon keskikohdan läpi  

kulkeva pystyviiva
D :  Ajovalopolttimon keskikohdan läpi kulkeva  

vaakaviiva
E : Maa
F : Yläreuna

 n Perustuu 10 m ruudukkoon
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H
1W1

OJF075108L

Lähivalot (oikeanpuoleinen ohjaus) 
1. Kytke lähivalot päälle ja poistu kuljettajan istuimelta.
2. Valokuvion yläreunan tulee kohdistua kuvan osoittaman yläreunan kanssa.
3. Kun lähivaloa suunnataan, pystysuuntaus (vertical) tulee säätää vasta vaakasuuntauksen (horizontal) jälkeen.
4. Jos käytössä olevassa valojen suuntauslaitteessa on säädettävissä 0-asento, käytä sitä.

A : Auton keskilinja
B :  Vasemman ajovalopolttimon keskikohdan  

läpi kulkeva pystyviiva
C :  Oikean ajovalopolttimon keskikohdan läpi  

kulkeva pystyviiva
D :  Ajovalopolttimon keskikohdan läpi kulkeva  

vaakaviiva
E : Maa
F : Yläreuna

 n Perustuu 10 m ruudukkoon
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Sumuvalo 
1. Sytytä etusumuvalo niin, että kuljettaja ei ole autossa.
2. Valojen rajapinnan tulisi heijastua sallitulle alueelle (varjostettu alue).

A : Auton keskilinja
B :  Vasemman sumuvalopolttimon keskikohdan  

läpi kulkeva pystyviiva
C :  Oikean sumuvalopolttimon keskikohdan läpi  

kulkeva pystyviiva
D :  Sumuvalopolttimon keskikohdan läpi kulkeva 

vaakaviiva
E : Maa
F : Yläreuna
G : Yläraja

 n Perustuu 10 m ruudukkoon
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ULKOPUOLEN HOITO
Korin hoito
Korin yleisvaroitukset 
Kun kemiallisia puhdistimia ja kiil-
lotusaineita käytetään, on tärkeää 
noudattaa niissä annettuja ohjeita. 
Lue kaikki näissä ohjeissa esiintyvät 
varoitukset.  

Maalipinnan hoito
Peseminen 
Suojataksesi ajoneuvosi maalipin-
nan ruostumiselta ja ikääntymiseltä, 
pese se säännöllisesti ja huolellisesti 
vähintään kerran kuukaudessa haa-
lealla tai viileällä vedellä.
Jos käytät autoa maastoajoon, sinun 
tulisi pestä se jokaisen maastomat-
kan jälkeen. Kiinnitä erityistä huo-
miota suola- ja likakertymien sekä 
muiden vieraiden aineiden puhdista-
miseen. Varmista, että ovien alareu-
nojen ja kynnysten tyhjennyskanavat 
ovat puhtaat ja avoimet.
Hyönteiset, terva, mahla, lintujen 
jätökset, teollisuussaasteet ja vas-
taavat epäpuhtaudet voivat vahin-
goittaa ajoneuvosi maalipintaa, jos 
niitä ei poisteta välittömästi. 

Edes huolellinen pesu puhtaalla 
vedellä ei välttämättä poista kaikkia 
näitä epäpuhtauksia. Mietoa, maali-
pinnalle sopivaa pesuliuosta voidaan 
käyttää.
Pesun jälkeen huuhtele auto huolel-
lisesti haalealla tai viileällä vedellä. 
Älä anna pesuaineen kuivua maali-
pinnalle.

VAROITUS – Kastuneet 
jarrut

Auton pesemisen jälkeen kokei-
le jarruja hiljaa ajaen nähdäkse-
si, onko vesi vaikuttanut niiden 
toimintaan. Jos jarrutusteho on 
heikentynyt, kuivaa jarrut pai-
namalla niitä kevyesti samalla 
säilyttäen hitaan etenemisno-
peuden.HUOMIO

• Älä pese autoa väkevällä saip-
pualiuoksella, kemiallisella 
puhdistusaineella, kuumalla 
vedellä, suorassa auringonva-
lossa tai kun auton kori on 
lämmin. 

• Kiinnitä erityistä huomiota 
auton sivuikkunoiden pesemi-
seen. 

 Erityisesti korkeapainesuih-
kua käytettäessä vettä saat-
taa vuotaa ikkunoista, jolloin 
sisustus kastuu.

• Älä puhdista muoviosia tai 
valaisimia voimakkailla puh-
distusaineilla tai kemiallisilla 
liuottimilla, jotta ne eivät vau-
rioidu. 
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Painepesurin käyttö
• Pidä painepesuri riittävän kaukana 

autosta.
 Liian läheltä tai liian kovalla paineel-

la suihkutettu vesi voi vaurioittaa 
osia ja niihin voi päästä vettä.

• Älä kohdista painepesurin suihkua 
suoraan kameraan, anturiin tai niitä 
ympäröivälle alueelle. Paineistettu 
vesisuihku voi aiheuttaa laitteen 
toimintahäiriöitä.

• Älä vie vesisuutinta liian lähelle 
(kumisia tai muovisia) luukkuja ja 
liittimiä, koska korkeapainesuihku 
voi vaurioittaa niitä.

Vahaaminen
Vahaa auto, kun vesi ei enää pisaroi-
du maalipinnalle.
Pese ja kuivaa auto aina ennen 
vahaamista. Käytä hyvälaatuis-
ta nestemäistä tai kiinteää vahaa 
ja noudata sen valmistajan ohjeita. 
Vahaa kaikki metallisomisteet suo-
jataksesi ne ja säilyttääksesi niiden 
hohdon.
Öljyn, tervan tai vastaavan aineen 
poistaminen tahranpoistoaineella 
poistaa myös vahan maalipinnalta. 
Muista vahata nämä kohdat uudel-
leen, jos muu osa autosta ei tarvitse 
enää vahausta.
Älä levitä vahaa kohokuvioituihin 
maalaamattomiin osiin, se saattaa 
tahria osat. 

HUOMIO
• Moottoritilan vesipesu (erityi-

sesti painepesurilla) saattaa 
vaurioittaa moottoritilassa 
sijaitsevia sähköjärjestelmän 
osia.

• Varmista, että auton sähkö-
järjestelmän osat eivät altis-
tu vedelle tai muille nesteille, 
sillä ne saattavat vaurioitua.

OCD078030
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Maalipinnan korjausmaalaus 
Syvät naarmut ja kivenhakkaumat 
maalipinnalla tulee korjata välittö-
mästi. Paljastunut metalli ruostuu 
nopeasti ja saattaa aiheuttaa merkit-
täviä korjauskustannuksia. 

] HUOMAUTUS
Jos autosi on vahingoittunut ja vaa-
tii metalliosan korjausta tai vaihtoa, 
varmista, että korikorjaamo huo-
lehtii korjauksen tai uuden osan 
korroosiokestävyydestä. 

Kiiltävien metalliosien hoito
• Poista hyönteisten ja bitumin jään-

teet metallipinnoista tervanpoisto-
aineella, äläkä irrota niitä hankaa-
malla pintaa raapalla tai muulla 
terävällä esineellä.

• Suojaa metalliosat, levittämällä niil-
le vahaa tai krominsuoja-ainetta ja 
kiillottamalla ne kiiltäväksi.

• Suojaa metallipinnat paksummalla 
vaha- tai suoja-ainekerroksella, kun 
autoa käytetään rannikkoalueilla tai 
talvella. Tarpeen vaatiessa levitä 
osiin syövyttämätöntä suojarasvaa 
tai muuta suoja-ainetta.  

Alustan hoito
Syövyttäviä aineita, kuten tiesuo-
laa ja pölyn sitomisaineita, saattaa 
kerääntyä alustaan. Jos näitä ainei-
ta ei poisteta, alustan osiin, kuten 
polttoainelinjoihin, alustaan ja pako-
kaasujärjestelmään, saattaa ilmes-
tyä nopeasti muodostuvaa ruostetta, 
vaikka ne olisivat suojattu ruostee-
nestoaineella.

HUOMIO
• Auton maalipinta naarmuun-

tuu, jos pyyhit siihen tarttu-
nutta pölyä tai likaa pois kui-
valla liinalla.

• Älä käytä teräsvillaa, hankaa-
via puhdistusaineita, happoa 
sisältävää puhdistusainetta 
tai vahvoja, emäksisiä pesuai-
neita tai syövyttäviä aineita 
kromipintaisiin tai eloksoitui-
hin alumiiniosiin. Tämä voi 
aiheuttaa suojaavan kerrok-
sen vahingoittumista, värin 
haalistumista tai maalin huo-
nonemista. 
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Huuhtele auton alusta ja lokasuo-
jat huolellisesti haalealla tai viileällä 
vedellä kerran kuukaudessa sekä 
maastoajon ja talven jälkeen. Kiinnitä 
näihin kohtiin erityistä huomiota, 
koska kaiken mudan ja lian näke-
minen on vaikeaa. Kurakerroksen 
kastelemisella ilman sen poistamista 
on haittaava vaikutus. Ovien alareu-
noissa, kynnyksissä ja runkopalkeis-
sa on tyhjennyskanavat, jotka tulee 
pitää auki. Näihin kerääntynyt vesi 
voi aiheuttaa ruostumista. 

Alumiinivanteiden hoito  
Alumiinivanteet on viimeistelty läpi-
näkyvällä suojakerroksella.
• Älä käytä niiden puhdistamiseen 

hankaavaa puhdistus- tai kiillotus-
ainetta, liuotinta tai metalliharjaa. 
Ne saattavat naarmuttaa tai vahin-
goittaa viimeistelyä.

• Puhdista vanteet, kun ne ovat jääh-
tyneet.

• Käytä vain mietoa saippuaa tai 
neutraalia puhdistusainetta ja huuh-
tele vanteet pesun jälkeen huolelli-
sesti vedellä. Muista pestä vanteet 
myös suolatuilla teillä ajon jälkeen. 
Tämä estää korroosion muodostu-
mista.

• Vältä vanteiden pesemistä harjape-
sussa. 

• Älä käytä mitään emästä tai hap-
poa sisältävää puhdistusainetta. Se 
saattaa vahingoittaa ja syövyttää 
alumiinivanteiden kirkasta suoja-
lakkakerrosta. 

Korroosiosuojaus
Autosi suojaaminen korroosiolta
Käyttämällä kehittyneintä teknolo-
giaa ja tehokkaita valmistusmenetel-
miä korroosiota vastaan, pystymme 
valmistamaan yhä korkealaatuisem-
pia ajoneuvoja. Kuitenkaan tämä ei 
aina vielä riitä. Jotta auton korroo-
siosuojaus säilyy mahdollisimman 
pitkään, auton omistajan tulee huo-
lehtia osaltaan auton suojaamisesta.

Korroosion yleiset aiheuttajat
Korroosion yleisimmät aiheuttajat 
autolle ovat seuraavat:
• Auton alustaan kertynyt tiesuola, 

lika ja kosteus, jota ei ole poistettu.
• Kiveniskemät, hankaumat ja muut 

pienet naarmut maalipinnassa, joi-
den takia metallin pinta jää suojaa-
mattomaksi.

VAROITUS
Auton pesemisen jälkeen kokei-
le jarruja hiljaa ajaen nähdäkse-
si, onko vesi vaikuttanut niiden 
toimintaan. Jos jarrutusteho on 
heikentynyt, kuivaa jarrut pai-
namalla niitä kevyesti samalla 
säilyttäen hitaan etenemisno-
peuden.
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Korroosiota kiihdyttävät alueet
Jos asut alueella, jossa autosi altis-
tuu jatkuvasti syövyttäville aineille, 
korroosiosuojaus on erityisen tär-
keää. Tiesuolat, pölyn sidonta-ai-
neet, merellinen ilmasto ja teollisuus-
saasteet ovat kiihtyneen korroosion 
yleisiä aiheuttajia.

Kosteus lisää korroosiota
Kosteus luo korroosiolle olosuhteet, 
jossa sen muodostuminen on toden-
näköisempää. Korroosion muodostu-
mista kiihdyttää esimerkiksi korkea 
ilmankosteus erityisesti, jos lämpöti-
la on juuri jäätymisrajan yläpuolella. 
Tämänlaisissa olosuhteissa syövyt-
täviä aineita auton pinnalla sitoo kos-
teus, joka haihtuu hitaasti.
Muta on erityisen syövyttävää, koska 
se kuivuu hitaasti ja pitää kosteuden 
kosketuksissa auton kanssa. Vaikka 
muta näyttäisi kuivalta, se saattaa 
olla sisältä kosteaa helpottaen ruos-
teen muodostumista.
Korkeat lämpötilat saattavat myös 
kiihdyttää korroosion muodostumista 
osissa, joissa ilmanvaihto on heik-
koa, jolloin kosteus ei pääse katoa-
maan.

Näiden syiden johdosta on hyvin tär-
keää pitää auto puhtaana mudasta 
ja muista vieraista aineista. Tämä 
ei koske ainoastaan auton näkyviä 
pintoja, vaan myös alustaa.

Korroosion estäminen
Voit auttaa estämään korroosion 
muodostumista noudattamalla seu-
raavia ohjeita:

Pidä ajoneuvosi puhtaana
Paras tapa estää ruosteen muodos-
tumista on pitää auto puhtaana syö-
vyttävistä aineista. Huomion kiinnit-
täminen auton alustaan on erityisen 
tärkeää.

•  Kiinnitä erityistä huolta korroo-
siosuojaukseen, jos asut alueel-
la, jossa on korroosiolle altistava 
ilmasto, kuten alueella, jossa käyte-
tään tiesuolaa, rannikkoalueella tai 
alueella, jonka ilmanlaatu on huono 
ilmansaasteiden takia. Talvella 
huuhtele auton alusta vähintään 
kerran kuukaudessa, ja muista puh-
distaa se huolellisesti talvikauden 
päätyttyä.

•  Puhdista alusta erityisen huolelli-
sesti puskurien alta ja alueilta, joilta 
likaa on vaikea havaita. Suorita työ 
huolellisesti: kerääntyneen mudan 
kostuttaminen ilman sen poistamis-
ta ainoastaan kiihdyttää korroosion 
muodostumista. Korkeapaineinen 
vesisuihku ja -höyry ovat erittäin 
tehokkaita kerääntyneen mudan 
ja syövyttävien aineiden poistami-
seen.



1228

Huolto

• Varmista että rungossa sekä ovien 
ja helmapeltien alareunoissa sijait-
sevat vedenpoistoreiät eivät ole tuk-
keutuneet, jotta osiin kertyvä vesi ei 
aiheuta korroosiota.

Pidä talli kuivana
Älä säilytä autoa kosteassa, huo-
nosti tuuletetussa autotallissa. Tämä 
on suotuisa ympäristö ruostumiselle. 
Tämä pätee erityisesti, jos peset 
auton tallissa tai ajat sen talliin, kun 
talli on vielä kostea, luminen, jäinen 
tai mutainen. Myös lämmitetty talli 
voi kiihdyttää ruostumista, ellei se 
ole hyvin ilmastoitu.

Pidä maalipinta ja somisteet 
hyvässä kunnossa
Korjaa kiveniskemät ja muut maali-
pinnan vauriot korjausmaalilla viipy-
mättä. Jos paljas metalli on näkyvillä, 
on suositeltua kääntyä ammattikori-
korjaamon puoleen.

Linnunjätökset: Linnunjätökset ovat 
hyvin syövyttäviä ja voivat vahingoit-
taa maalipintaa muutamassa tunnis-
sa. Poista lintujen jätökset mahdolli-
simman nopeasti.

Huolehdi myös sisätilojen 
puhtaudesta
Kosteutta voi kerääntyä lattiamatto-
jen alle lattiaan, jolloin ruostumisris-
ki lisääntyy. Tarkasta mattojen alle 
säännöllisesti varmistaaksesi, että 
lattia on kuiva. Ole hyvin huolellinen 
kuljettaessasi lannoitteita, puhdistus-
aineita tai kemikaaleja autossa.
Näitä tulee säilyttää asianmukai-
sissa säiliöissä. Mahdolliset vuodot 
tulee puhdistaa, huuhdella puhtaalla 
vedellä ja kuivata huolellisesti.

Sisustuksen hoito
Sisustuksen yleiset varotoimen-
piteet 
Varo, ettei kemikaalit, kuten parfyy-
mit, kosmetiikkaöljyt, aurinkovoiteet, 
käsien puhdistusaineet ja ilmanrai-
kasteet pääse kosketuksiin matkus-
tamon osien kanssa, sillä ne saat-
tavat aiheuttaa vahinkoa ja värien 
haalenemista. Jos niitä läikkyy mat-
kustamon osiin, pyyhi ne pois välit-
tömästi. Käytä tarvittaessa vinyylin 
puhdistusainetta. Tutustu ensin käyt-
töohjeisiin.
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Nahkaistuimista huolehtiminen 
• Imuroi istuimet säännöllisesti pölys-

tä ja hiekasta. Se estää nahan han-
kautumisen tai vaurioitumisen ja 
pitää sen paremmassa kunnossa.

• Pyyhi aitoa nahkaa olevat istuin-
päälliset usein kuivalla tai pehme-
ällä liinalla.

• Riittävä nahansuoja-aineeen käyttö 
voi estää pinnan kulumista ja auttaa 
säilyttämään värin. 

 Lue käyttöohjeet ja pyydä asiantun-
tijalta neuvoa, jos käytät päällyste- 
tai suoja-ainetta.

• Kirkkaan värinen nahka (beige, 
vaalean beige) tahriintuu helposti. 
Puhdista istuimet usein.

• Vältä niiden pyyhkimistä märällä lii-
nalla. Se saattaa aiheuttaa pinnan 
halkeilua. 

Nahkaistuinten puhdistaminen
• Irrota kaikki lika välittömästi. Katso 

alta ohjeet erilaisten likatyyppien 
poistamisesta. 

• Kosmetiikkavalmisteet (aurinkovoi-
de, meikkivoide jne.)

 -  Levitä puhdistusainetta liinalle ja 
pyyhi likaantunut alue. Pyyhi puh-
distusaine pois kostealla kankaal-
la ja poista vesi kuivalla liinalla.

• Juomat (kahvi, virvoitusjuomien 
jne.)

 -  Levitä pieni määrä neutraalia puh-
distusainetta ja pyyhi kunnes lika 
ei leviä. 

• Öljy
 -  Poista öljy välittömästi imevällä 

kankaalla ja pyyhi aidolle nahalle 
tarkoitetulla tahranpoistoaineella.

• Purukumi 
 -  Koveta purukumi jäällä ja poista 

se osa kerrallaan.  

HUOMIO
Älä koskaan päästä vettä tai 
muita nesteitä kosketuksiin 
auton sisällä olevien sähköis-
ten/elektronisten komponent-
tien kanssa estääksesi vahin-
got.

HUOMIO
Kun puhdistat nahkapinto-
ja (ohjauspyörä, istuimet jne.), 
käytä neutraaleja pesuaineita tai 
alkoholipitoisuudeltaan matalia 
liuottimia. Jos käytät alkoholi-
pitoisuudeltaan korkeaa liuosta 
tai hapanta/emäksistä pesuai-
netta, nahan väri saattaa haalis-
tua tai sen pinta saattaa repey-
tyä.
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Puhdista kankaiset istuinpäälliset 
varovasti (jos varusteena)
Puhdista kangasistuimet säännölli-
sesti pölynimurilla kankaan ominai-
suudet huomioiden. Jos istuimissa 
on runsaasti esim. juomatahroja, 
käytä sopivaa sisätilojen puhdis-
tusainetta. Jotta istuinpäälliset eivät 
vaurioidu, pyyhi ne kevyellä otteella 
ja laajoilla liikkeillä. Käytä pehmeää 
sientä tai mikrokuituliinaa. 
Vaatteiden tarranauhat tai terävät 
esineet saattava tarttua istuimiin ja 
naarmuttaa niiden pintaa. Katso, että 
tällaiset esineet eivät hankaa istui-
mia.

Sisäverhouksen ja sisäsomistei-
den puhdistaminen 
Vinyyli 
Poista pöly ja irtonainen lika vinyyliltä 
harjalla tai pölynimurilla. Puhdista 
vinyylipinnat vinyylin puhdistusai-
neella.  

Kangas 
Poista pöly ja irtonainen lika kankaal-
ta harjalla tai pölynimurilla. Puhdista 
verhouksen tai mattojen puhdista-
miseen suositellulla, miedolla pesu-
liuoksella. Poista tuoreet tahrat välit-
tömästi kankaan tahranpoistoaineel-
la. Jos tuoreita tahroja ei heti huoma-
ta, kankaaseen saattaa jäädä tahra 
tai sen väri voi muuttua. Lisäksi sen 
paloturvallisuusominaisuudet saat-
tavat heikentyä, jos materiaalia ei 
hoideta oikein.  

Lantio-/olkavyön puhdistaminen 
Puhdista vyö miedolla puhdistusai-
neella, joka on suositeltu verhouksen 
ja mattojen puhdistukseen. Noudata 
puhdistusaineen ohjeita. Älä valkaise 
tai värjää vyötä, sillä kudos saattaa 
heikentyä.  

Ikkunoiden puhdistaminen sisä-
puolelta 
Jos ikkunoiden näkyvyys on heikko 
(esim. öljy-, rasva- tai vahakerrok-
sen johdosta), tulee niiden sisäpin-
nat puhdistaa ikkunanpesuaineella. 
Noudata ikkunanpesuaineen säiliös-
sä esitettyjä ohjeita. 

HUOMIO
Vääränlaiset menetelmät ja mui-
den kuin suositeltujen puhdis-
tusaineiden käyttö saattaa vai-
kuttaa kankaan ulkonäköön ja 
tulipalonsietokykyyn.

HUOMIO
Älä raaputa tai hankaa takalasin 
sisäpintaa. Tämä voi vahingoit-
taa takalasin lämmittimen vas-
tuslankoja.   
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PÄÄSTÖJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ (MIKÄLI VARUSTEENA)
Autosi päästöjen hallintajärjestel-
mälle on myönnetty määräaikainen 
takuu. Tutustu auton takuu- ja huol-
tokirjassa esitettyihin takuuehtoihin.
Päästöjen hallintajärjestelmä täyttää 
kaikki päästöihin liittyvät määräykset.
Päästöjen hallintajärjestelmiä on kol-
mea eri tyyppiä.

(1)  Kampikammion päästöjen hallin-
tajärjestelmä

(2)  EVAP-järjestelmä (polttoainehöy-
ryjen talteenotto)

(3)  Pakokaasupäästöjen hallintajär-
jestelmä

Varmista päästöjen hallintajärjestel-
mien virheetön toiminta, huollatta-
malla autosi ammattihuollossa tästä 
käsikirjasta löytyvän huolto-ohjelman 
mukaisesti. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla. 

Tarkastus- ja huoltotoimenpitei-
siin liittyvää testausta koskevat 
huomautukset (kun auto on varus-
tettu ajonvakautusjärjestelmällä 
(ESC))
• Poista ajonvakautusjärjestelmä 

käytöstä painamalla ajonvakau-
tusjärjestelmän OFF-painiketta, 
jotta dynamometriajon aikana ei 
esiintyisi käyntihäiriöitä.

• Ota järjestelmä käyttöön dyna-
mometriajon jälkeen painamalla 
painiketta uudelleen.

1.  Kampikammion päästöjen 
hallintajärjestelmä

Kampikammiossa on tarkoituk-
sen mukainen ilmanvaihtojärjestel-
mä, joka estää huohotuskaasujen 
vapautumisen ilmaan kampikam-
miosta. Tämä järjestelmä välittää 
raikasta, suodatettua ilmaa kampi-
kammioon ilman imuputken kautta. 
Kampikammion sisällä raikas ilma 
sekoittuu palamattoman polttoaineen 
aiheuttamien kaasujen kanssa, jonka 
jälkeen se kulkee PCV-venttiilin läpi 
induktiojärjestelmään.

2.  Haihtumiskaasupäästöjen 
hallintajärjestelmä

Haihtumiskaasupäästöjen hallinta-
järjestelmä on suunniteltu estämään 
polttoainekaasujen karkaaminen 
ilmakehään.
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Säiliö
Polttoainesäiliön polttoainehöyryt 
kerätään talteen ja varastoidaan inte-
groituun säiliöön. Kun moottori on 
käynnissä, säiliöön kerätyt polttoai-
nehöyryt siirtyvät hiilivetysäiliöön sitä 
ohjaavan solenoidiventtiilin kautta.

PCSV-solenoidiventtiili (Purge 
Control Solenoid Valve )
Moottorin ohjausyksikkö (ECM) ohjaa 
tätä venttiiliä, kun moottorin jääh-
dytysnesteen lämpötila on alhainen 
joutokäynnin aikana. PCSV-venttiili 
sulkeutuu siten, että haihtunutta polt-
toainetta ei kulkeudu moottoriin. Kun 
moottori on lämmennyt normaalissa 
ajossa, PCSV-venttiili avautuu, jolloin 
polttoainehöyryt kulkeutuvat jälleen 
moottoriin.

3.  Pakokaasupäästöjen 
hallintajärjestelmä

Pakokaasupäästöjen hallintajärjes-
telmä on hyvin tehokas järjestelmä, 
joka ohjaa pakokaasupäästöjä yllä-
pitäen samalla auton hyvää suori-
tuskykyä.

Auton muutostyöt 
Tähän autoon ei tulisi suorittaa 
mitään muutostöitä. Muutostyöt saat-
tavat vaikuttaa auton suorituskykyyn, 
turvallisuuteen ja kestävyyteen ja 
voivat jopa rikkoa maan turvallisuus- 
ja päästömääräyksiä.
Lisäksi minkä tahansa muutoksen 
aiheuttama vahinko tai ongelma 
saattaa vaikuttaa takuun voimassa-
oloon.  
• Sähköjärjestelmään liitetyt ulkoi-

set laitteet saattavat aiheuttaa 
tulipalon, vaurioittaa johtosarjoja, 
tyhjentää akun tai aiheuttaa muita 
toimintahäiriöitä. Turvallisuussyistä 
älä käytä hyväksymättömiä elekt-
ronisia laitteita.

Pakokaasuihin liittyvät 
varotoimenpiteet (häkä) 
• Pakokaasu sisältää häkää (hiilimo-

noksidia). Tämän vuoksi, jos haistat 
pakokaasuja matkustamossa, tar-
kastuta ja korjauta auto välittömästi 
Jos epäilet, että pakokaasuja kul-
keutuu matkustamoon, aja ainoas-
taan ikkunoiden ollessa kokonaan 
auki. Vie autosi tarkastettavaksi ja 
korjattavaksi välittömästi.

VAROITUS – Pakokaasut
Moottorin pakokaasut sisältävät 
häkää (hiilimonoksidia – CO). 
Vaikka se on näkymätöntä ja 
hajutonta, se on vaarallista ja 
jopa tappavaa sisäänhengitet-
täessä. Noudata tämän sivun 
ohjeita välttyäksesi häkämyrky-
tyksiltä.
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• Käynnistä moottori auton olles-
sa ahtaassa tai suljetussa tilassa 
(kuten autotalli), vasta kun olet val-
mis siirtämään sen ulos.

• Poista sisäilmankierto käytöstä ja 
varmista että matkustamoon tulee 
riittävästi ulkoilmaa, kun pysäköit 
auton ja jätät moottorin käyntiin 
(ulkotiloissa).

• Älä oleskele pysäköidyssä autossa 
pitkään, kun moottori on käynnissä.  

• Päästöjenrajoitusjärjestelmä saat-
taa vaurioitua, jos moottori ei käyn-
nisty ja yrität käynnistää sen liian 
monta kertaa.

Katalysaattoriin liittyviä käyttöva-
roituksia (mikäli varusteena)

Autossasi on päästöjä hallitseva 
katalysaattori.
Tämän seurauksena seuraavia varo-
toimenpiteitä on noudatettava:
• Varmista, että lisäät autoon vain 

luvun 1 kohdan ”Polttoainetta kos-
kevat vaatimukset” mukaista poltto-
ainetta.

• Älä aja autolla, jos havaitset moot-
torivikaan liittyviä vikaoireita, kuten 
käyntihäiriön tai jos auton suori-
tuskyky heikkenee huomattavasti.

• Älä väär inkäytä moottor ia. 
Väärinkäyttöä on mm. auton liikut-
taminen virta pois päältä ja mäkien 
laskeminen vaihde kytkettynä, kun 
virta on pois päältä.

• Älä käytä moottoria pitkään (yli 5 
minuuttia) korkealla joutokäyntino-
peudella.

• Älä muokkaa moottorinohjaus- 
tai päästöjenrajoitusjärjestelmää. 
Kaikki tarkastukset ja säädöt on 
suoritettava ammattihuollossa. 
Suosittelemme käyntiä valtuutetulla 
KIA-jälleenmyyjällä/huollossa.

VAROITUS –  Tulipalo
• Kuuma pakokaasujärjestel-

mä voi sytyttää ajoneuvosi 
alla olevat, helposti syttyvät 
kohteet tuleen. Älä pysäköi 
ajoneuvoa helposti syttyvien 
kohteiden (esim. ruoho, kas-
villisuus, paperi, lehdet jne.) 
päälle tai niiden viereen.

• Pakokaasu- ja katalysaatto-
rijärjestelmät toimivat hyvin 
kuumina moottorin käydessä 
ja jonkun aikaa moottorin sam-
muttamisen jälkeen. Pysy kau-
kana pakokaasu- ja katalysaat-
torijärjestelmistä. Muussa 
tapauksessa seurauksena voi 
olla palovammoja. 

 Älä poista pakokaasujärjestel-
män ympärillä olevaa jäähdy-
tysvaippaa, älä tiivistä ajoneu-
von alustaa äläkä pinnoita ajo-
neuvoa itse korroosion varalta. 
Tulipalovaara!
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• Vältä ajamista polttoainesäiliön 
ollessa lähes tyhjä. Polttoainesäiliön 
ajaminen loppuun aiheuttaa epä-
täydellistä palamista vahingoittaen 
katalysaattoria.

Varoituksien noudattamatta jättämi-
nen voi aiheuttaa vahinkoa kata-
lysaattorille ja autolle. 
Lisäksi tämänlaiset toimenpiteet voi-
vat mitätöidä takuun voimassaolon.

Bensiinihiukkassuodatin (mikäli 
varusteena)
Bensiinihiukkassuodatin (GPF) pois-
taa pienhiukkaset pakokaasusta. 
Toisin kuin vaihdettava ilmansuoda-
tin, bensiinihiukkassuodatinjärjestel-
mä polttaa ja poistaa automaattisesti 
kerääntyneet hiukkaset ajon aikana. 
Jos autolla ajetaan toistuvasti lyhyitä 
tai pitkiä matkoja hitaalla ajonope-
udella, bensiinihiukkassuodatinjär-
jestelmän tekemä kertyneiden hiuk-
kasten automaattinen poisto saattaa 
jäädä tekemättä. Jos hiukkasia kertyy 
tietty määrä, bensiinihiukkassuodat-
timen varoitusvalo ( ) syttyy. Jotta 
bensiinihiukkassuodatinjärjestelmä 
otetaan uudelleen käyttöön, autolla 
tulee ajaa vähintään 80 km/h nope-
utta yli 30 minuutin ajan. Varmista 
seuraavat olosuhteet: turvalliset 
ajo-olosuhteet, vaihteisto vähintään 
3. vaihteella ja moottorin käyntino-
peus 1 500–4 000 rpm.  Kun autolla 
ajetaan vähintään 80 km/h nopeutta 
suositeltu aika, bensiinihiukkassuo-
datinjärjestelmä kytkeytyy takaisin 
päälle ja sammuttaa bensiinihiuk-
kassuodattimen varoitusvalon. 

Jos bensiinihiukkassuodattimen 
varoitusvalo jää palamaan tai varoi-
tusviesti ”check exhaust system” (tar-
kista pakojärjestelmä) tulee näyttöön 
vaikka autolla on ajettu suositeltua 
nopeutta suositeltu aika, käy ammat-
tihuollossa ja tarkistuta bensiinihiuk-
kassuodatinjärjestelmä.  Jos autolla 
ajetaan pitkään bensiinihiukkassuo-
dattimen varoitusvalon palaessa, 
bensiinihiukkassuodatinjärjestelmä 
saattaa vaurioitua ja polttoainetalou-
dellisuus saattaa kärsiä. 
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Dieselhiukkassuodatin  
(mikäli varusteena)
Hiukkassuodatin (DPF) poistaa pien-
hiukkaset pakokaasusta.
Toisin kuin vaihdettava ilmansuo-
datin, DPF-järjestelmä polttaa ja 
poistaa automaattisesti keräänty-
neet hiukkaset ajo-olosuhteiden 
mukaan. Toisin sanoen, moottorin 
ohjausjärjestelmän aiheuttama aktii-
vinen poltto ja normaalien/vaativien 
ajo-olosuhteiden aiheuttama pako-
kaasujen korkea lämpötila polttavat 
ja poistavat kerääntyneet hiukkaset. 
Aktiivisen polttotapahtuman aikana 
auton käytöksessä voi havaita pientä 
tehonlaskua, nykimistä, savuttamista 
ja lisääntynyttä palamismelua.
Automaattinen regenerointi ei mah-
dollisesti toimi, jos autolla ajetaan 
toistuvasti lyhyitä matkoja tai pitkään 
hitaalla ajonopeudella, koska pako-
kaasun lämpötila ei nouse riittävästi. 
Jos kertyneiden pienhiukkasten 
määrä ylittää tietyn rajan, toiminta-
häiriön merkkivalo ( ) syttyy.  

Jos tämä toimintahäiriön varoitusva-
lo vilkkuu, sen vilkkuminen voidaan 
lopettaa ajamalla autolla vähintään 
60 km/h tai suuremmalla kuin 2. vaih-
teella moottorin kierrosluvun ollessa 
1500-2500 rpm tietyn ajan (noin 25 
minuuttia).
Jos toimintahäiriön merkkivalo  
( ) vilkkuu edelleen tai näyttöön 
tulee viesti ”Check exhaust system” 
(Tarkista pakokaasujärjestelmä) toi-
menpiteestä huolimatta, käy ammat-
tihuollossa ja tarkista hiukkassuoda-
tinjärjestelmä. Suosittelemme käyntiä 
valtuutetulla KIA-jälleenmyyjällä tai 
huollon yhteistyökumppanilla.
Jos jatkat ajamista toimintahäiriön 
varoitusvalon vilkkuessa pitkään, 
DPF-järjestelmä voi vahingoittua ja 
polttoaineenkulutus kasvaa. Öljyn 
ohentuminen voi heikentää moottorin 
kestävyyttä.

 HUOMIO – 
Dieselpolttoaine  
(mikäli hiukkassuodatin 
varusteena)

On suositeltua käyttää sään-
nönmukaista autoteollisuuden 
dieselpolttoainetta hiukkassuo-
dattimella varustetuissa diese-
lajoneuvoissa.
Jos käytät hyvin rikkipitoista 
(pitoisuus yli 50 ppm) diesel-
polttoainetta tai määräämättö-
miä lisäaineita, hiukkassuodatin 
saattaa vaurioitua, jonka seu-
rauksena saattaa vapautua vaa-
leaa pakokaasua.
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NOx-katalysaattori (jos varus-
teena)
NOx-katalysaattori (LNT) poistaa 
typpioksideja pakokaasusta. Tästä 
voi aiheutua pahaa hajua ja NOx-
katalysaattori voi vaurioitua, jos 
autossa käytetään heikkolaatuista 
polttoainetta. Käytä ajoneuvokäyt-
töön tarkoitettua korkealaatuista die-
seliä.

Selektiivinen katalyyttinen 
pelkistys (jos varusteena)
Selektiivinen katalyyttinen pelkistys-
järjestelmä muuntaa NOx-päästöt 
typeksi ja vedeksi käyttäen urea-
liuosta pelkistysaineena. 

Urealiuoksen tasomittari 
(jos varusteena)

Urealiuoksen tasomittari ilmoittaa 
urealiuossäiliössä jäljellä olevan 
urealiuoksen määrän suurin piirtein. 
h  Urean tasomittari tulee näkyviin, 

kun moottorin käynnistyspainike 
on ON-asennossa. 

VAROITUS
• Saattaa olla lain vastaista käyt-

tää autoa, joka ei käytä lain-
kaan urealiuosta.

• Asiamukaisten määritysten 
mukaisen urealiuoksen käyttö 
ja lisääminen on pakollista, 
jotta auto täyttäisi tämän ajo-
neuvotyypin vaatimustenmu-
kaisuustodistuksen ehdot.

OBD078106L
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Alhaisen ureatason varoitusvies-
tit (varustelun mukaan)

Urealiuoksen vähyydestä varoittavat 
viestit näytetään, kun urealiuosta on 
jäljellä noin alle 5,4 litraa. Kun varoi-
tus ”Low Urea” (alhainen ureataso) 
näytetään ja SCR-varoitusvalo ( ) 
syttyy, urealiuossäiliö on täytettävä. 
Jos säiliötä ei täytetä pitkän ajomat-
kan jälkeen, näyttöön tulee varoitus 
”Refill Urea” (lisää urealiuosta) ja 
SCR-varoitusvalo ( ) syttyy.  
Tässä tapauksessa urealiuossäiliö 
on pian täytettävä. Urealiuossäiliössä 
on pian jäljellä liian vähän liuosta, jos 
varoitusviesti ”Refill Urea in 000km 
or vehicle will not start” (lisää urea-
liuosta 000 km:n sisällä tai auto 
ei käynnisty) ja SCR-varoitusvalo  
( ) syttyy. ”xxx km(mile)” tarkoittaa 
sallittua jäljellä olevaa ajomatkaa, 
joten älä aja pidemmälle lisäämättä 
liuosta.

Muussa tapauksessa auton käynnis-
täminen ei enää onnistu, kun moot-
tori on sammutettu käynnistyspainik-
keella. Jäljellä oleva ajomatka päätel-
lään ajotavan, ulkoisten olosuhteiden 
ja tien profiilin mukaan. Se saattaa 
poiketa todellisesta ajomatkasta.
Kun näyttöön tulee viesti ”Low Urea” 
(alhainen ureataso) tai ”Refill Urea” 
(lisää urealiuosta), on lisättävä riit-
tävä määrä urealiuosta. Jos viesti 
”Refill Urea in 000 km or vehicle will 
not start” (lisää urealiuosta 000 km:n 
sisällä tai auto ei käynnisty) näyte-
tään, täytä riittävä määrä urealiuosta. 
Kun viesti ”Refill Urea tank or vehicle 
will not start” (täytä ureasäiliö tai 
auto ei käynnisty) näytetään ja SCR-
varoitusvalo ( ) syttyy, autoa ei voi 
käynnistää uudelleen, kun moottori 
sammutetaan käynnistyspainikkeel-
la. Yllä olevissa tapauksissa suositel-
laan aina säiliön täyttämistä täyteen.

�
�

OBD078107L

OBD078108L

OBD078109L

OBD078110L
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SCR-järjestelmän toimintahäiriö (jos varusteena)

SCR-järjestelmässä on toimintahäiriö irronneiden sähkökomponenttien, väärän urealiuoksen tms. syyn vuoksi. 
”xxx km(mile)” tarkoittaa sallittua jäljellä olevaa ajomatkaa, joten älä aja pidemmälle korjaamatta toimintahäiriön 
syytä. Muussa tapauksessa auton käynnistäminen ei enää onnistu, kun moottori on sammutettu käynnistyspainik-
keella. Tarkastuta autosi tässä tapauksessa ammattihuollossa. Suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun KIA-
jälleenmyyjään tai huollon yhteistyökumppaniin.

Kun toimintahäiriö huomataan
50 km:n ajaminen toimintahäiriön  

havaitsemisen jälkeen

Urealiuosjärjestelmän  
toimintahäiriö

(= ei urealiuoksen ruiskutusta)

Havaitaan epäasianmukainen  
urealiuos

(= epänormaali urealiuos)

Epänormaali urealiuoksen  
kulutus 

(= käsittelyn jälkeen ilmenevä vika)

OBD078111L OBD078114L

OBD078112L OBD078115L

OBD078113L OBD078114L
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Kun muistutusjärjestelmä on saavut-
tanut viimeisen tason ja estänyt auton 
käynnistyksen, se poistuu käytöstä 
vain kun urealiuossäiliö täytetään 
tai toimintahäiriöt on korjattu. Jos 
autoa ei voi käynnistää viestin ”Refill 
Urea tank or vehicle will not start” 
(täytä ureasäiliö tai auto ei käyn-
nisty) vuoksi, lisää riittävästi urea-
liuosta, odota muutama minuutti ja 
yritä auton käynnistämistä uudelleen. 
Jos auton käynnistäminen ei onnistu 
urealiuoksen määrästä riippumatta, 
tarkastuta autosi ammattihuollossa. 
Suosittelemme ottamaan yhteyttä 
valtuutettuun KIA-jälleenmyyjään tai 
huollon yhteistyökumppaniin. 

Auton uudelleenkäynnistyksen eston poisto (jos varusteena)

Ei uudelleenkäynnistystä

Alhainen urealiuoksen taso

Urealiuosjärjestelmän toimintahäiriö
(= ei urealiuoksen ruiskutusta)

Havaitaan epäasianmukainen  
urealiuos

(= epänormaali urealiuos)

Epänormaali urealiuoksen kulutus 
(= käsittelyn jälkeen ilmenevä vika)

OBD078110L

OBD078117L

OBD078118L

OBD078117L
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Urealiuoksen lisääminen

Urealiuoksen lisääminen täyttöletkulla
1.  Paina moottorin start/stop-painike 

OFF-asentoon. 
2.  Avaa urealiuossäiliön korkki kiertä-

mällä sitä vastapäivään. 
3.  Laita täyttöletku täysin sisään 

ja lisää ISO 22241 -määritysten 
mukaista urealiuosta. Lisää riittävä 
määrä urealiuosta.

 h  Varo, ettet vahingossa lisää 
urealiuosta polttoainesäiliöön. 
Jos niin käy, se heikentää auton 
suorituskykyä ja aiheuttaa monia 
toimintahäiriöitä. 

 h  Älä koskaan käytä urealiuosta, 
johon on sekoitettu lisäaineita tai 
vettä. Tällöin vierasaineita saat-
taa päästä urealiuossäiliöön. 
Jos niin käy, se heikentää auton 
suorituskykyä ja aiheuttaa monia 
toimintahäiriöitä.

  h  Käytä vain ISO 22241-määritys-
ten mukaista urealiuosta. Kaikki 
ei-hyväksytyt urealiuokset hei-
kentävät varmasti auton suori-
tuskykyä ja aiheuttavat monia 
toimintahäiriöitä. 

4.  Sulje urealiuossäiliön korkki tiukasti 
kiertämällä sitä myötäpäivään. 

Urealiuoksen lisääminen täyttöpullolla
1.  Paina moottorin start/stop-painike 

OFF-asentoon.
2.  Avaa urealiuossäiliön korkki kiertä-

mällä sitä vastapäivään. 
3.  Lisää ISO 22241-määritysten 

mukaista urealiuosta. Lisää riittävä 
määrä urealiuosta.

 h  Varo, ettet vahingossa lisää 
urealiuosta polttoainesäiliöön. 
Jos niin käy, se heikentää auton 
suorituskykyä ja aiheuttaa monia 
toimintahäiriöitä.

 h  Varo täyttämästä liikaa liuosta 
ureasäiliöön täyttäessäsi säiliötä 
täyttöpullosta. Liian täynnä oleva 
urealiuossäiliö laajenee jäätyes-
sään. Tämä voi aiheuttaa vakavia 
urealiuossäiliön tai urealiuosjär-
jestelmän toimintahäiriöitä.

OBD078120L
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 h  Älä koskaan käytä urealiuosta, 
johon on sekoitettu lisäaineita tai 
vettä. Tällöin vierasaineita saat-
taa päästä urealiuossäiliöön. 
Jos niin käy, se heikentää auton 
suorituskykyä ja aiheuttaa monia 
toimintahäiriöitä.

 h  Käytä vain ISO 22241-määritys-
ten mukaista urealiuosta. Kaikki 
ei-hyväksytyt urealiuokset hei-
kentävät varmasti auton suori-
tuskykyä ja aiheuttavat monia 
toimintahäiriöitä. 

4. Sulje urealiuossäiliön korkki tiukas-
ti kiertämällä sitä myötäpäivään.

Urealiuoksen lisääminen: Noin 
5 600 km:n välein (urealiuoksen 
kulutus riippuu tieprofiilista, ajota-
vasta ja ympäristöolosuhteista)
h  Mittariston mittareiden päivittämi-

nen kestää jonkin aikaa, kun urea-
liuosta on ruiskutettu.

(Jatkuu)
• Odota, että hiukkassuoda-

tinjärjestelmä jäähtyy ennen 
huoltoa, sillä se on kuuma. 
Muussa tapauksessa saatat 
polttaa ihosi.

• Lisää vain määritettyä urea-
liuosta, jos autossasi on urea-
liuosjärjestelmä. 

• Urealiuosjärjestelmä (esim. 
urealiuossuutin, urealiuos-
pumppu ja DCU) toimii noin 
2 minuutin ajan poistaakseen 
sisällä olevan urealiuoksen, 
jopa sen jälkeen, kun mootto-
rin käynnistyspainike on pai-
nettu OFF-asentoon. Varmista 
ennen huoltoa, että urealiuos-
järjestelmä on kokonaan pois 
päältä. 

(Jatkuu)

VAROITUS  
• Älä paina hiukkassuodatinjär-

jestelmää. Se saattaa vaurioit-
taa hiukkassuodatinjärjestel-
män sisällä olevaa katalysaat-
toria. 

• Älä muuta tai muokkaa hiuk-
kassuodatinjärjestelmää pi den-
tämällä pakoputkea tai suuntaa-
malla sitä uudelleen. Se saattaa 
heikentää hiukkassuodatinjär-
jestlemän toimintaa. 

• Vältä kosketusta pakoputkesta 
tyhjentyneeseen veteen. Vesi 
on hieman hapanta ja vahin-
gollista iholle. Jos vettä joutuu 
iholle, huuhtele se huolellisesti.

• Hiukkassuodatinjärjestelmän 
muokkaaminen tai muutta-
minen saattaa aiheuttaa jär-
jestelmän toimintahäiriön. 
Hiukkassuodatinta ohjaa 
monimutkainen elektroninen 
ohjausyksikkö.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)
• Jos saat urealiuoksesta aller-

gisen reaktion, ota välittömästi 
yhteyttä lääkäriin. 

• Varmista, että urealiuosta ei 
ole lasten ulottuvilla.

• Poista kaikki läikkynyt urea-
liuos vedellä tai liinalla. Jos 
urealiuos kristallisoituu, pyyhi 
se pois kylmällä vedellä kostu-
tetulla sienellä tai kankaalla.

 Jos läikkynyt urealiuos on pit-
kään tekemisissä ilman kans-
sa, se kristallisoituu valkoisek-
si aineeksi, joka vahingoittaa 
auton pintaa. 

• Urealiuos ei ole polttoaineen 
lisäaine. Sitä ei siis pidä ruis-
kuttaa polttoainesäiliöön. Se 
saattaa vahingoittaa mootto-
ria. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Urealiuos on vesiperäinen 

liuos, joka on helposti sytty-
vää, myrkytön, väritön ja haju-
ton. 

• Säilytä urealiuossäiliötä vain 
hyvin ilmastoidussa paikassa. 
Jos urealiuos on korkeassa 
lämpötilassa (n. 50 °C) pitkään 
(esim. suorassa auringonva-
lossa), saattaa tapahtua kemi-
allinen reaktio, jossa vapautuu 
ammoniakkihöyryä. 

(Jatkuu)
• Huonolaatuinen urealiuos tai 

ei-hyväksytyt nesteet saatta-
vat vahingoittaa auton kom-
ponentteja ja hiukkassuodatin-
järjestelmää. Kaikki urealiuok-
seen lisätyt tarkistamattomat 
lisäaineet voivat tukkeuttaa 
SCR-katalysaattorin ja aiheut-
taa muita toimintahäiriöitä, 
jotka vaativat kalliin hiukkas-
suodatinjärjestelmän vaihtoa.

• Jos urealiuosta joutuu silmiin 
tai iholle, pese alue huolelli-
sesti.

• Jos nielet urealiuosta, huuhte-
le suu huolellisesti ja juo pal-
jon puhdasta vettä. Ota tämän 
jälkeen välittömästi yhteyttä 
lääkäriin. 

• Jos urealiuosta läikkyy vaat-
teillesi, vaida vaatteet välittö-
mästi.

(Jatkuu)
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Huolto

Urealiuoksen säilyttäminen
• Urealiuosta ei voi säilyttää säiliös-

sä, joka on valmistettu tarkoituk-
seen sopimattomasta materiaalista 
kuten alumiinista, kupariseoksesta, 
sekoittamattomasta teräksestä tai 
galvanoidusta teräksestä.

 Urealiuos liuottaa metalleja ja vau-
rioittaa pakokaasujen puhdistusjär-
jestelmän korjauskelvottomaksi. 

• Säilytä urealiuosta vain seuraavista 
materiaaleista valmistetuissa säili-
öissä.

 -  DIN EN 10 088-1-/-2-/-3-määri-
tetty CR-Ni-teräs, Mo-Cr-Ni-teräs, 
polypropeeni ja polyeteeni

Urealiuoksen puhtaus
• Seuraavat tilanteet saattavat vauri-

oittaa hiukkassuodatinjärjestelmää. 
 -  Polttoainetta tai muita ei-hyväksyt-

tyjä nesteitä lisätään urealiuossäi-
liöön. 

 -  Urealiuokseen sekoitetaan lisäai-
neita. 

 -  Urealiuosta laimennetaan vedellä. 
• Käytä vain ISO 22241- tai DIN70070-

määritysten mukaista urealiuos-
ta. Jos ei-hyväksyttyä urealiuosta 
lisätään urealiuossäiliöön, tar-
kastuta autosi ammattihuollossa. 
Suosittelemme ottamaan yhteyttä 
valtuutettuun KIA-jälleenmyyjään 
tai huollon yhteistyökumppaniin.

• Jos kiellettyjä epäpuhtauksia pää-
see urealiuossäiliöön, se saattaa 
aiheuttaa seuraavia ongelmia.

 - Lisääntyneet päästöt
 -  Hiukkassuodatinjärjestelmän toi-

mintahäiriö 
 - Moottoriviat 

Älä koskaan lisää käytettyä urea-
liuosta joka on tyhjennetty urealiuos-
säiliöstä esimerkiksi auton huollon 
aikana. Sen puhtautta ei voida taata. 
Lisää aina uutta urealiuosta.
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Huolto

(Jatkuu)
• Kun käsittelet urealiuosta 

suljetuissa tiloissa, huolehdi 
hyvästä ilmanvaihdosta. Kun 
urealiuossäiliö avataan, siitä 
saattaa vapautua pistävää 
hajua.

• Pidä urealiuos poissa lasten 
ulottuvilta.

• Jos urealiuosta valuu auton 
pinnalle, pese pinta puhtaalla 
vedellä ruostumisen estämi-
seksi. 

• Kun lisäät urealiuosta, varo 
ettei se valu yli. 

(Jatkuu)

VAROITUS  
• Kun urealiuossäiliön korkki 

avataan ulkolämpötilan olles-
sa korkea, saattaa vapau-
tua ammoniakkihöyryjä. 
Ammoniakkihöyry on pistävän 
hajuista ja ärsyttää etupäässä:

 - ihoa
 - limakalvoja
 - silmiä
 Silmiä, nenää ja kurkkua saat-

taa polttaa, sinua voi yskittää 
ja silmäsi saattavat vettyä. Älä 
hengitä ammoniakkihöyryjä. 
Älä päästä urealiuosta ihollesi. 
Se on terveydelle vaarallista. 
Pese altistuneet alueet run-
saalla puhtaalla vedellä. Ota 
tarvittaessa yhteyttä lääkäriin.

(Jatkuu)

Urea-
liuoksen 
tiedot

SCR-järjestelmässä ei 
koskaan tule käyttää 
nesteitä kuten dieseliä, 
bensiiniä tai alkoholia. 
Kaikki muut nesteet 
suositeltua (ISO22241- 
tai DIN70070-määri-
tysten mukaista) urea-
liuosta lukuun ottamat-
ta saattavat vaurioittaa 
SCR-järjestelmää ja 
lisätä auton päästöjä.
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Huolto

(Jatkuu) 
• Jos auto on ollut pitkään 

pysäköitynä erittäin alhaises-
sa lämpötilassa (alle -11 cel-
siusasetta), urealiuos on jää-
tynyt urealiuossäiliöön. Kun 
urealiuos on jäätynyt, urea-
liuossäiliön sisältämän liuok-
sen määrää ei ehkä tunnisteta 
asianmukaisesti ennen kuin 
urealiuos sulatetaan lämmitti-
mellä. Vääränlainen urealiuos 
tai laimennettu urealiuos saat-
taa jäätyä korkeammassa läm-
pötilassa, jolloin lämmittimellä 
tehty sulatus ei tapahdu asian-
mukaisesti, sillä lämmitin akti-
voidaan vain tietyn lämpötilan 
alapuolella. Tämä voi aiheuttaa 
SCR-järjestelmän toimintahäi-
riön joka saattaa estää moot-
torin uudelleenkäynnistyksen. 

• Urealiuoksen sulattami-
seen tarvittava aika vaihtelee 
ajo-olosuhteiden ja ulkoläm-
pötilan mukaan. 

 HUOMIO  
• Jos käytetään huonolaatuis-

ta urealiuosta tai ei-suositel-
tua nestettä, auton osat kuten 
päästöjä rajoittavat laitteet 
saattavat vaurioitua. Jos lisä-
tään huonolaatuista poltto-
ainetta, SCR-katalysaattoriin 
kertyy vierasaineita, jolloin se 
tukkeutuu ja menee rikki. 

 Jos olet lisännyt väärää urea-
liuosta, käy mahdollisim-
man pian valtuutetulla KIA-
jälleenmyyjällä tai huollon 
yhteistyökumppanilla.

• Älä koskaan käytä muita kuin 
suositeltuja nesteitä, kuten 
dieseliä, bensiiniä tai alko-
holia. Käytä vain suositeltua 
urealiuosta, joka on ISO22241- 
tai DIN70070-määritysten 
mukaista.
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Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

MOOTTORI

MITAT

Kohta
Bensiini 1.0 

T-GDI
Bensiini 1.4 

T-GDI
Smart stream 

D 1.6

Iskutilavuus 
[cm3 (cu.in)]

998
(60,90)

1 353
(82,57)

1 598 
(97,51)

Sylinterin halkaisija x iskunpituus 
[mm(in)]

71 x 84
(2,79 x 3,3)

71,6 x 84
(2,82 x 3,31)

77 x 85,8 
(3,03 x 3,37)

Sytytysjärjestys 1-2-3 1-3-4-2 1-3-4-2

Sylintereitä 3, rivissä 4, rivissä 4, rivissä

Kohta mm

Kokonaispituus 4 310 (169,7)

Kokonaisleveys 1 800 (70,9)

Kokonaiskorkeus 1 447 (57,0)

Raideleveys 
edessä

195/65R15 1 573 (61,9)

205/55R16 1 565 (61,6)

225/45R17 1 559 (61,3)

225/40R18 1 555 (61,2)

Raideleveys 
takana

195/65R15 1 581 (62,2)

205/55R16 1 573 (61,9)

225/45R17 1 567 (61,7)

225/40R18 1 563 (61,5)

Akseliväli 2 650 (104,3)
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Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

POLTTIMOIDEN TEHOT
Valo Teho (W) Polttimotyyppi

Edessä

Ajovalo
Lähi

Vakiona 55W H7 LL
Valinnainen * 60W LED

Kaukovalo
Vakiona 55W H7 LL
Valinnainen * 24,5W LED

Päivävaloautomatiikka * 21W tai LED P21W tai LED
Seisontavalo * 5W tai LED W5W tai LED
Suuntavalo 21W tai LED PY21W tai LED
Etusumuvalo * 35W H8 LL

Takana

Takavalo
Sisäpuolella 5W tai LED W5W tai LED
Ulkopuolella 5W tai LED P21/5W tai LED

Jarruvalo Ulkopuolella 21W tai LED P21/5W tai LED
Suuntavalo 21W PY21W
Peruutusvalo 16W W16W
Takasumuvalo * 21W tai LED H21W tai LED
Lisäjarruvalo 1,8W LED
Rekisterikilven valo 5W X 2EA W5W

Sisätilat

Karttavalot * 10W X 2EA tai LED W10W tai LED
Matkustamon valo 10W tai LED FESTOON tai LED
Tavaratilan valo 10W FESTOON
Hansikaslokeron valo 8W FESTOON
Ehostuspeilien valot * 5W FESTOON

* jos varusteena
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Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

RENKAAT JA VANTEET

*1: Kantavuusindeksi
*2: Nopeusluokka
*3: Jos tarkoituksena on lain sallisessa ajaa nopeammin (yli 160km/h), säädä rengaspaineet yllä olevan taulukon mukaisesti
*3: Venäjää lukuun ottamatta

Kohta
Rengas-

koko
Vanne-
koko

Kantavuus
Nopeus- 
luokitus

Rengaspaine Bar (psi, kPa)

Normaalikuorma
(alle 160 km/h)

Suurin kuorma
(alle 160 km/h)

Ajo suurella  
nopeudella

(yli 160 km/h) *3

LI *1 Kg SS *2 Km/h Edessä Takana Edessä Takana Edessä Takana

TÄYSI-
KOKOI-

NEN
RENGAS

195/65R15 6.0J X 15 91 615 H 210

2,2 
(32 220)

2,2
(32 220)

2,35
(34 235)

2,5
(36 250)

2,75
(40, 275)

2,75
(40, 275)

2,35 
(34 235)

2,35
(34 235)

2,35
(34 235)

2,5
(36 250)

2,75
(40, 275)

2,75
(40, 275)

205/55R16 6.5J X 16 91 615 H 210
2,2

(32 220)
2,2

(32 220)
2,35

(34 235)
2,75

(40 275)
2,75

(40, 275)
2,75

(40, 275)

225/45R17 7.0J X 17
91 615 V 240

2,2
(32 220)

2,2
(32 220)

2,35
(34 235)

2,75
(40 275)

2,75
(40, 275)

2,75
(40, 275)

91 615 W 240

225/40ZR18 7.5J X 18 92 630 Y 300
2,4

(35 240)
2,4

(35 240)
2,5

(36 250)
2,75

(40 275)
2,75

(40, 275)
2,75

(40, 275)

PIENI
VARA-
PYÖRÄ

T125/80D15 4.0T X 15 95 690 M 130
4,2 

(60, 420)
-

T125/80D16 4.0T X 16 97 730 M 130
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Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

HUOMIO
Kun vaihdat renkaita, renkaiden on oltava samaa kokoa kuin ajoneuvon alkuperäisrenkaat.
Erikokoisten renkaiden käyttäminen voi vahingoittaa pyöriin liittyviä osia tai heikentää nii-
den toimintaa.

] HUOMAUTUS
• Kun vaihdat renkaita, suosittelemme käyttämään ajoneuvon alkuperäisrenkaita . 
 Jos näin ei tehdä, se heikentää suorituskykyä ja ajettavuutta .
• Kun ajetaan korkealla merenpinnasta, on luonnollista, että ilmanpaine kasvaa .  

Tarkista siis rengaspaineet ja lisää ilmaa tarvittaessa . 
 Ilmanpaineen lisäystarve per km merenpinnan yläpuolella: 1,5 psi/km 
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Kohta
Bensiini 1.0 

T-GDI
Bensiini 1.4 

T-GDI
Smart stream D 1.6

6MT 6MT 6MT 7DCT

Ajoneuvon koko-
naispaino 

kg

Polttoainetalo-
udellisuuspa-

ketti

Standardi-
paketti

Polttoainetalo-
udellisuuspa-

ketti

Standardi-
paketti

Polttoainetalo-
udellisuuspa-

ketti

Standardi-
paketti

Standardi-
paketti

1 750  
(3 858

1 800 (3 968 1 770 (3 902 1 820 (4 012 1 830 (4 034) 1 880 (4 145) 1 900 (4 189)

Tavaratilan  
tilavuus

 l (cu ft)

MIN 395 (13,9)

MAX 1 291 (45,6)

PAINOT/TILAVUUDET

ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ

Ota yhteyttä ammattihuoltoon, jos haluat lisätietoja.
Suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun KIA-jälleenmyyjään tai huol-
lon yhteistyökumppaniin.

OMINAISUUS Tilavuuspaino Luokitus

Kylmäaine 500 ± 25g
R-1234yf

R-134a

Kompressorivoiteluaine 110 ± 10g PAG 30
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Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

TILAVUUDET JA SUOSITELLUT POLTTOAINEET 
Käytä ainoastaan oikeanlaatuisia voiteluaineita saavuttaaksesi moottorilta ja voimansiirrolta parhaan mahdollisen 
suorituskyvyn ja kestävyyden. Oikeat voiteluaineet parantavat myös moottorin hyötysuhdetta, jolloin polttoainetalous 
paranee.
Seuraavat voiteluaineet ja nesteet ovat suosituksia ajoneuvollesi.

Voiteluaine Määrä Luokitus
Moottoriöljy *1 *2 
(tyhjennys ja täyttö)

Suositus
Bensiinimoottori

1.0 T-GDI 3,9 l (4,12 US qt.) 0W30 ACEA-A5/B5

1.4 T-GDI 4,2 l (4,4 US qt.)
ACEA A5/B5

API SN, ACEA C2 *5

Dieselmoottori Smart stream D 1.6 4,4 l (4,6 US qt.) ACEA C5 tai C2 tai C3

Käsivaihteiston  
öljy

Bensiinimoottori

1.0 T-GDI 1,6 ~ 1,7 l  
(1,5 ~ 1,6 US qt.)

API Service GL-4 SAE 70W 
- HK SYN MTF 70W

- SPIRAX S6 GHME 70W MTF
- GS MTF HD 70W

1.4 T-GDI 1,7 ~ 1,8 l  
(1,6 ~ 1,7 US qt.)

Dieselmoottori 1.6L 1,7 ~ 1,8 l  
(1,6 ~ 1,7 US qt.)

Kaksoiskytkin-
vaihteiston öljy

Bensiinimoottori 1.4 T-GDI
1,9~2,0 l 

(1,8~1,9 US qt.)

API Service GL-4 SAE 70W
- HK SYN DCTF 70W

- SPIRAX S6 GHME 70W DCTF
- GS DCTF HD 70WDieselmoottori 1.6L
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Voiteluaine Määrä Luokitus

Jäähdytysneste

Bensiini-
moottori

1.0 T-GDI MT 5,5 l (5,8 US qt.)

Pakkasnesteen ja veden seos (etylee-
niglykoli-pohjainen jäähdytysneste jääh-

dytyslaitteille)

1.4 T-GDI
MT

6,1 l (6,4 US qt.)
DCT

1.6 T-GDI MT 5,8 l (6,1 US qt.)

Diesel-
moottori

Smart stream 
D 1.6

MT
7,8 l (8,2 US qt.)

DCT

Jarru-/kytkinneste Tarvittava määrä FMVSS116 DOT-3 tai DOT-4

Ureaneste  
(jos varusteena)

Dieselmoottori 12 l (12,7 US qt.)
ISO22241 
DIN70070

Polttoaine 50 l (13,2 US gal.) -

*1  :  Noudata seuraavalla sivulla suositeltuja SAE- viskositeettiluokituksia.
*2  :  Nykyisin on saatavana energiaa säästäviä moottoriöljyjä. Muiden hyötyjen lisäksi nämä öljyt parantavat polttoainetaloutta kuluttamalla vähem-

män moottorin kitkan kumoamiseksi tarvittavaa polttoainetta. Näitä parannuksia on vaikea huomata jokapäiväisessä ajossa, mutta vuositasolla 
niistä seuraa merkittäviä kustannus- ja energiansäästöjä.

*3  : Dieselhiukkassuodatin
*4: KOSKEE INTIAA, LÄHI-ITÄÄ, IRANIA, LIBYAA, ALGERIAA, SUDANIA, MAROKKOA, TUNISIAA, EGYPTIÄ, KESKI- JA ETELÄ-AMERIKKAA 
*5: EI KOSKE INTIAA, LÄHI-ITÄÄ, IRANIA, LIBYAA, ALGERIAA, SUDANIA, MAROKKOA, TUNISIAA, EGYPTIÄ, KESKI- JA ETELÄ-AMERIKKAA
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Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

Suositellut SAE  
-viskositeettiluokitukset

Moottoriöljyn viskositeetilla (paksuu-
della) on vaikutusta polttoainetalou-
teen ja toimintaan kylmässä (moot-
torin käynnistys ja moottoriöljyn 
juoksevuus). Alemman viskositeetin 
moottoriöljyt voivat tarjota parempaa 
polttoainetaloutta ja kylmän sään toi-
mivuutta, korkeamman viskositeetin 
moottoriöljyt ovat vaatimus riittävälle 
voitelulle kuumalla säällä. 

HUOMIO
Varmista täyttökorkin, tyhjen-
nystulpan tai mittatikun ympä-
röimä alue ennen voiteluaineen 
tarkastamista tai tyhjentämistä. 
Tämä on erittäin tärkeää pölyi-
sillä ja hiekkaisilla alueilla tai 
autoa käytettäessä päällystä-
mättömillä teillä. Korkin ja mit-
tatikun ympäristön puhdista-
misella estetään lian tai pölyn 
kulkeutuminen moottoriin tai 
muihin vahingoittuviin mekanis-
meihin.  

SAE-viskositeettiluokitusta vastaava käyttölämpötila-alue

Lämpötila
°C
(°F)

-30    -20    -10    0    10    20    30    40    50
  -10     0     20    40    60    80     100   120

Smart stream D 1.6 5W-30

15W-40
10W-30

0W-30
0W-20

Suosituksista poikkeavien öljyjen käyttäminen saattaa aiheuttaa moottoriva-
hinkoja.
Kun valitset öljyä, ota huomioon autosi käyttöympäristön tulevat lämpötilan 
vaihtelut ennen seuraavaa öljynvaihtoa. Valitse suositeltu öljyn viskositeetti 
taulukosta. 

n Diesel 1.6

n Kappa 1.0/1.4 T-GDI
SAE-viskositeettiluokitusta vastaava käyttölämpötila-alue

Lämpötila
°C
(°F)

-30    -20    -10    0    10    20    30    40    50
  -10     0     20    40    60    80     100   120

Kaikki maat 0W-30, 5W-30
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AJONEUVON VALMISTENUMERO (VIN)

Ajoneuvon valmistenumeroa (VIN) 
käytetään autosi rekisteröinnissä ja 
kaikissa juridisissa omistajuuteen liit-
tyvissä asiayhteyksissä.
Numero on stanssattu lattialle mat-
kustajan istuimen alle. Tarkastaaksesi 
numeron, poista kansi (1).

Valmistenumerokilpi
VIN-numero löytyy myös kilvestä, 
joka on kiinnitetty kojelaudan pääl-
le. Kilvessä oleva numero voidaan 
lukea helposti ulkopuolelta tuulilasin 
kautta.

Ajoneuvon hyväksyntäkilpi on kiinni-
tetty kuljettajan (tai etumatkustajan) 
puolen keskipilariin ja se sisältää 
ajoneuvon valmistenumeron (VIN).

AJONEUVON HYVÄKSYN-
TÄKILPI (MIKÄLI  
VARUSTEENA)

OCD088001

 n Tyyppi A

OCD088002

 n Tyyppi B (mikäli varusteena)

OUB081003
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Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

Uudessa autossa olevat renkaat on 
valittu normaaliajoon vaikuttavien 
ominaisuuksien perusteella.
Rengaskilpi sijaitsee kuljettajan 
puoleisessa keskipilarissa sisältäen 
autoosi suositeltujen rengaspainei-
den taulukon. 

RENKAIDEN TIEDOT JA 
RENGASPAINETAULUKKO

MOOTTORINUMERO

OUB071018
Moottorinumero on painettu mootto-
rilohkoon kuvan mukaisesti.

 n Smart stream D 1.6

OCD088003

 n Bensiinimoottori (1.4 T-GDI)

OCD088005
 n Bensiinimoottori (1.0 T-GDI)

OCD088006
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ILMASTOINNIN   
KOMPRESSORIN 
MERKINTÄ

VAATIMUSTENMUKAI-
SUUSVAKUUTUS

Kompressoritarrasta ilmenee ajo-
neuvosi kompressorin tiedot, kuten 
malli, toimittajan osanumero, valmis-
tenumero, kylmäaine (1) sekä kylmä-
aineen öljy (2). 

Kylmäainetarra sijaitsee:
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 Jarru- ja takavalon (polttimotyyppinen) polttimon  
 vaihtaminen (Takavaloumpio tyyppi A) ...................8-108
 Kartanlukuvalon (LED-tyyppinen) polttimon  
 vaihtaminen ...............................................................8-102
 Kartanlukuvalon (polttimotyyppinen)  
 polttimon vaihtaminen ..............................................8-102
 Kattovalon (polttimotyyppinen)  
 polttimon vaihtaminen ..............................................8-114
 Lisäjarruvalon (LED-tyyppinen)  
 polttimon vaihtaminen ..............................................8-101
 Lukuvalon (LED-tyyppinen) polttimon  
 vaihtaminen ...............................................................8-103
 Päiväajovalon (polttimotyyppinen)  
 polttimon vaihtaminen ................................................8-94
 Peruutusvalon (polttimotyyppinen) polttimon  
 vaihtaminen  (Takavaloumpio tyyppi A, B) ...............8-98
 Polttimoiden vaihtamiseen liittyvät varotoimet  .........8-84
 Polttimon sijainti (edessä) ...........................................8-87
 Polttimon sijainti (sivussa) .........................................8-89
 Polttimon sijainti (takana) ...........................................8-88
 Rekisterikilven valon polttimon vaihtaminen ...........8-101

 Seisontavalon / Päiväajovalon (LED-tyyppinen)  
 vaihto (ajovalotyyppi B) .............................................8-93
 Seisontavalon polttimon (polttimotyyppinen)  
 vaihto (ajovalotyyppi A) .............................................8-92
 Sivusuuntavalon (LED-tyyppinen)  
 polttimon vaihtaminen ................................................8-94
 Sivusuuntavalon (polttimotyyppinen)  
 polttimon vaihtaminen ................................................8-95
 Takasumuvalonvalon (LED-tyyppinen)  
 polttimon vaihtaminen  
 (Takavaloumpio tyyppi B) ........................................8-100
 Takasumuvalonvalon (polttimotyyppinen)  
 polttimon vaihtaminen  
 (Takavaloumpio tyyppi A) ..........................................8-99
 Takasuuntavilkun (polttimotyyppinen)  
 polttimon vaihtaminen  
 (Takavaloumpio tyyppi A, B) .....................................8-95
 Takavalon (sisäpuoli) (polttimotyyppinen)  
 polttimon vaihtaminen  
 (Takavaloumpio tyyppi A) ..........................................8-99
 Tavaratilan valon polttimon vaihtaminen .................8-105
Polttoaineen laatuvaatimukset .........................................1-3
Polttoaineensuodatin (dieselmoottori) ...........................8-37
 Polttoaineensuodattimen (patruunan) vaihtaminen ....8-37
 Veden poistaminen polttoainesuodattimesta ...............8-37
Polttoainemittari.............................................................4-58
Polttoainesäiliön luukku ................................................4-37
Pyöränkulmat ja renkaan tasapainotus ..........................8-53
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Pyörien vaihtaminen ......................................................8-55
Pysäköinnin etäisyysvaroitin .........................................4-98
 Varoitusmerkkivalon ja äänen tyyppi .........................4-99
Pysäköinnin etäisyysvaroitin-peruutus ..........................4-94
 Itsetestaus ....................................................................4-97
 Peruutustutkan toiminta ..............................................4-94
 Tilanteet, joissa peruutustutka ei ole käytettävissä .....4-95
 peruutustutka varotoimenpiteet  .................................4-96
Pysäköintitutka.............................................................4-103
 Järjestelmän toiminta (pysäköintitila) .......................4-108
 Järjestelmän toiminta (poistumisavustin) .................4-116
 Toiminnan edellytykset .............................................4-104
Päiväajovalon (polttimotyyppinen) polttimon  
vaihtaminen ....................................................................8-94
Päivävaloautomatiikka .................................................4-131
Pääntuki (edessä) ...........................................................3-13
Pääntuki (takana) ...........................................................3-17
Päästöjenrajoitusjärjestelmä.........................................8-125
 Haihtumiskaasupäästöjen hallintajärjestelmä .........  8-125
 Kampikammion päästöjen hallintajärjestelmä ..........8-125
 NOx-katalysaattori ....................................................8-130
 Pakokaasupäästöjen rajoitusjärjestelmä ....................8-126
 Selektiivinen katalyyttinen pelkistys ........................8-130

Raitisilmasuodatin .........................................................8-40
 Suodattimen tarkastaminen .........................................8-40

Rekisterikilven valon polttimon vaihtaminen .............8-101
Rengaspaineiden tarkastaminen .....................................8-51
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä ..............................7-9
Rengasrikko .................................................................  7-16
 Nosturi ja työkalut ....................................................  7-16
 Pyörän vaihtaminen ....................................................7-18
 Varapyörän irrotus .......................................................7-17
 Varapyörän säilytys .....................................................7-17
Rengastyyppi- ja painesuositukset sisältävä tarra .........9-11
Renkaan pikakorjaussarja ..............................................7-27
Renkaat ja vanteet .................................................. 8-50, 9-4
 Matalan profiilisuhteen rengas ...................................8-60
 Pyöränkulmat ja renkaan tasapainotus........................8-53
 Pyörien vaihtaminen ...................................................8-55
 Rengaspaineiden tarkastaminen ..................................8-51
 Renkaan pito ...............................................................8-56
 Renkaan sivupinnan merkinnät .................................  8-56
 Renkaiden huoltaminen ............................................  8-50
 Renkaiden huolto ........................................................8-56
 Renkaiden kiertovaihto .............................................  8-52
 Renkaiden vaihtaminen .............................................  8-54
 Suositellut rengaspaineet kylminä ..............................8-50
Renkaiden kiertovaihto ................................................  8-52
Renkaiden kiertovaihto ................................................  8-52
Renkaiden vaihtaminen ...............................................  8-54R
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Sateessa ajaminen ........................................................6-183
Seisonta- ja takavalot ...................................................4-124
Seisontajarru ......................................................... 6-47,8-36
 Seisontajarrun tarkastaminen ......................................8-36
Seisontavalon / Päiväajovalon (LED-tyyppinen)  
vaihto (ajovalotyyppi B) ................................................8-93
Seisontavalon polttimon (polttimotyyppinen)  
vaihto (ajovalotyyppi A) ................................................8-92
Selektiivinen katalyyttinen pelkistys ...........................8-130
Selkänojan tasku (etu) ...................................................3-16
Sisätilat.............................................................................2-5
Sisätilojen hoito ...........................................................8-122
Sisävalaistus .................................................................4-139
 Ehostuspeilin valo .....................................................4-141
 Hansikaslokeron valo ................................................4-141
 Karttavalo ..................................................................4-139
 Kattovalo ...................................................................4-140
 Tavaratilan valo .........................................................4-140
Sivusuuntavalon (LED-tyyppinen)  
polttimon vaihtaminen ...................................................8-94
Sivusuuntavalon (polttimotyyppinen)  
polttimon vaihtaminen ...................................................8-95
Sivutaustapeili ................................................................4-51
Sivuturvatyyny ...............................................................3-64
Sport-järjestelmä ..........................................................6-136
SRS-järjestelmän osat ja toiminnot ...............................3-55

Stop & go -toiminnolla varustettu mukautuva  
vakionopeudensäädin ...................................................6-109
 Ajoneuvojen välisen etäisyyden asettaminen ...........6-116
 Järjestelmän rajoitukset .............................................6-123
 Mukautuvan vakionopeussäätimen  
 herkkyyden säätäminen .............................................6-121
 Nopeuden asettaminen ..............................................6-111
 Siirtyminen tavalliseen vakionopeussäätöön ............6-122
Sulakkeet ........................................................................8-62
 Akun sulake ................................................................8-68
 Moottoritilan sulakkeen vaihtaminen .........................8-66
 Pitkä sulake ...............................................................  8-66
 Pääsulake .....................................................................8-67
 Sisäpaneelin sulakkeen vaihtaminen ..........................8-65
 Sulake-/relerasian kuvaus ...........................................8-68
Suuntavilkut ja kaistanvaihtotoiminto .........................4-129
Sähköinen ohjaustehostin ..............................................4-46
Sähkötoiminen seisontajarru (EPB) ...............................6-49
Sähkötoimisten ikkunannostimien lukituskytkin...........4-31
Säilytyslokero ..............................................................4-172
 Aurinkolasikotelo  .....................................................4-173
 Keskikonsolin lokero ................................................4-173
 Keskikonsolin säilytyslokerot ...................................4-172
 Matkatavaraverkko ...................................................4-174
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Takaistuin .......................................................................3-17
Takalasinpyyhkimen ja -pesimen kytkin .....................4-137
Takaluukku .....................................................................4-25
 Takaluukun avaaminen ...............................................4-25
 Takaluukun hätäavauskahva .......................................4-27
 Takaluukun sulkeminen ..............................................4-26
Takaluukun avaaminen ..................................................4-25
Takaluukun hätäavauskahva ..........................................4-27
Takaluukun sulkeminen .................................................4-26
Takanäkymä .................................................................4-122
Takaovien lapsilukko .....................................................4-23
Takasumuvalo ..............................................................4-131
Takasumuvalonvalon (LED-tyyppinen)  
polttimon vaihtaminen (Takavaloumpio tyyppi B) .....8-100
Takasumuvalonvalon (polttimotyyppinen)  
polttimon vaihtaminen (Takavaloumpio tyyppi A) .......8-99
Takasuuntavilkun (polttimotyyppinen)  
polttimon vaihtaminen (Takavaloumpio tyyppi A, B)...8-95
Takavalon (sisäpuoli) (polttimotyyppinen)  
polttimon vaihtaminen (Takavaloumpio tyyppi A) .......8-99
Taloudellinen ajaminen ................................................6-179
Talvirenkaat ...............................................................  6-186
 Pieni varapyörä ...........................................................7-23
 Pyörän vaihtaminen ....................................................7-18
 Varapyörän irrotus .......................................................7-17
 Varapyörän säilytys .....................................................7-17

Tarrat
 Auton tyyppikilpi ........................................................9-12
 Kylmäaineen tietokilpi ................................................9-14
 Rengastyyppi- ja painesuositukset sisältävä tarra ......9-11
 Renkaan sivupinnan merkinnät .................................  8-56
 Turvatyynyjärjestelmän varoitusmerkinnät ................3-76
Taustapeilin yö-/päivätoiminto ....................................  4-49
Tavaratilan peite (5-ovinen) .........................................4-188
Tavaratilan tilavuus ..........................................................9-6
Tavaratilan valo ...........................................................4-140
Tavaratilan valon polttimon vaihtaminen ....................8-105
Tilanteet, joissa eivät laukea (turvatyynyt)....................3-71
Tilavuudet (voiteluaineet) ................................................9-7
Törmäysvaroitin (FCA) (kameratyyppinen) ..................6-70
 Etäisyysanturi edessä (etututka) .................................6-86
 Jalankulkijan tunnistaminen .......................................6-93
 Jarrujen käyttö ................................................... 6-73, 6-85
 Järjestelmän asetukset ja aktivointi .................. 6-70, 6-82
 Järjestelmän rajoitukset ..................................... 6-77, 6-89
 Järjestelmän toimintahäiriö ............................... 6-75, 6-88
 Törmäysvaroitin (FCA)  
 (kamera+tutka-tyyppinen) ...........................................6-82
 Törmäysvaroittimen (FCA) varoitusviesti ja  
 järjestelmän hallinta .......................................... 6-72, 6-84
 Törmäysvaroittimen etukamera-anturi .......................6-74
Turvaistuimen asentaminen ...........................................3-40
Turvaistuimen valinta ....................................................3-38
Turvaistuin .....................................................................3-37
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 ISOFIX-kiinnityspisteet ja ylemmät  
 tether-kiinnityspisteet  (ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä)  
 lapsille .......................................................................  3-41
 Turvaistuimen asentaminen ........................................3-40
 Turvaistuimen valinta .................................................3-38
Turvatyynyjärjestelmän hoito  .......................................3-74
Turvatyynyjärjestelmän varoitusmerkinnät ...................3-76
Turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo ............................3-53
Turvatyynyt ..................................................................  3-49
 Kuljettajan ja matkustajan etuturvatyyny ...................3-58
 Laukeamistilanteet ......................................................3-70
 Sivuturvatyyny ............................................................3-64
 SRS-järjestelmän osat ja toiminnot ............................3-55
 Tilanteet, joissa ei laukea ............................................3-71
 Toiminta ......................................................................3-50
 Turvatyynyjärjestelmän hoito  ....................................3-74
 Turvatyynyjärjestelmän varoitusmerkinnät ................3-76
 Turvatyynyjärjestelmän varoitusvalo ..........................3-53
 Turvaverho ..................................................................3-66
Turvavaijerit .................................................................6-193
Turvaverho .....................................................................3-66
Turvavöiden kunnossapito  ............................................3-36
Turvavyöjärjestelmä ......................................................3-22
Turvavyön esikiristin .....................................................3-29
Turvavyöt .......................................................................3-22
 Kolmipistevyö (lantio-/olkavyö) .................................3-26
 Kuljettajan istuimen turvavyön varoitusvalo ..............3-24
 Turvavyöjärjestelmä ....................................................3-22

 Turvavyön esikiristin ..................................................3-29
 Turvavöiden kunnossapito  .........................................3-36
 Varotoimenpiteet .........................................................3-33
Tuulilasin lämmitys ja huurteenpoisto ........................4-167
 Automaattinen ilmastointijärjestelmä .......................4-168
 Huurteenpoiston toimintaperiaate .............................4-169
 Käsisäätöinen ilmastointijärjestelmä ........................4-167
Tuulilasinpesimet  ........................................................4-135
Tuulilasinpyyhkimet  ...................................................4-133
Tämän käsikirjan käyttö ..................................................1-2

Ulkolämpötila ................................................................4-59
Ulkopuolen varusteet ...................................................4-176
 Häikäisysuoja ..........................................................  4-177
 Istuinlämmitin .........................................................  4-178
 Istuimen jäähdytys ....................................................4-179
 Kauppakassipidike ....................................................4-189
 Langaton matkapuhelimen latausjärjestelmä ............4-183
 Lattiamattokoukut .....................................................4-186
 Mukipidike ..............................................................  4-176
 Tavaratilan peite (5-ovinen) ......................................4-188
 USB-laturi .................................................................4-181
 Vaateripustin .............................................................4-187
 Virtapistoke  ..............................................................4-180
USB-laturi ....................................................................4-181
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Vaaralliset ajo-olosuhteet .............................................6-181
Vaateripustin ................................................................4-187
Vaatimustenmukaisuusvakuutus ....................................9-12
Vaihdeilmaisin ...............................................................4-50
Vaihteisto - Automaattivaihteisto ...................................6-24
Vakionopeussäädin.........................................................6-95
 Asetetun nopeuden pienentäminen .............................6-97
 Asetetun nopeuden suurentaminen .............................6-97
 Hetkellinen kiihdytys, kun vakionopeudensäädin  
 on käytössä ..................................................................6-98
 Palaaminen vakionopeuteen n. yli 30 km/h  
 nopeudessa ..................................................................6-99
 Vakionopeuden asettaminen .......................................6-96
 Vakionopeudensäätimen poistaminen käytöstä ..........6-98
 Vakionopeussäätimen poistaminen käytöstä ...............6-99
Valot .............................................................................4-123
 Ajovalojen asento .....................................................4-125
 Ajovalojen korkeudensäätö .......................................4-132
 Ajovalojen saattovalotoiminto ..................................4-123
 Akun säästötoiminto .................................................4-123
 Auto light -toiminto ..................................................4-125
 Etusumuvalo .............................................................4-130
 Kaukovaloavustin .....................................................4-127
 Kaukovalojen käyttö .................................................4-126
 Päivävaloautomatiikka ..............................................4-131
 Seisonta- ja takavalot ................................................4-124

 Suuntavilkut ja kaistanvaihtotoiminto ......................4-129
 Takasumuvalo ...........................................................4-131
Varoitusvalot ..................................................................4-78
Varoitusviestit ................................................................4-73
Varotoimenpiteet ............................................................3-33
Varovainen kaarreajo .................................................  6-182
Vastaantulevan liikenteen väistö-avustin .....................6-153
Vetokoukut ...................................................................6-193
Viritetty tila ....................................................................4-16
Viritys poistettu -tila ......................................................4-18
Virta-avaimen asennot .....................................................6-7
 Moottorin käynnistäminen ..........................................  6-8
 Virta-avaimen asento ....................................................6-7
Virtapistoke  .................................................................4-180
Voiteluaineet ja täyttömäärät  ..........................................9-7
Voiteluainesuositukset ja täyttömäärät  ...........................9-7
 Suositellut SAE -viskositeettiluokitukset ...................  9-9
VSM-järjestelmä ............................................................6-66

Ylikuumeneminen ..........................................................  7-8
 Käynnistäminen apuakulla ..........................................  7-5
 Pieni varapyörä ...........................................................7-23
 Renkaan pikakorjaussarja ...........................................7-27
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Älyavaimen toiminnot ...................................................4-13
Älyavain .........................................................................4-13
 Älyavaimen toiminnot ................................................4-13
 Älyavainta koskevia varotoimenpiteitä ......................4-14
Älyavainta koskevia varotoimenpiteitä .........................4-14
Äänitorvi ........................................................................4-48

Öljy (moottori - bensiini) .............................................  8-24
Öljy (moottori - diesel) ................................................  8-27
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