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Nauti autostasi ja ”Family-like Care”-kokemuksista!

KiitBmme sinua Kia-auton hankinnasta.

Kia Motors on maailmanlaajuinen autovalmistaja, joka on keskittynyt 
valmistamaan tuotteita, jotka ovat korkealaatuisia ja tarjoavat 
erinomaisen vastineen rahalle. Kia on omistautunut tarjoamaan 
asiakkailleen asiakaspalvelukokemuksia, jotka ylittBvBt odotukset.

Kaikissa Kia-jBlleenmyyjBpisteissB tulet saamaan lBmmintB, 
vieraanvaraista ja ammattimaista palvelua henkilRkunnalta, joka on 
sitoutunut noudattamaan ”Family-like Care” -asiakas palvelu ohjel-
maamme.

Kaikki tBmBn kByttRohjekirjan sisBltBmBt tiedot olivat ajan tasalla 
julkaisun aikana. Kia pidBttBB kuitenkin oikeuden muutoksien 
tekemiseen milloin tahansa toimintaperiaatteen mukaisen, jatkuvan 
tuotekehityksen johdosta.

TBmBn kBsikirjan sisBltR koskee kaikkia Kian varustetasoja ja sisBltBB 
kuvia ja tietoja vakiovarusteiden lisBksi valinnaisista varusteista ja 
niiden kBytRstB. TBmBn johdosta tBstB kByttRohjekirjasta saattaa 
lRytyB tietoja, jotka eivBt koske juuri sinun autosi malliversiota. Jotkin 
kuvat on tarkoitettu vain havainnollistaviksi, ja niissB saattaa nBkyB 
ominaisuuksia, jotka poikkeavat omasta autostasi.



Kiitos, ettB valitsit Kian.
TBmB kByttRohjekirja auttaa sinua tutustumaan uuden autosi kByttRRn, huoltoon ja turvallisuuteen liittyvissB 
asioissa. TBmBn liitteenB toimitetaan Takuu- ja Huoltovihko, joka sisBltBB kaikki autoasi koskevat takuuehdot. 
Kehotamme lukemaan nBmB julkaisut huolellisesti ja noudattamaan niissB esitettyjB suosituksia, jotta voisit var-
mistaa uuden autosi luotettavan ja turvallisen toiminnan.
KIA tarjoaa erilaisiin malleihinsa suuren valikoiman lisBvarusteita ja valinnaisia ominaisuuksia. TBmBn vuoksi jotkut 
tBssB ohjekirjassa esitetyt varusteet sekB erilaiset kuvat eivBt vBlttBmBttB ole sovellettavissa oman autosi malli-
versioon.
TBssB ohjekirjassa annetut tiedot ja mBBritykset olivat ajan tasalla painatushetkellB. KIA pidBttBB oikeuden muut-
taa yksityiskohtia tai kehittBB tuotteitaan ilman erillistB ilmoitusta niin, ettB se aiheuttaisi mitBBn velvoitteita. Jos 
sinulla on kysyttBvBB, suosittelemme ottamaan yhteyttB valtuutettuun Kia-huoltoon tai huollon yhteistyRkump-
paniin.
Haluamme jatkuvasti varmistaa, ettB olet tyytyvBinen KIA-ajoneuvoosi.

© 2019 Kia MOTORS Corp.

Kaikki oikeudet pidBtetBBn. Kaikenlainen elektroninen 
tai mekaaninen kopiointi tai jBljentBminen, mukaan 
luettuina valokopiointi, BBnitys tai muu tallennusjBr-
jestelmB, tai kBBntBminen kokonaan tai osittain, ei 
ole sallittu ilman KIA MOTORS Corporation’in kirjallista 
lupaa.
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SBhkRauton kByttRopas

1SBhkRauton kByttRvoima saadaan 
akusta ja sBhkRmoottorista. Poltto-
nestekByttRisen polttomoottorin sijaan 
autossa on sBhkRmoottori, joka hyR-
dyntBB korkeajBnniteakun varausta. 
SBhkRautot ovat ympBristRystBvBllisiB: 
ne eivBt tuota pakokaasupBBstRjB.

SBhkRauton ominaisuudet
1. SBhkRauton kByttRvoimana on 

korkeajBnniteakun varaama sBhkR-
energia. SBhkRautossa ei tarvita 
lainkaan polttonestettB eikB se 
nBin ollen tuota pakokaasupBBstRjB 
eikB saastuta ilmaa. 

2. Autossa on tehokas sBhkRmoot-
tori. Perinteiseen polttomoottori-
autoon verrattuna sBhkRauto on 
hiljainen ja vBrinBtRn. 

3. Regeneroiva jarrutus lataa korkea-
jBnniteakkua vauhdin hidastuessa 
ja ajettaessa alamBkeen. Jarrutu-
senergian talteenotto vBhentBB 
energiahukkaa ja pidentBB jBljellB 
olevaa ajomatkaa. 

4. Kun akkuvaraus heikkenee, akkua 
voidaan ladata normaalilatauksella, 
pikalatauksella ja yllBpitolatauk-
sella. (Katso kohta ”SBhkRauton 
lataustyypit” sivulla 1-18.)

✽ HUOMAUTUS

Miten regeneroiva jarrujBrjestelmB 
toimii? 
Regeneroiva jarrujBrjestelmB kByt-
tBB sBhkRmoottoria hidastuksissa ja 
muuttaa liike-energiaa sBhkRener-
giaksi korkeajBnniteakun lataamista 
varten.

 Akkua koskevia tietoja
• Auton korkeajBnniteakku kByttBB 
sBhkRmoottoria ja ilmastointilaitetta, 
ja 12 V:n akku antaa virtaa lampuille, 
pyyhkimille ja audiojBrjestelmBlle. 

• 12 V:n akku latautuu automaattisesti, 
kun auto on ajovalmiudessa ( ) tai 
kun korkeajBnniteakkua ladataan.

S(HK8AUTON TOIMINTA
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• Laturi (OBC): SisBinen laturi lataa 
korkeajBnniteakkua (hidas lataus).

• Invertteri: muuntaa tasavirtaa ajo-
moottorin kByttBmBksi vaihtovir-
raksi. Ladatessaan korkeajBnniteak-
kua invertteri vastaavasti muuntaa 
vaihtovirtaa tasavirraksi.

• DC-DC-muunnin LDC: Muuntaa kor-
keajBnniteakun virran matalajBnnit-
teiseksi 12 V:n akulle, joka syRttBB 
tasavirtaa apulaitteille. 

• VCU: Toimii sBhkRauton valvonnan 
ohjaimena.

• SBhkRmoottori: kByttBB korkeajBn-
niteakun varastoimaa sBhkRenergiaa 
liikevoiman tuottamiseen (vastaa 
polttoainekByttRisen auton poltto-
moottoria).

• Alennusvaihde: siirtBB moottorin 
kierrosvoimaa pyRrille nopeus- ja 
vBBntRmomenttitarpeen mukaan.

• KorkeajBnniteakku (litiumionipoly-
meeriakku) varastoi sBhkRenergiaa, 
jota sBhkRauto tarvitsee tehon tuot-
tamiseksi (12 V:n akku tuottaa esi-
merkiksi valojen ja lasinpyyhkimien 
tarvitseman virran). 

 ❈ OBC: Laturi
 ❈ DC-DC-muunnin LDC: MatalajBn-
nitteinen DC/DC-muunnin.

S(HK8AUTON VOIMANSIIRTOJ(RJESTELM(N P((KOMPONENTIT

ODEEVQ018080

KorkeajBnnite-
akkuIntegroitu 

laturi

EPCU (Invertteri + 
LDC-muunnin + VCU)

Moottori

Alennus-
vaihde
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❈ VCU: Auton ohjausyksikkR KorkeajBnniteakku 

(litiumionipolymeeriakku)

• KorkeajBnniteakun varaustaso pur-
kautuu vBhitellen, jos autolla ei ajeta. 

• KorkeajBnniteakun varaustaso pur-
kautuu vBhitellen, kun auto seisoo 
kuumassa/kylmBssB lBmpRtilassa. 

• Toimintamatka tietyllB akun vara-
ustasolla riippuu ajo-olosuhteista. 
KorkeajBnniteakkuun varastoitunutta 
energiaa kuluu enemmBn ajettaessa 
suurella ajonopeudella tai ylBmBessB. 
TBmB lyhentBB toimintamatkaa.

• Ilmastointi- ja lBmmityslaitteen 
kByttR kuluttaa korkeajBnniteakun 
energiaa. TBmB lyhentBB toiminta-
matkaa. SBBdB ilmastointi- ja lBm-
mityslaitteen lBmpRtila maltilliselle 
tasolle. 

• KorkeajBnniteakun varauskapasi-
teetti heikkenee akun vanhetessa. 
TBmB lyhentBB toimintamatkaa. 

• Kun havaitset, ettB akun varauskapa-
siteetti heikkenee ja toimintamatka 
lyhenee, vie auto tarkastettavaksi 
ammattihuoltoon. Suosittelemme 
ottamaan yhteyttB valtuutettuun 
Kia-huoltoon tai huollon yhteistyR-
kumppaniin

• PitkBn kByttRkatkoksen aikana kor-
keajBnniteakkua pitBB ladata vBhin-
tBBn kolmen kuukauden vBlein, jotta 
sen varaus ei purkaudu kokonaan.  
Akkuvaraus pitBB tarkistaa sBBnnRl-
lisesti varastoinnin aikana ja ladata 
osittain purkautunut korkeajBnni-
teakku vBlittRmBsti tByteen. 

ODEEVQ018081

VAROITUS 

• 'lB irrota BlBkB pura korkeajBnni-
teakun komponentteja, liittimiB ja 
johtimia. KBsittele korkeajBnnite-
jBrjestelmBn komponentteja ja kor-
keajBnniteakkua varovasti, jotta ne 
eivBt vaurioidu. JBrjestelmBn vau-
rioituminen voi heikentBB tehon-
tuottoa, lyhentBB auton kByttRikBB 
ja BBritapauksessa aiheuttaa vaka-
via henkilRvahinkoja.

• Kun korkeajBnnitekomponentit 
ja korkeajBnniteakku tarvitsevat 
tarkistusta ja huoltoa, tarkistuta 
auto ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme ottamaan yhteyttB 
valtuutettuun KIA-jBlleenmyyjBBn 
tai huollon yhteistyRkumppaniin.
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• Normaalilataus on suositeltava kor-
keajBnniteakun optimaalisen kByttR-
kunnon kannalta. 

 KorkeajBnniteakun varauskapa-
siteetti sBilyy optimaalisena, kun 
akku ladataan 100 %:iin varauksen 
pudottua alle 20 %:iin. (Suositeltava 
lataustiheys on vBhintBBn kerran 
kuukaudessa.)

HUOMIO

• KBytB korkeajBnniteakun lataami-
seen ainoastaan tBhBn tarkoituk-
seen suunniteltua latauslaitetta. 
Muuntyyppisten latauslaitteiden 
kByttR vaikuttaa haitallisesti auton 
laitteistoon ja lyhentBB merkittB-
vBsti akun kByttRikBB. 

• Varmista, ettB korkeajBnnitea-
kun varaustason mittari ei laske E 
(tyhjB) tasolle. Jos korkeajBnnitea-
kun varaustason osoitus on pitkBBn 
E, akku voi vaurioitua ja se voidaan 
joutua vaihtamaan. 

• Ota kolarin jBlkeen yhteyttB 
ammattihuoltoliikkeeseen, jotta 
voidaan tarkistaa, onko korkea-
jBnniteakun liitBntB kytkettynB. 
Suosittelemme ottamaan yhteyttB 
valtuutettuun KIA-jBlleenmyyjBBn 
tai huollon yhteistyRkumppaniin.

HUOMIO

KorkeajBnniteakun lBmmitin toimii, 
kun latauspistoke on kytkettynB 
autoon.
KorkeajBnniteakun lBmmitin ei 
toimi, kun akun lBmpRtila laskee alle 
-35 °C:seen. 
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EV-tilaan siirrytBBn valitsemalla 
audio-video-navigointijBrjestelmBn 
(AVN) aloitusnBytRssB EV-valikko tai 
painamalla ilmanoton valintapainikkeen 
vasemmalla puolella olevaa EV-paini-
ketta. 
 ❈ Katso lisBtietoja auton navigointi-
jBrjestelmBn ohjeista.

EV-tilassa on 5 valikkoa: toiminta-
matka, akkuvaraus ja energiankulu-
tus, latauksen hallinta, ECO-ajotapa ja 
EV-asetukset. 

JBljellB oleva toimintamatka
Valitse nBytRltB ”EV ➠ Map (kartta)”.

JBljellB oleva toimintamatka nBkyy kar-
tassa punaisella.

EV-TILA

OSKEVQ018001L
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Akkuvaraus ja energiankulutus

Valitse nBytRltB ”EV ➠ Energy informa-
tion (Akkuvaraus ja energiankulutus)”.
Voit tarkistaa akkuvarausta ja energi-
ankulutusta koskevat tiedot.

 Akkuvaraus ja energiankulutus

Valikosta voidaan tarkistaa toiminta-
matka, jBljellB oleva akkuvaraus ja arvi-
oitu latausaika eri laturityypeillB.
• JBljellB oleva toimintamatka laske-
taan senhetkisen ajonaikaisen kulu-
tuksen mukaan. JBljellB oleva toi-
mintamatka voi siten muuttua, jos 
kuljettaja muuttaa ajotyyliBBn.

• JBljellB oleva toimintamatka voi vaih-
della ajotyylin muuttumisen vuoksi, 
vaikka sama akun varauksen tavoi-
tetaso olisi asetettu.

Tehonkulutus

Valitse nBytRltB ”EV ➠ Energy informa-
tion (Akkuvaraus ja energiankulutus) ➠ 
Driving range, battery (Toimintamatka, 
akku)”.
Voit tarkistaa auton jokaisen jBrjestel-
mBn senhetkisen energiankulutuksen.
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1. ”Driving” osoittaa ajomoottorin 

kokonaistehon ja energiankulutuk-
sen sekB kByttRenergian ettB rege-
neratiivisen energian osalta.

2. ”Climate” osoittaa lBmmitys- tai 
ilmastointilaitteen tehon ja energi-
ankulutuksen.

3. ”Electronics” osoittaa auton sBhkR-
jBrjestelmien, kuten mittariston, 
tietoviihdejBrjestelmBn (kaiuttimen 
ja navigointilaitteen), ajovalojen, 
auton ohjausyksikRn jne. energian-
kulutuksen.

4. ”Battery care” osoittaa hetkellisen 
tehon ja energiankulutuksen seu-
raavissa tilanteissa:

• Kun kBytRssB on Winter-talviajotila, 
joka nostaa akun lBmpRtilaa kylmBllB 
ilmalla ajosuorituskyvyn parantami-
seksi.

• Kun akun lBmpRtilaa alennetaan jBBh-
dyttBmBllB lBmpimBllB ilmalla akun 
ylikuumenemisen vBlttBmiseksi.

Latauksen hallinta

Valitse nBytRltB ”EV ➠ Charge Manage-
ment (Latauksen hallinta)”. 
Voit asettaa pBivBmBBrBn ja kellonajan 
akun lataamista varten, ilmastointijBr-
jestelmBn lBmpRtilan, sijaintikohtaisia 
latausasetuksia ja muita toimintoja. 

 Ajastettu lataaminen ja 
ilmastointi

Voit valita kellonajan ja viikonpBivBn, 
jona haluat ladata akkua ja kByttBB 
ajastettua ilmastointia asettaaksesi 
halutun lBmpRtilan ilmastoinnilla/lBm-
mityksellB. 
Voit myRs ajastaa latauksen kellonai-
kaan, jolloin sBhkR on edullisinta.
 ❈ Laturi ja latausliitin tulisi olla kyt-
kettynB ajastettuna latausaikana.  



SBhkRauton kByttRopas

1-14

LBhtRajan asettaminen

Voit asettaa lBhtRajan valitsemalla ”EV 
➠ Charge management (Latauksen 
hallinta) ➠ Reserved charging and Cli-
mate control (Ajastettu lataaminen ja 
ilmastointi) ➠ Next departure time 
(Seuraava lBhtRaika) ➠” nBytRllB.
1.  Departure time (LBhtRaika): Valitse 

aika, jolloin haluat kBynnistBB auton 
akun lataamisen jBlkeen. 

2.  Select the day (Valitse pBivB): 
Valitse viikonpBivB ajastetun 
latauksen aktivoimiseksi ja mat-
kustamon lBmmittBmiseksi tai 
jBBhdyttBmiseksi tavoitelBmpRti-
laan ennen asetettua lBhtRaikaa.

AikasBhkRn mukainen kellonajan 
asetus

Valitse ”EV ➠ Charge management 
(Latauksen hallinta) ➠ Reserved char-
ging and Climate Control (Ajastettu 
lataaminen ja ilmastointi) ➠ Reser-
ved charging (Ajastettu lataaminen) ➠” 
nBytRllB.
Voit asettaa auton latauksen aikaan, 
jolloin sBhkR on edullista.
1.  Lataus alkaa kellonaikaan, jolloin 

sBhkR on edullisinta

2.  Lataus lakkaa kellonaikaan, jolloin 
sBhkR ei enBB ole edullisinta.

3. Lataustila

• Off-peak tariffs priorised (Edullinen 
aikasBhkR etusijalla): Jos tBmB ase-
tus on valittuna, lataus kBynnistyy 
aikasBhkRn ollessa edullista (akun 
lataamiseksi tByteen lataus saat-
taa jatkua edullisimman aikasBhkRn 
aikavBlin pBBtyttyB).

• Off-peak tariffs only (Vain edullinen 
aikasBhkR): Jos tBmB asetus on valit-
tuna, akkua ladataan vain edullisen 
aikasBhkRn aikavBlillB (akku ei ehkB 
lataudu tByteen).
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Ilmastoinnin asetukset

Valitse ”EV ➠ Charge management 
(Latauksen hallinta) ➠ Reserved char-
ging and Climate Control (Ajastettu 
lataaminen ja ilmastointi) ➠ Reserved 
climate control (Ajastettu ilmastointi) 
➠” nBytRllB.
Voit asettaa ilmastoinnin ohjauslBm-
pRtilan. 
1.  Ilmastoinnin ohjauslBmpRtilan 

asettaminen: aseta lBmmittimen/
ilmastoinnin lBmpRtila.

 Latauspaikka

Jos paikkaperusteinen lataus valitaan, 
ajastettu lataus ja tavoitelBmpRtila 
aktivoidaan paikassa, jonka kuljettaja 
on valinnut. MyRs latausvirta voidaan 
valita sovellettavaksi mBBritetyssB 
paikassa. 

Akun lataustason asettaminen

• Akun varauksen tavoitetaso voidaan 
valita vaihtovirtalaturilla tai pikalatu-
rilla ladattaessa.

• Lataustasoa voidaan muuttaa 10 %.

• Jos akun varauksen tavoitetaso on 
alhaisempi kuin korkeajBnniteakun 
lataustaso, akkua ei ladata.
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Latausvirta

• Voit sBBtBB latausvirran normaalila-
taukselle. Valitse sopiva latausvirta 
kBytetyn laturin mukaisesti.

• Jos latausprosessi ei kBynnisty tai 
keskeytyy, valitse toinen latausvir-
ran taso ja kBynnistB lataus uudel-
leen.

• Latausaika riippuu valitusta lataus-
virrasta.

• Sijainnin perusteella tehtBvBssB 
latauksessa voit myRs asettaa eri 
latausvirran asetukset eri paikkoihin.

ECO-ajotapa

Valitse nBytRltB ”EV ➠ ECO Driving 
(ECO-ajotapa)”.
Valikosta voidaan tarkistaa taloudelli-
sen ECO-ajotavan energiankulutusta-
so- ja historiatiedot. 

YmpBristRn huomioiminen

NBytetBBn tiedot CO2-pBBstRjen 
vBhennyksestB verrattuna bensiiniau-
toon.

Eco-ajohistoria

Voit tarkistaa ajopBivBn, ajoetBisyyden 
ja energian keskikulutuksen viimeisten 
30 ajomatkan osalta. PBivBmBBrB, jol-
loin on saavutettu paras taloudellinen 
ECO-ajotapa, on merkitty tBhdellB. 
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EV-asetukset

Valitse nBytRltB ”EV ➠ EV Setting 
(EV-asetukset)”.
Voit ottaa kByttRRn talviajotilan, toi-
mintamatkavaroituksen ja sBhkRau-
toon liittyvBt reittitiedot. 

Winter Mode (talviajotila)

• Talviajotila on tehokas talviaikaan, 
jolloin korkeajBnniteakun lBmpRtila 
on alhainen. TBtB tilaa suositellaan 
ajon ja pikalatauksen tehokkuuden 
parantamiseksi talvisin nostamalla 
akun lBmpRtilaa sopivalle tasolle. 
TBmB saattaa kuitenkin lyhentBB 
toimintamatkaa merkittBvBsti, sillB 
korkeajBnniteakku kuluttaa huomat-
tavasti enemmBn sBhkRB.

• TBmB tila aktivoituu myRs ajosuori-
tuskyvyn parantamiseksi akun lBm-
pRtilan ollessa alhainen ajon aikana 
tai ajastetun ilmastoinnin/lBmmityk-
sen aktivoituessa.

 Tarvittavan ajoetBisyyden varmista-
miseksi tBtB tilaa ei kuitenkaan kBy-
tetB, kun akun lataustaso on alhai-
nen.

 ❈ TBmB tila on kBytettBvissB autoille, 
joissa on akkulBmmitin.

Varoitus

Toimintamatkan varoitus:
NByttRRn tulee varoitus, jos navigoin-
tilaitteen kohde ei ole toimintamatkan 
sisBllB.
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 Lataustiedot 
Lataustyyppeihin kuuluu normaalila-
taus, pikalataus ja tilapBislataus.
• Normaalilataus:
 Suosittelemme kByttBmBBn nor-
maalilatausta auton yleiseen lataa-
miseen. Voit kByttBB julkisen lataus-
pisteen normaalilaturia ja autosi 
tavaratilassa olevaa latauskaapelia 
(jos varusteena). (Katso kohta ”Nor-
maalilataus” sivulla 1-26.)

• Pikalataus:
 Nopea lataus yleisillB latausasemilla. 
Katso lisBtietoja pikalaturin valmis-
tajan ohjeista. 

 Akun lataaminen toistuvasti ainoas-
taan pikalatauksella heikentBB akku-
tehoa ja akun kestBvyyttB. 

 Jotta korkeajBnniteakun kByttRikB 
sBilyy optimaalisena, pikalatausta 
kannattaa kByttBB mahdollisimman 
harvoin.

• TilapBislataus:
 Kun et voi ajaa julkiselle latauspis-
teelle alhaisen akkuvarauksen vuoksi, 
lataa autosi ICCB-kaapelilla, kannet-
tavalla 220 V:n latauskaapelilla, joka 
on hankittavissa lisBvarusteena. 

 TilapBislatausta suositellaan vain 
hBtBtilanteessa, sillB kodin sBhkR-
verkon kByttR saattaa olla kallista 
tai aiheuttaa kuormitukseen liittyviB 
ongelmia.

 S(HK8AUTON LATAUSTYYPIT
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Latausajan tiedot

Lataustyyppi
City-Type 

(kaupunkityyppinen)
Cruise-Type (ajelutyyppinen)

Normaalilataus

KestBB n. 6 tuntia 10 minuut-
tia normaalissa huonelBmpR-
tilassa. (Lataaminen 100 pro-
senttiin on mahdollista)

KestBB n. 9 tuntia 35 minuut-
tia normaalissa huonelBmpR-
tilassa. (Lataaminen 100 pro-
senttiin on mahdollista)

Normaalilataus

100kW:n latauslaite

KestBB n. 54 minuuttia nor-
maalissa huonelBmpRtilassa, 
kun akku ladataan 80 %:iin. 
(Lataaminen 100 prosenttiin 
on mahdollista)

KestBB n. 54 minuuttia nor-
maalissa huonelBmpRtilassa, 
kun akku ladataan 80 %:iin. 
(Lataaminen 100 prosenttiin 
on mahdollista)

50kW:n latauslaite

KestBB n. 57 minuuttia nor-
maalissa huonelBmpRtilassa, 
kun akku ladataan 80 %:iin. 
(Lataaminen 100 prosenttiin 
on mahdollista)

KestBB n. 75 minuuttia nor-
maalissa huonelBmpRtilassa, 
kun akku ladataan 80 %:iin. 
(Lataaminen 100 prosenttiin 
on mahdollista)

TilapBislataus

KestBB noin 19 tuntia nor-
maalissa huonelBmpRtilassa. 
(Lataaminen 100 prosenttiin 
on mahdollista)

KestBB noin 31 tuntia nor-
maalissa huonelBmpRtilassa. 
(Lataaminen 100 prosenttiin 
on mahdollista)

 ❈ Riippuen korkeajBnniteakun kunnosta ja kestBvyydestB, laturin suoritusarvoista ja ympBrRivBstB lBmpRtilasta, akun 
lataukseen vaadittu aika saattaa vaihdella.
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Kategoria Latauksen tulopis-
toke (ajoneuvossa) Latausliitin Latauksen 

lBhtRpistoke Lataustapa Latausaika

Normaalilataus

OSKEVQ018003L ODEPQ017019 OJFHPQ016021L

KBytB normaalia 
laturia kotona 
tai julkisella 
latausasemalla

City-Type (kaupunkityyp-
pinen): Noin 6 tuntia ja 
10 minuuttia Cruise-Type 
(ajelutyyppinen): Noin 9 
tuntia ja 35 minuuttia 
 ❈ Lataaminen 100 %:iin 

on mahdollista

Pikalataus

OSKEVQ018002L OAEEQ016079N OAEEQ016023

KBytB julkisen 
latauspisteen 
pikalatauspisto-
ketta

City-Type (kaupunkityyp-
pinen): Noin 54 minuuttia 
(100 kW) Noin 57 minuut-
tia (50 kW) 
Cruise-Type (ajelutyyp-
pinen): Noin 54 minuuttia 
(100 kW) Noin 75 minuut-
tia (50 kW) 
 ❈ 80 %:iin, lataus 

100 %:iin on mahdol-
lista

TilapBislataus

OSKEVQ018003L ODEPQ017019 OAEEQ016024

Kotitalouden 
sBhkRliitBnnBn 
kByttR

City-Type (kaupunkityyp-
pinen): Noin 19 tuntia
Cruise-Type (ajelutyyppi-
nen): Noin 31 tuntia
 ❈  Lataaminen 100 pro-

senttiin on mahdollista

 ❈ Varsinainen laturin kuva tai lataustapa saattavat poiketa laturin valmistajan mukaan. 
 ❈ Riippuen korkeajBnniteakun kunnosta ja kestBvyydestB, laturin suoritusarvoista ja ympBrRivBstB lBmpRtilasta, akun 
lataukseen vaadittu aika saattaa vaihdella.
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1Lataustilan tiedot 

KorkeajBnniteakun latauksen aikana 
lataustaso voidaan tarkistaa auton 
ulkopuolelta. 

Latauksen merkkivalon 
toiminta Tiedot

(1) (2) (3)

(EI 
PALA)

 (EI 
PALA)

 (EI 
PALA) Ei latausta

Vilkkuu
 (EI 
PALA)

 (EI 
PALA)

Lataus

0–33 %

 
(Palaa)

Vilkkuu
 (EI 
PALA) 34–66 %

 
(Palaa)

 
(Palaa)

Vilkkuu 67–99 %

 
(Palaa)

 
(Palaa)

 
(Palaa)

Lataus valmis 
(100 %) (sammuu 5 
sekunnin kuluessa)

Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu Latausvirhe

(EI 
PALA)

(EI 
PALA)

Vilkkuu

12 V:n akun lataus 
tai lBmmitys-/

ilmastointilaitteen 
ajastettu toiminta 

kBytRssB

 (EI 
PALA)

Vilkkuu
 (EI 
PALA)

Ajastettu lataus on 
kBynnissB (sammuu 
3 minuutin kuluttua) 
tai hBiriRitB, jotka 
estBvBt latauksen 
tilapBisesti (sBhkR-

katkos tms)

OSKEVQ018004L

 LATAUKSEN TILAN MERKKIVALO
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Normaalilatauksen liittimen 
lukitustila 
Normaalilaturin liittimen lukitustoi-
minto estBB ulkopuolista poistamasta 
latauspistoketta latausliittimestB.
Valitse aina-tila tai latauksen aika-
na-tila USM-asetuksista (mittaristo: 
convenience (mukavuusominaisuudet) 
➠ charging connector locking mode 
(latausliittimen lukitustila))
 ❈ Latausliitin on lukittu pikalatuksen 
aikana lukitustilasta riippumat-
ta. Kun lataus on valmis, lukitun 
latausliittimen lukitus avataan.

Liittimen lukitus

Always
mode 
(aina)

While char-
ging mode 
(latauksen 
aikana)

Before charging 
(ennen latausta)

(Reserved charging, 
Ajastettu lataus)

O X

Latauksen aikana O O

Latauksen jBlkeen O X

• Always (aina) -tila: Liitin lukittuu, 
kun latausliitin tyRnnetBBn lataus-
pistorasiaan. Latausliitin on lukittu, 
kunnes kuljettaja avaa ovilukitukset. 
Lukituksen ansiosta kukaan ei voi 
varastaa latauskaapelia.

 -  Kun latausliittimen lukitus ava-
taan ovilukitusten avauksen yhtey-
dessB, mutta latauskaapelia ei 
irroteta 15 sekunnin sisBllB, liitin 
lukitaan automaattisesti uudelleen. 
Kun lukitus avataan ovilukitusten 
avauksen yhteydessB, mutta ovia 
ei lukita uudelleen, liitin lukitaan 
automaattisesti uudelleen.

• While charging (latauksen aikana) 
-tila: Liitin lukittuu, kun lataus alkaa. 
Liittimen lukitus avautuu, kun lataus 
pBBttyy. TBtB tilaa voidaan kByttBB 
ladattaessa julkisella latausasemalla.

 LATAUSPISTOKKEEN LUKITUS
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1• Voit ajastaa korkeajBnniteakun 
latauksen audio-video-navigointijBr-
jestelmBn kautta tai Blypuhelimesi 
UVO-sovelluksella.

 Katso lisBtietoja ajastetusta lataami-
sesta AVN-jBrjestelmBn ja UVO-so-
velluksen oppaista. 

• Ajastettu lataaminen voidaan suorit-
taa ainoastaan kByttBmBllB normaa-
lia laturia tai mukana kuljetettavaa 
latauskaapelia (ICCB: In-Cable Control 
Box). 

• Kun ajastettu lataaminen on asetettu 
ja normaali laturi tai mukana kulje-
tettava latauskaapeli (ICCB: ohjaus-
yksikRllB varustettu latauskaapeli), 
keskellB oleva latauksen merkkivalo 
vilkkuu (3 minuutin ajan) ajastuksen 

merkiksi, kun latauskaapeli kytke-
tBBn liittimeen.

• Kun ajastettu lataaminen on ase-
tettu, lataaminen ei ala vBlittRmBsti 
normaalin laturin tai mukana kul-
jetettavan latauskaapelin (ICCB: 
In-Cable Control Box) kytkennBn 
yhteydessB.

 Kun akkua on ladattava heti, kBytB 
AVN-jBrjestelmBB tai Blypuhelimesi 
UVO-sovellusta poistaaksesi ajaste-
tun latauksen kBytRstB.

•Jos haluat poistaa ajastetun latauk-
sen asetuksen kokonaan kBytRstB, 
poista se audio-video-navigointijBr-
jestelmBn tai Blypuhelimesi UVO-so-
velluksen kautta. 

Kun ajastettu lataaminen on asetet-
tu ja normaali tai mukana kuljetetta-
va latauskaapeli (ICCB: InCable Cont-
rol Box) on liitetty, merkkivalo syt-
tyy ilmoituksena ajastetun lataamisen 
asettamisesta. 
Kun ajastettu lataaminen on asetet-
tu, lataaminen ei ala vBlittRmBsti nor-
maalin laturin tai mukana kuljetet-
tavan latauskaapelin (ICCB: In Cable 
Control Box) kytkennBn yhteydessB. 
Jos akkua on ladattava vBlittRmBsti, 
paina vBlittRmBn latauksen painiketta 
yli 2 sekunnin ajan tai poista ajastettu 
lataus kBytRstB AVN-navigointijBrjes-
telmBB tai Blypuhelimesi BlueLink-so-
vellusta kByttBen. 
 ❈ Tutustu kohdista ”Normaalilataus” 
sivulla 1-26 saadaksesi lisBtietoja 
normaalilaturin ja mukana kuljetet-
tavan latauskaapelin liittBmisestB 
(ICCB: In-Cable Control Box). 

AJASTETTU LATAAMINEN

OSKEVQ018006L

OSKEVQ018016L
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Lataamisen varotoimenpiteet ❈ Varsinainen laturin kuva tai lataus-
tapa saattavat poiketa laturin val-
mistajan mukaan.

S(HK8AUTON LATAUSTA KOSKEVIA VAROITUKSIA

OPSE0Q4038

■ Normaalilaturi

OAEEQ016028

■  SiirrettBvB latauskaapeli (ICCB)
(jos varusteena)

OPSE0Q4004

■ Normaalilaturi

Liitin
(auto)

Pistotulppa (Laturi)

VAROITUS 

• Latauslaitteen muodostamat sBh-
kRmagneettiset aallot voivat vai-
kuttaa erittBin voimakkaasti lBBke-
tieteellisiin elektronisiin laitteisiin, 
kuten sydBmentahdistimeen.

 Jos sinulle on asennettu sydBmen-
tahdistin tai muu lBBketieteellinen 
elektroninen laite, tiedustele lBB-
kBriltB, vaikuttaako sBhkRauton 
latauslaite sen toimintaan. 

• Varmista ennen latauslaitteen 
ja latausliittimen kytkemistB, 
ettB latauspistokkeessa ja pisto-
tulpassa ei ole vettB eikB likaa. 
Latauskaapelin pistokkeessa ja 
pistotulpassa oleva vesi tai lika voi 
aiheuttaa tulipalon tai sBhkRiskun.

• Kun kytket latauskaapelia lataus-
laitteeseen ja auton latausliit-
timeen, BlB kosketa paljain kBsin 
latauspistoketta, latauskaapelin 
pistotulppaa BlBkB auton latauslii-
tintB. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• SBhkRiskuvaaran vuoksi noudata 
seuraavia ohjeita: 
– Latauslaitteen pitBB olla vesitii-

vis. 

–  'lB koskaan kosketa latauspis-
toketta tai latausliitintB, kun 
kBtesi ovat mBrBt. 'lB seiso 
vedessB tai lumessa, kun kytket 
latauskaapelin. 

– 'lB lataa ukonilmalla. 

– 'lB lataa, kun latausliitin tai pis-
torasia on mBrkB tai kostea. 
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ODEPQ017050

■ Liitin (auto) ■ Pistotulppa (laturi) VAROITUS 

• Lopeta lataaminen heti, mikBli 
havaitset epBtavallisia merkkejB 
(haju, savu, tms.).

• Vaihda latauskaapeli, jos kaapelin 
suojakuori on vaurioitunut (sBh-
kRiskuvaara). 

• Kun kytket tai irrotat latauskaape-
lia, tartu ainoastaan latauspistok-
keen runkoon tai kahvaan.

 KBytB vain Kian hyvBksymBB 
latauskaapelia (jos varusteena). 
Jos kBytBt erillistB jatkokaapelia tai 
muuta kuin hyvBksyttyB kaapelia, 
se saattaa aiheuttaa pistorasioi-
den hBiriRitB ja johtaa tulipaloon tai 
rBjBhdykseen.

 Jos vedBt kaapelia (tarttumatta 
kahvaan), kaapelin sisBiset johti-
met voivat irrota tai vaurioitua. 
TBmB voi aiheuttaa sBhkRiskun tai 
tulipalon. 

HUOMIO

• Latauspistokkeen ja -liittimen pitBB 
aina olla puhdas ja kuiva. SBilytB 
latauskaapelia kuivassa paikassa, 
vedeltB ja kosteudelta suojattuna. 

• KBytB korkeajBnniteakun lataa-
miseen ainoastaan sBhkRautolle 
suunniteltua latauslaitetta. Muiden 
latauslaitteiden kByttR voi aiheut-
taa toimintahBiriRitB.

• Sammuta auton moottori ennen 
akun latausta [OFF]. 

• Kun ajoneuvon virta on kytketty 
pois pBBltB [OFF] latauksen aikana, 
moottoritilassa oleva jBBhdytin-
tuuletin saattaa kytkeytyB pBBlle 
automaattisesti. 'lB koske jBBhdy-
tyspuhaltimeen latauksen aikana. 

• 'lB pudota latauspistoketta maa-
han. Latauspistoke voi vaurioitua.
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 Normaalilataus

Voit kByttBB julkisen latauspisteen nor-
maalilaturia ja autosi tavaratilassa ole-
vaa latauskaapelia (jos varusteena). 
 ❈ Laturin muoto ja kByttRtapa saat-
tavat vaihdella valmistajasta riip-
puen.

Normaalin laturin liittBminen

1. Kytke seisontajarru painaen 
samalla jarrupoljinta. 

2. Sammuta kaikki kytkimet, siirrB 
vaihdevipu P-asentoon ja sammuta 
ajoneuvo. 

 Jos yritBt ladata, kun vaihteenva-
litsin ei ole P-asennossa, se siirtyy 
automaattisesti P-asentoon. 

 Lataa akkua kuitenkin turvallisuus-
syistB ainoastaan, kun vaihteenva-
litsin on P-asennossa. 

3. Avaa latausliitBnnBn luukku paina-
malla luukun kohtaa (). Latauslii-
tBnnBn luukku ei aukea, jos auton 
ovi on lukossa.

4. Avaa painamalla latausluukun 
kantta. Poista normaalilatauksen 
liittimen kansi (1).

 S(HK8AUTON AKUN LATAAMINEN (NORMAALILATAUS)

OSKEV048095L

OPSE0Q4038

OAEEQ016028

■ Normaalilaturi
VAROITUS 

Jos latausluukku ei avaudu pakka-
sella: kopauta sitB kevyesti tai poista 
latausluukun lBhellB oleva jBB. 'lB 
yritB avata latausliitBnnBn luukkua 
vBkisin.

OSKEVQ018008L
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5. Tarkista, onko latauspistokkeessa 
tai -liittimessB pRlyB tai roskia. 

6. Tartu latauspistokkeen kahvaan ja 
kytke se auton vaihtovirtalataus-
liittimeen. TyRnnB latauspistoketta, 
kunnes kuulet napsahduksen. 
Latauspistokkeen puutteellinen 
kytkeytyminen voi aiheuttaa tuli-
palon. 

 ❈ Katso lisBtietoja lataamisesta ja 
pistokkeen irrottamisesta kunkin 
normaalilaturin kByttRohjeista. 

 ❈ Latauspistokkeen muoto saattaa 
vaihdella valmistajasta riippuen. 

 ❈ Latauspistoke Normaalilatauksen 
pistokkeen lukitustila

Kun latauspistoke ja latausliitin on kyt-
ketty, voit valita tilan painiketta pai-
namalla. Latausliitin lukitaan eri aikaan 
riippuen valitusta tilasta. 
Always Mode (aina): Kun latauspistoke 
on asianmukaisesti kytketty, latauslii-
tin lukittuu automaattisesti.

While charging Mode (latauksen aika-
na): Kun latauspistoke on asianmu-
kaisesti kytketty ja lataus aloitetaan, 
latausliitin lukittuu. 
LisBtietoja on kByttRoppaan kohdas-
sa ”Latauspistokkeen lukitus” sivulla 
1-22.

7. Aloita lataus kytkemBllB latauspis-
toke normaalilatauspisteen sBhkR-
liitBntBBn (220 V).

8.  Tarkista, palaako mittaristossa 
oleva korkeajBnniteakun merkki-
valo. Jos merkkivalo ei pala, akku ei 
lataudu. 

 Kytke latauspistoke uudelleen, jos 
se ei ole kytkeytynyt latausliitti-
meen oletetulla tavalla. 

HUOMIO

KytkeBksesi latausliittimen, avaa ovi-
lukitukset vapauttaaksesi latausliitti-
men lukitusjBrjestelmBn. 
Jos nBin ei toimita, latausliitin ja 
ajoneuvon latauspistoke saattavat 
vahingoittua.

ODEEVQ018034

OPSE0Q4038

■ Normaalilaturi
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9. Kun lataus on alkanut, arvioitu 
latausaika nBytetBBn mittaristossa 
noin 1 minuutin ajan.

 Jos kuljettajan ovi avataan latauk-
sen aikana, arvioitu latausaika 
nBkyy mittaristossa 1 minuutin 
ajan.

 Kun ajastettu lataus on asetettu, 
arvioitu latausaika nBytetBBn ”--”. 

HUOMIO

• Voit aloittaa lataamisen, kun START/
STOP -painike on OFF-asennossa 
ja vaihteenvalitsin P-asennossa. 
Kun lataus on alkanut, sBhkRlait-
teita (esimerkiksi radiota) voidaan 
kByttBB siirtBmBllB START/STOP-
painike ACC- tai ON-asentoon. 

• Jos vaihteenvalitsin siirretBBn 
P-asennosta R-asentoon tai 
D-asentoon, lataus lakkaa vBlittR-
mBsti. Jos haluat jatkaa lataamista, 
aseta vaihteenvalitsin P-asentoon 
ja paina START/STOP -painike OFF-
asentoon. Irrota ja kytke lataus-
kaapeli aloittaaksesi lataamisen 
uudelleen. 

OSKEV048180L

HUOMIO

KorkeajBnniteakun latausaika riippuu 
akun kunnosta ja iBstB, latauslaitteen 
teknisistB ominaisuuksista ja ympB-
ristRn lBmpRtilasta. 

HUOMIO

Irrottaaksesi latausliittimen, avaa 
ovilukitukset vapauttaaksesi lataus-
liittimen lukitusjBrjestelmBn.
Jos nBin ei toimita, latausliitin ja 
ajoneuvon latauspistoke saattavat 
vahingoittua.
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1
Lataustilan tarkistaminen

KorkeajBnniteakun latauksen aikana 
lataustaso voidaan tarkistaa auton 
ulkopuolelta. 

Latauksen merkkivalon 
toiminta Tiedot

(1) (2) (3)

 (EI 
PALA)

 (EI 
PALA)

 (EI 
PALA)

Ei latausta

Vilkkuu
 (EI 
PALA)

 (EI 
PALA)

Lataus

0–33 %

 
(Palaa)

Vilkkuu
 (EI 
PALA)

34–66 %

 
(Palaa)

 
(Palaa)

Vilkkuu 67–99 %

 
(Palaa)

 
(Palaa)

 
(Palaa)

Lataus valmis 
(100 %) (sammuu 5 
sekunnin kuluessa)

Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu Latausvirhe

 (EI 
PALA)

 (EI 
PALA)

Vilkkuu

12 V:n akun lataus 
tai lBmmitys-/

ilmastointilaitteen 
ajastettu toiminta 

kBytRssB

 (EI 
PALA)

Vilkkuu
 (EI 
PALA)

Ajastettu lataus on 
kBynnissB (sammuu 
3 minuutin kulut-
tua) tai hetkellisiB 
keskeytyksiB (sBh-

kRkatkos tms)

Normaalin laturin irrottaminen

1. Kun lataus on valmis, irrota lataus-
kaapelin pistotulppa pistorasiasta 
(220 V). 

2. Pitele latauspistokkeen kahvasta ja 
vedB sitB pois liittimestB painaen 
samalla vapautuspainiketta (1). 

OSKEVQ018004L OPSE0Q4038

■ Normaalilaturi
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 Latauskaapelin varkauden estBmi-
seksi latausliitintB ei voida irrottaa 
pistorasiasta ovien ollessa lukossa. 
Avaa kaikkien ovien lukitus irrottaak-
sesi latausliittimen pistorasiasta. 
Jos latauspistoke on asetettu While 
charging (latauksen aikana) -tilaan, 
latauspistokkeen lukitus avautuu 
automaattisesti, kun lataus on val-
mis.

 LisBtietoja on kohdassa ”Latauspis-
tokkeen lukitus” sivulla 1-22.

3. Sulje normaalilatauksen latausliitti-
men suojakansi tiiviisti.

4. Sulje latausluukku tiiviisti. 

5. Sulje latauspistokkeen ja latausliit-
timen suojakannet, jotta napoihin 
ei pBBse likaa tai roskia.

6. SBilytB latauskaapelia turvallisesti 
sBilytystilassa.

OSKEVQ018009L

HUOMIO

Irrottaaksesi latausliittimen, avaa 
ovilukitukset vapauttaaksesi lataus-
liittimen lukitusjBrjestelmBn.
Jos nBin ei toimita, latausliitin ja 
ajoneuvon latauspistoke saattavat 
vahingoittua.
Avaa ovien lukitus ennen latausliitti-
men irrottamista. Kun ovet on lukittu, 
latausliittimen lukituksen vapautus-
painike (1) ei toimi. 
Kun irrotat latausliittimen, BlB vedB 
sitB kovalla voimalla painamatta 
vapautuspainiketta. TBmB voi vahin-
goittaa latausliitintB ja ajoneuvon 
latauspistoketta. 
Jos latausliittimen lukitus ei aukea, 
vaikka oven lukko on avattu, kBytB 
moottoritilassa olevaa hBtBvapau-
tusvipua ja paina latausliittimen luki-
tuksen vapautuspainiketta (1) kyt-
keBksesi latausliittimen irti. Jos nBin 
tapahtuu, latausliittimen lukitustoi-
minnossa saattaa olla vikaa. TBssB 
tapauksessa suosittelemme, ettB 
tarkistutat auton valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon yhteistyR-
kumppanilla.

OSKEVQ018010L
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1
Latauspistokkeen irrottaminen 
hBtBtilanteessa

Jos latauspistoke ei irtoa liittimestB 
akun purkautumisen ja sBhkRjohdin-
vian vuoksi, avaa konepelti ja vedB 
latausluukun hBtBavausvaijeria kBsin. 
Latauspistokkeen tulee nyt irrota.
Latauskaapeli ei ehkB lukitu asianmu-
kaisesti, jos kaapeliin on pBBssyt likaa, 
esim. pRlyB, tai jos kaapeli on jBBn 
peitossa.
TBllRin latauskaapelia ei ehkB saada 
kytkettyB irti autosta tai lukittua tai 
lataus ei onnistu. Jos nBin kBy, avaa 
konepelti ja vedB vapautuskaapelista 
kevyesti 2–3 kertaa ja yritB irrottaa 
latauskaapeli tai aloittaa lataaminen. 

Tavallisen latauskaapelin 
sBilyttBminen (jos varusteena)

SBilytB latauskaapelia turvallisesti sBi-
lytystilassa.

OSKEVQ018011L

HUOMIO

• 'lB pura tai muuta latauskaape-
lia. Se saattaa aiheuttaa tulipalon, 
sBhkRiskun ja vammoja.

• Latauspistokkeen ja -liittimen pitBB 
aina olla puhdas ja kuiva. SBilytB 
latauskaapelia kuivassa paikassa, 
vedeltB ja kosteudelta suojattuna. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Jos latausliittimessB ja lataus-
pistokkeessa on likaa tai pRlyB, 
puhalla se pois ilmastoinnista tule-
valla ilmalla.

• Jos latausliitin tai latauspistoke on 
hapettunut tai ruostunut ja lataus-
liittimen ja pistokkeen kytkentB 
tuntuu lRysBltB, BlB lataa autoa. 
Suosittelemme ottamaan yhteyttB 
valtuutettuun KIA-jBlleenmyyjBBn 
tai huollon yhteistyRkumppaniin.

• Huomioi seuraavat seikat lataus-
kaapelia kByttBessBsi.

 -  'lB vedB kaapelia kovalla voimalla. 

 -  'lB kierrB tai taivuta sitB.

 -  'lB raahaa sitB lattiaa pitkin. 

 -  'lB aseta kaapelin pBBlle mitBBn. 

 -  'lB aseta laturin lBhelle esineitB, 
jotka saattavat aiheuttaa kor-
keita lBmpRtiloja. 

 -  'lB pudota sitB tai kohdista siihen 
iskuja. 

 -  'lB sBilytB sitB nesteiden kanssa.

OSKEVQ018012L
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KBytB latauskaapelin puhdistukseen 
vain pehmeBB liinaa (esim. Harsokan-
gasta) ja pyyhi pinta kevyesti vedellB, 
jossa on 3 % neutraalia puhdistusai-
netta ja poista vesi puhtaalla liinalla.
Kuivaa se hyvin tuuletetussa tilassa 
pyyhkimisen jBlkeen. 
'lB kastele latauspistoketta tai lataus-
liitintB.

HUOMIO

'lB kBytB latauskaapelin puhdistami-
seen orgaanisia liuottimia, kuten tin-
neriB, bentseeniB, alkoholia tai ben-
siiniB. Se saattaa muuttaa latauskaa-
pelin vBriB ja vaurioittaa sitB.
Kun kBytBt tavallista auton puhdis-
tusainetta latauskaapelin puhdista-
miseen, varmista, ettei se sisBllB yllB 
mainittuja orgaanisia liuottimia.
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1Pikalataus (jos kBytRssB)

Nopea lataus yleisillB latausasemilla. 
KBytB normaalilaturin kanssa asennet-
tua latauskaapelia.
 ❈ Varsinainen laturin kuva tai lataus-
tapa saattavat poiketa laturin val-
mistajan mukaan.

 ❈ Jos kBytBt pikalatausta kun kor-
keajBnniteakku on ladattu tByteen, 
jotkut pikalatauslaitteet nByttBvBt 
vikaviestin. 'lB lataa korkeajBnni-
teakkua, kun sen varaus on tBynnB. 

Pikalaturin liittBminen

1. Kytke seisontajarru painaen 
samalla jarrupoljinta. 

2. Sammuta kaikki kytkimet, siirrB 
vaihdevipu P-asentoon ja sammuta 
ajoneuvo. 

 Jos yritBt ladata, kun vaihteenva-
litsin ei ole P-asennossa, se siirtyy 
automaattisesti P-asentoon. 

 Lataa akkua kuitenkin turvallisuus-
syistB ainoastaan, kun vaihteenva-
litsin on P-asennossa. 

3. Avaa latausliitBnnBn luukku paina-
malla luukun kohtaa ().

 LatausliitBnnBn luukku ei aukea, jos 
auton ovi on lukossa.

 S(HK8AUTON AKUN LATAAMINEN (PIKALATAUS)

OPSE0Q4004

■  Pikalaturi

OSKEV048095L

HUOMIO

Jos latausluukku ei avaudu pakka-
sella, yritB uudelleen poistettuasi 
latausluukun lBhellB olevan jBBn. 
Latausluukku saattaa vaurioitua, jos 
avaat sen vBkisin.

HUOMIO

Jos latausluukku ei avaudu pakka-
sella: kopauta sitB kevyesti tai poista 
latausluukun lBhellB oleva jBB. 'lB 
yritB avata latausliitBnnBn luukkua 
vBkisin.
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4. Avaa latausliitBnnBn luukku ja sit-
ten latausliittimen kansi. 

5. Tarkista, onko latauspistokkeessa 
tai -liittimessB likaa tai roskia. 

6. Tartu latauspistokkeen kahvaan ja 
kytke se auton normaalilatauksen 
liittimeen. TyRnnB latauspistoketta, 
kunnes kuulet napsahduksen. 
Latauspistokkeen puutteellinen 
kytkeytyminen voi aiheuttaa tuli-
palon. 

 ❈ Katso kByttRohjeesta lisBtietoja 
pikalatauslaitteella lataamisesta ja 
latauspistokkeen irrottamisesta. 

 ❈ Latauspistokkeen muoto saattaa 
vaihdella valmistajasta riippuen. 

7. Tarkista, palaako mittaristossa 
oleva korkeajBnniteakun merkki-
valo. 

 Lataaminen ei ala, jos merkkivalo ei 
pala. 

 Kytke latauspistoke uudelleen, jos 
se ei ole kytkeytynyt latausliitti-
meen oletetulla tavalla. 

OSKEVQ018013L ODEEVQ018034

HUOMIO

• Lataa autoasi turvallisuussyistB 
ainoastaan, kun vaihteenvalitsin on 
P-asennossa. 

• Voit aloittaa lataamisen, kun 
START/STOP -painike on OFF-
asennossa ja vaihteenvalitsin 
P-asennossa. 

 Kun lataus on alkanut, sBhkRlait-
teita (esimerkiksi radiota) voidaan 
kByttBB siirtBmBllB START/STOP-
painike ACC- tai ON-asentoon. 

• Vaihteenvalitsinta ei voi siirtBB 
muuhun kuin P-asentoon latauk-
sen aikana.

HUOMIO

Ilmastointilaitetta kBytetBBn kor-
keajBnniteakun jBBhdyttBmiseen 
latauksen aikana. Se saattaa aiheut-
taa melua ilmastointilaitteen komp-
ressorista ja jBBhdytyspuhaltimesta. 
MyRs ilmastointilaitteen teho saat-
taa heiketB kesBllB, sillB sitB kByte-
tBBn myRs korkeajBnniteakun jBBh-
dyttBmiseen.
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8. Kun lataus on alkanut, arvioitu 
latausaika nBytetBBn mittaristossa 
noin 1 minuutin ajan.

Lataustilan tarkistaminen 

KorkeajBnniteakun latauksen aikana 
lataustaso voidaan tarkistaa auton 
ulkopuolelta. 

Latauksen merkkivalon 
toiminta Tiedot

(1) (2) (3)

 (EI 
PALA)

 (EI 
PALA)

 (EI 
PALA) Ei latausta

Vilkkuu  (EI 
PALA)

 (EI 
PALA)

Lataus

0–33 %

 
(Palaa)

Vilkkuu
 (EI 
PALA) 34–66 %

 
(Palaa)

 
(Palaa)

Vilkkuu 67–99 %

 
(Palaa)

 
(Palaa)

 
(Palaa)

Lataus valmis 
(100 %) (sammuu 5 
sekunnin kuluessa)

Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu Latausvirhe

 (EI 
PALA)

 (EI 
PALA)

Vilkkuu

12 V:n akun lataus 
tai lBmmitys-/

ilmastointilaitteen 
ajastettu toiminta 

kBytRssB

 (EI 
PALA)

Vilkkuu
 (EI 
PALA)

Ajastettu lataus on 
kBynnissB (sammuu 
3 minuutin kulut-
tua) tai hetkellisiB 
keskeytyksiB (sBh-

kRkatkos tms)

OSKEV048180L

OSKEVQ018004L

HUOMIO

KorkeajBnniteakun latausaika riippuu 
akun kunnosta ja iBstB, latauslaitteen 
teknisistB ominaisuuksista ja ympB-
ristRn lBmpRtilasta.
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Pikalaturin irrottaminen
1. Kun pikalataus on valmis tai haluat 

keskeyttBB sen, irrota latauspis-
toke. LisBtietoja latauspistokkeen 
irrottamisesta on pikalatauslait-
teen kByttRohjeessa. 

2. Sulje pikalatauksen latausliittimen 
suojakansi tiiviisti. 

3. Sulje latausluukku tiiviisti. 

OSKEVQ018010L

HUOMIO

Kun irrotat latausliittimen, BlB vedB 
sitB kovalla voimalla painamatta 
vapautuspainiketta. TBmB voi vahin-
goittaa latausliitintB ja ajoneuvon 
latauspistoketta. 
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1TilapBislatauksen kByttR

1. Johdin ja pistotulppa

2. OhjausyksikkR

3. Latauskaapeli ja -pistoke

Kun et voi ajaa julkiselle latauspisteelle 
alhaisen akkuvarauksen vuoksi, lataa 
autosi ICCB-kaapelilla, kannettavalla 
220 V:n latauskaapelilla, joka on han-
kittavissa lisBvarusteena. 
• TBmB kaapeli on suunniteltu estB-
mBBn akun yllBttBvBstB purkautu-
misesta aiheutuvia ongelmia ja kun 
kBytBt tavallisia pistorasioita, se 
saattaa aiheuttaa liiallisia sBhkRla-
tauksia, kun sBhkRautojen sBhkRla-
tauksia ei sovelleta. 'lB siis kBytB sitB 
ladataksesi autosi akkua tByteen. 

• Jos tBmB kaapeli kytketBBn koti-
talouden virtalBhteeseen, se saat-
taa ylittBB jakelijan kapasiteetin ja 
aiheuttaa turvallisuusongelmia kuten 
sBhkRkatkoksen tai tulipalon.

 Mukana kuljetettavan 
latauskaapelin latausvirran 
asettaminen

1. Tarkista pistorasian nimellisvirta 
ennen pistotulpan kytkemistB pis-
torasiaan.

2. Kytke pistotulppa kotitalouden pis-
torasiaan.

3. Tarkista ohjausrasian nBytRn tila.

4. SBBdB latausvirtaa painamalla 
ohjausyksikRn takana olevaa paini-
ketta (1) yli 1 sekunnin ajan. (Katso 
esimerkit latauskaapelin tyypistB 
ja latausvirran asetuksista.)

5. Aina kun painiketta (1) painetaan, 
ohjausrasian nByttR vaihtuu seu-
raavien tilojen vBlillB: 12A, 10A ja 
8A.

6. Kun latausvirta on asetettu, aloita 
lataus yllBpitolatauksen prosessin 
mukaisesti.

 ❈ EsimerkkejB ICCB latausvirran 
asettamisesta

(Esimerkit on kuitenkin tarkoitettu vain 
viitteeksi. Tilanteet voivat vaihdella 
ympBristRn mukaan.)

 S(HK8AUTON LATAAMINEN (TILAP(ISLATAUS)

OAEEQ016042

OPSE0Q4022

Pistotulppa Pistorasia

ODEEVQ018041
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TilapBislataus

Mukana kuljetettavan latauskaape-
lin liittBminen (ICCB: InCable Control 
Box)

1. Kytke pistotulppa pistorasiaan.

2. Tarkista, palaako kaapelin ohjaus-
yksikRn vihreB virransyRtRn merk-
kivalo.

3. Kytke seisontajarru painaen 
samalla jarrupoljinta.

4. Kytke kaikki kytkimet OFF-asen-
toon, siirrB vaihteenvalitsin 
P-asen toon.  Jos yritBt ladata, kun 
vaihteenvalitsin ei ole P-asen-
nossa, se siirtyy automaattisesti 
P-asentoon. 

 Lataa akkua kuitenkin turvallisuus-
syistB ainoastaan, kun vaihteenva-
litsin on P-asennossa. 

 ❈ Varmista, ettB pistotulppa ei ole 
lRysBsti pistorasiassa. (Jos se on 
lRysBllB, se saattaa kuumentua.)

5. Avaa latausliitBnnBn luukku paina-
malla luukun kohtaa (). Latauslii-
tBnnBn luukku ei aukea, jos auton 
ovi on lukossa.

Pistorasian 
virta

Akkuvaraajan 
lataustaso

14-16A 12A

13-12A 10 A

11-10A 8A

9-8A 6A

Ohjausrasian 
nByttR

OSKEV048095L
ODEEVQ018043

OPSE0Q4022

Pistotulppa Pistorasia

HUOMIO

Jos pistorasia on vanha, vaurioitunut 
tai haljennut, BlB kBytB sitB. (lB anna 
ohjausrasian roikkua pistorasiasta 
keventBmBttRmBnB. Aseta ohjaus-
rasia hyllylle tai roikota sitB erillisen 
narun pBBssB. Muuten latauskaapeli 
saattaa vaurioitua.

ODEEVQ018042
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6. Avaa latausluukku ja avaa sitten 
latausliittimen suojakansi (1).

7. Avaa latauspistokkeen suojakansi 
ja tarkista onko latauspistokkeessa 
tai -liittimessB likaa. 

8. Tartu latauspistokkeen kahvaan ja 
kytke se auton vaihtovirtalataus-
liittimeen. TyRnnB latauspistoketta, 
kunnes kuulet napsahduksen. 
Latauspistokkeen puutteellinen 
kytkeytyminen voi aiheuttaa tuli-
palon. 

 ❈ Latauspistokkeen lukitustila.
 Kun latauspistoke ja latausliitin on 
kytketty, voit valita tilan painiketta 
painamalla. Latausliitin lukitaan eri 
aikaan riippuen valitusta tilasta. 

 Always Mode (aina): Kun latauspis-
toke on asianmukaisesti kytketty, 
latausliitin lukittuu automaatti-
sesti.

 While charging Mode (latauk-
sen aikana): Kun latauspistoke on 
asianmukaisesti kytketty ja lataus 
aloitetaan, latausliitin lukittuu. 

 Saadaksesi lisBtietoja, tutustu 
kappaleeseen ”Latauspistoke, 
Normaalilatauksen pistokkeen luki-
tustila”.

9. Lataus alkaa automaattisesti ja 
latauksen merkkivalo alkaa vilkkua. 

OSKEVQ018008L

HUOMIO

KytkeBksesi latausliittimen, avaa ovi-
lukitukset vapauttaaksesi latausliitti-
men lukitusjBrjestelmBn.
Jos nBin ei toimita, latausliitin ja 
ajoneuvon latauspistoke saattavat 
vahingoittua. 

HUOMIO

Jos latausluukku ei avaudu pakka-
sella: kopauta sitB kevyesti tai poista 
latausluukun lBhellB oleva jBB. 'lB 
yritB avata latausliitBnnBn luukkua 
vBkisin.

ODEEVQ018044
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10.  Tarkista, palaako mittaristossa 
oleva korkeajBnniteakun merkki-
valo. Jos merkkivalo ei pala, akku 
ei lataudu.

 Kytke latauspistoke uudelleen, jos 
se ei ole kytkeytynyt latausliitti-
meen oletetulla tavalla. 

11.  Kun lataus on alkanut, arvioitu 
latausaika nBytetBBn mittaris-
tossa noin 1 minuutin ajan.

 Jos kuljettajan ovi avataan latauk-
sen aikana, arvioitu latausaika 
nBkyy mittaristossa 1 minuutin 
ajan.

 Kun ajastettu lataus on asetettu, 
arvioitu latausaika nBytetBBn ”--”. 

ODEEVQ018034

HUOMIO

• Voit aloittaa lataamisen, kun 
START/STOP -painike on OFF-
asennossa ja vaihteenvalitsin 
P-asennossa.

 Kun lataus on alkanut, sBhkRlait-
teita (esimerkiksi radiota) voidaan 
kByttBB siirtBmBllB START/STOP-
painike ACC- tai ON-asentoon. 

• Jos vaihteenvalitsin siirretBBn 
P-asennosta R-asentoon tai 
D-asentoon, lataus lakkaa vBlittR-
mBsti. Jos haluat jatkaa lataamista, 
aseta vaihteenvalitsin P-asentoon 
ja paina START/STOP -painike OFF-
asentoon. Irrota ja kytke lataus-
kaapeli aloittaaksesi lataamisen 
uudelleen. 

OSKEV048180L
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Lataustilan tarkistaminen

KorkeajBnniteakun latauksen aikana 
lataustaso voidaan tarkistaa auton 
ulkopuolelta. 

Latauksen merkkivalon 
toiminta Tiedot

(1) (2) (3)

 (EI 
PALA)

 (EI 
PALA)

 (EI 
PALA)

Ei latausta

Vilkkuu
 (EI 
PALA)

 (EI 
PALA)

Lataus

0–33 %

 
(Palaa)

Vilkkuu
 (EI 
PALA)

34–66 %

 
(Palaa)

 
(Palaa)

Vilkkuu 67–99 %

 
(Palaa)

 
(Palaa)

 (Palaa)
Lataus valmis 

(100 %) (sammuu 5 
sekunnin kuluessa)

Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu Latausvirhe

 (EI 
PALA)

 (EI 
PALA)

Vilkkuu

12 V:n akun lataus 
tai lBmmitys-/

ilmastointilaitteen 
ajastettu toiminta 

kBytRssB

 (EI 
PALA)

Vilkkuu
 (EI 
PALA)

Ajastettu lataami-
nen on asetettuna 
(sammuu 3 minuu-
tin kuluttua) tai 
lataus keskeytyy 
hetkellisesti (sBh-
kRkatkos tms)

OSKEVQ018004L

HUOMIO

KorkeajBnniteakun latausaika riippuu 
akun kunnosta ja iBstB, latauslaitteen 
teknisistB ominaisuuksista ja ympB-
ristRn lBmpRtilasta. 

HUOMIO

Irrottaaksesi latausliittimen, avaa 
ovilukitukset vapauttaaksesi lataus-
liittimen lukitusjBrjestelmBn.
Jos nBin ei toimita, latausliitin ja 
ajoneuvon latauspistoke saattavat 
vahingoittua.
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OhjausyksikkR Merkkivalo Latauksen tiedot

PLUG

Palaa: VirransyRttR kytketty  
Vilkkuu: Pistotulpan lBmpRtila-anturin toimintahBiriR

Palaa: Pistotulpan ylikuumenemissuoja
Vilkkuu: Pistotulpan ylikuumenemisen varoitus   

VIRTA Palaa: VirransyRttR kytketty  

LATAUS Vilkkuu:  Lataus virransBBstRtilassa, ainoastaan CHARGE 
-merkkivalo palaa. 

VIKA Vilkkuu: Lataus keskeytetty

LATAUSTASO

Latausvirta 12 A Latausvirta muuttuu kol-
men eri tason vBlillB joka 
kerta, kun painiketta (1) 
painetaan sekunnin ajan 
siirrettBvBn akkuvaraajan 
ollessa kytkettynB pisto-
rasiaan, mutta ei autoon. 

Latausvirta 10 A

Latausvirta 8 A

AUTO

Latauspistoke kytkettynB

Lataus

Vilkkuu: Lataaminen ei onnistu 

(VihreB)

(Sininen)

(Punainen)

(Punainen)

SiirrettBvBn akkuvaraajan lataustilan merkkivalo

(VihreB)
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1Num. OhjausyksikkR Tila/diagnoosi/toimenpide Num. OhjausyksikkR Tila/diagnoosi/toimenpide

1

• Yhdistetty pistotulppaan (vihreB merk-
kivalo palaa)

• Pistotulpan lBmpRtila-anturin vika (vih-
reB merkkivalo vilkkuu)

• Pistotulpan ylikuumenemissuoja (punai-
nen merkkivalo vilkkuu)

• Pistotulpan ylikuumenemisen varoitus 
(punainen merkkivalo palaa yhtBjaksoi-
sesti) 

(Suosittelemme ottamaan yhteyttB val-
tuutettuun Kia-huoltoon tai huollon 
yhteistyRkumppaniin.)

2 - Latauspistoke on kytketty autoon 
(vihreB merkkivalo palaa)

3

- Latauksen aikana
 -  Latauksen merkkivalo (vihreB merkki-

valo vilkkuu)
 -  Auto-symboli (sininen merkkivalo 

palaa)

4

- Ennen latauspistokkeen kytkemistB 
autoon (punainen merkkivalo vilkkuu)

 -  Normaalista poikkeava sisBlBmpRtila
 - Laitteen vika

(Suosittelemme ottamaan yhteyttB 
valtuutettuun Kia-huoltoon tai huollon 
yhteistyRkumppaniin.)
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Num. OhjausyksikkR Tila/diagnoosi/toimenpide Num. OhjausyksikkR Tila/diagnoosi/toimenpide

5

- Kytketty autoon (punainen merkkivalo 
vilkkuu)
- SisBisen diagnoosilaitteen vika
- Virtavuoto 
- Normaalista poikkeava sisBlBmpRtila

(Suosittelemme ottamaan yhteyttB 
valtuutettuun Kia-huoltoon tai huollon 
yhteistyRkumppaniin.)

6

-  Ennen latauspistokkeen kytkemistB 
autoon (punainen merkkivalo vilkkuu)
- Yhteysvirhe

(Suosittelemme ottamaan yhteyttB 
valtuutettuun Kia-huoltoon tai huollon 
yhteistyRkumppaniin.)

7

• Pistotulpan lBmpRtila-anturin vika (vih-
reB merkkivalo vilkkuu)

• Pistotulpan ylikuumenemissuoja (punai-
nen merkkivalo vilkkuu)

• Pistotulpan ylikuumenemisen varoitus 
(punainen merkkivalo palaa yhtBjaksoi-
sesti) 

(Suosittelemme ottamaan yhteyttB 
valtuutettuun Kia-huoltoon tai huollon 
yhteistyRkumppaniin.)

8

- VirransBBstRtila
- 3 minuuttia latauksen aloittamisen 

jBlkeen (vihreB merkkivalo vilkkuu)
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1
 Mukana kuljetettavan 
latauskaapelin irrottaminen (ICCB: 
In-Cable Control Box)

1. Pitele latauspistokkeen kahvasta ja 
vedB sitB pois liittimestB painaen 
samalla vapautuspainiketta (1).

 Ennen kuin irrotat latauspistok-
keen varmista, ettB ovilukitukset 
on avattu. Kun ovet on lukittu, 
latauspistokkeen lukitusjBrjes-
telmB on lukittu-tilassa. TBllRin 
latauspistoketta ei voi irrottaa. 

 Latauksen aikana -tilassa lukitus 
kuitenkin vapautetaan automaatti-
sesti, kun lataus on valmis, jolloin voit 
irrottaa latauspistokkeen.

 Saadaksesi lisBtietoja, tutustu kap-
paleeseen ”Latauspistoke, Normaali-
latauksen pistokkeen lukitustila”.

2. Sulje normaalilatauksen latausliitti-
men suojakansi tiiviisti. 

OSKEVQ018009L

HUOMIO

Irrottaaksesi latausliittimen, avaa 
ovilukitukset vapauttaaksesi lataus-
liittimen lukitusjBrjestelmBn.
Jos nBin ei toimita, latausliitin ja 
ajoneuvon latauspistoke saattavat 
vahingoittua.

HUOMIO

Kun irrotat latausliittimen, BlB vedB 
sitB kovalla voimalla painamatta 
vapautuspainiketta. TBmB voi vahin-
goittaa latausliitintB ja ajoneuvon 
latauspistoketta. 
• Jos latausliittimen lukitus ei aukea, 

vaikka oven lukko on avattu, kBytB 
moottoritilassa olevaa hBtBvapau-
tusvipua ja paina latausliittimen 
lukituksen vapautuspainiketta (1) 
kytkeBksesi latausliittimen irti. Jos 
nBin tapahtuu, latausliittimen luki-
tustoiminnossa saattaa olla vikaa. 
TBssB tapauksessa suosittelemme, 
ettB tarkistutat auton valtuute-
tulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

OSKEVQ018010L
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3. Sulje latausluukku tiiviisti. 

4. Irrota pistotulppa pistorasiasta. 'lB 
irrota pistotulppaa vetBmBllB kaa-
pelista. 

5. Sulje latauspistokkeen suojakansi, 
jotta liittimeen ei pBBse roskia. 

6. Aseta latauskaapeli koteloonsa, 
jotta se ei vaurioidu. 

Latauspistokkeen lukituksen 
avaaminen hBtBtilanteessa

Jos latauspistoketta ei irroteta akun 
purkautumisen tai sBhkRjohdinten vian 
vuoksi, avaa konepelti ja vedB vapau-
tuskaapelista, jolloin latauspistokkeen 
lukitus vapautuu.
Latauskaapeli ei ehkB lukitu asianmu-
kaisesti, jos kaapeliin on pBBssyt likaa, 
esim. pRlyB, tai jos kaapeli on jBBn 
peitossa.
TBllRin latauskaapelia ei ehkB saada 
kytkettyB irti autosta tai lukittua tai 
lataus ei onnistu. Jos nBin kBy, avaa 
konepelti ja vedB vapautuskaapelista 
kevyesti 2–3 kertaa ja yritB irrottaa 
latauskaapeli tai aloittaa lataaminen. 

Varotoimenpiteet mukana 
kuljetettavan latauskaapelin 
kByttRRn
(ICCB: In-Cable Control Box)

OSKEV078077L

Pistotulppa Pistorasia

OSKEVQ018011L

VAROITUS 

• KBytB vain Kia Motorsin hyvBksy-
mBB mukana kuljetettavaa lataus-
kaapelia.

• 'lB yritB korjata, purkaa tai muut-
taa mukana kuljetettavaa lataus-
kaapelia. 

• 'lB kBytB jatkojohtoja BlBkB sovitti-
mia. 

• Lopeta laitteen kByttR heti, jos 
havaitset siinB vian. 

• 'lB kosketa pistotulppaa ja lataus-
pistoketta mBrillB kBsillB. 

• 'lB koske normaalilaturin lataus-
liittimeen tai ajoneuvon latauspis-
torasiaan. 

• 'lB kytke latauspistoketta pisto-
rasiaan, jonka jBnnite ei ole tekni-
sen eritelmBn mukainen. 
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1VAROITUS 

• 'lB kBytB mukana kuljetettavaa 
kaapelia, jos se on kulunut, kuoriu-
tunut tai siinB mitB tahansa vahin-
kojen jBlkiB. 

• Jos ICCB-ohjausrasian kuori tai 
latausliitin on vahingoittunut, hal-
jennut tai sen sisBllB olevat johdot 
ovat nBkyvillB, BlB kBytB mukana 
kuljetettavaa latauskaapelia. 

• 'lB anna lasten koskea siirrettB-
vBBn latauskaapeliin.

• Lataaminen kuluneesta tai vahin-
goittuneesta kotitalouden pisto-
rasiasta voi johtaa sBhkRiskuun. Jos 
et ole varma pistorasian kunnosta, 
anna valtuutetun sBhkRasentajan 
tarkistaa se ennen lataamista.

• Lopeta latauskaapelin kByttR vBlit-
tRmBsti, jos kotitalouden sBhkR-
pistorasia tai mikB tahansa kom-
ponentti ylikuumenee tai haistat 
palaneen kBryB.

HUOMIO

• OhjausyksikkR ei saa joutua koske-
tuksiin veden kanssa. 

• PidB normaali latausliitin ja pisto-
rasia puhtaana vieraista aineista. 

• 'lB astu kaapelin BlBkB johtimen 
pBBlle. 'lB vedB, kierrB BlBkB tai-
vuta kaapelia ja johdinta. 

• 'lB kBytB akkuvaraajaa ukkos-
sBBllB. 

• 'lB pudota ohjausyksikkRB BlBkB 
aseta painavia esineitB sen pBBlle. 

• 'lB sijoita akkuvaraajan lBhelle lBm-
mRnlBhteitB, erityisesti varauksen 
aikana.
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TOIMENPITEET, JOIHIN TULEE RYHTY(, JOS S(HK8AUTON LATAAMISESSA ON ONGELMIA
Jos korkeajBnniteakun lataaminen ei 
onnistu latauslaitteen kytkemisen jBl-
keen, tarkista seuraavat:
1. Tarkista auton latausasetukset. ➠ 

sivu 1-15 
(esim. ajastettu lataus ei kBynnistB 
latausta vBlittRmBsti, kun normaali 
latauslaite tai siirrettBvB akkuva-
raaja kytketBBn.)

2. Tarkista normaalin latauslaitteen, 
siirrettBvBn akkuvaraajan ja pikala-
tauslaitteen toimintatila.  
(SiirrettBvBn latauslaitteen tila ➠ 
sivu 1-37)

 ❈ Lataustilan osoitustapa saattaa 
vaihdella eri valmistajien lataus-
laitteissa.

3. Jos auton akku ei lataudu ja mitta-
ristoon tulee nBkyviin varoitus-
viesti, tarkista viestin sisBltR. ➠ 
sivu 1-59

4. Jos lataus onnistuu toisella, nor-
maalisti toimivalla latauslaitteella, 
ota yhteys latauslaitteen valmista-
jaan. 

5. Jos lataus ei onnistu toisella, nor-
maalisti toimivalla latauslaitteella, 
suosittelemme, ettB tarkastutat 
auton valtuutetulla Kia-jBlleen-
myyjBllB tai huollon yhteistyR-
kumppanilla.
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1Moottorin kBynnistBminen ja 
liikkeellelBhtR
1. Varmista, ettB Blyavain on muka-

nasi, kun istuudut kuljettajan pai-
kalle. 

2. KiinnitB turvavyR ennen liikkeel-
lelBhtRB. 

3. Kytke seisontajarru.

4. Sammuta kaikki sBhkRlaitteet. 

5. Tarkista kaasupolkimen ja jarrupol-
kimen asento ja etBisyys oikealla 
jalallasi.

6. Paina jarrupoljin pohjaan ja pidB se 
painettuna. 

7. Kytke vaihteenvalitsin P-asentoon 
(Park) jarrupoljin painettuna.

8. PidB jarrupoljin painettuna ja paina 
START/ STOP-painiketta. 

9. Kun  -merkkivalo palaa, autolla 
voi lBhteB liikkeelle. Jos  -merk-
kivalo ei pala, autolla ei voi lBhteB 
liikkeelle. KBynnistB moottori 
uudelleen. 

10.  Paina jarrupoljinta, pidB sitB pai-
nettuna ja kytke haluttu vaihdea-
sento.

11.  Vapauta seisontajarru ja pBBstB 
jarrupoljin hitaasti ylRs. Tarkista, 
lBhteekR auto liikkeelle, ja paina 
tBmBn jBlkeen kaasupoljinta.

Moottorin sammuttaminen 
1. Kun auto on pysBkRity, pidB jarru-

poljin painettuna. 

2. Kytke vaihteenvalitsin P-asentoon 
(Park) jarrupoljin painettuna.

3. Kytke seisontajarru jarrupoljin pai-
nettuna. 

4. PidB jarrupoljin painettuna ja paina 
START/STOP-painiketta, jotta 
moottori sammuu. 

5. Tarkista, onko  -merkkivalo on 
sammunut mittaristossa. Kun 
-merkkivalo palaa ja vaihteisto on 
muussa kuin P-asennossa, auto voi 
lBhteB Bkillisesti liikkeelle, jos kul-
jettaja painaa kaasupoljinta vahin-
gossa. 

S(HK8AUTOLLA AJAMINEN

OSKEV048181L

OSKEV048182L
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 Virtuaalinen 
moottoriBBnijBrjestelmB
Koska sBhkRauton moottorin BBni on 
erittBin hiljainen, keinotekoinen moot-
torin BBni (Virtual Engine Sound Sys-
tem, VESS) varoittaa jalankulkijoita 
lBhestyvBstB ajoneuvosta. 
Jos auto on valmiustilassa  eikB 
vaihde ole P-asennossa, VESS-jBrjes-
telmB on toiminnassa. 
Kun vaihteenvalitsin siirretBBn R-asen-
toon, jBrjestelmB antaa varoitusmerk-
kiBBnen. 

Toimintamatka

Voit tarkistaa auton senhetkisen toi-
mintamatkan akkulatauksen mukaan. 

Kohdetta ei ole mBBritetty
• Monet tekijBt vaikuttavat toiminta-
matkaan: korkeajBnniteakun varaus-
taso, sBBtila, lBmpRtila, akun kunto, 
tien profiili ja kuljettajan ajotapa.

• KorkeajBnniteakun varauskapasi-
teetti heikkenee akun vanhetessa. 
TBmB lyhentBB toimintamatkaa.

• KorkeajBnniteakun virrankulutus 
kasvaa huomattavasti, kun ulko-
lBmpRtila laskee pakkaselle tai kun 
autolla ajetaan suurilla ajonopeuksilla. 

TBmB lyhentBB toimintamatkaa mer-
kittBvBsti.

• Auto saattaa pysBhtyB pian, kun 
nByttRRn tulee “---”. Kun se tulee 
nByttRRn, aja turvalliseen paikkaan 
auton pysByttBmiseksi. (JBljellB oleva 
toimintamatka riippuu ajonopeu-
desta, lBmmittimen/ilmastointilait-
teen kBytRstB, sBBstB, ajotavasta ja 
muista tekijRistB.)

• Latauksen jBlkeen mittariston nBy-
tRssB nBkyvB toimintamatkan 
osoitus voi muuttua merkittBvBsti 
ajo-olosuhteiden mukaan. Suurilla 
ajonopeuksilla ajaminen kuluttaa 
akkuvarausta normaalia enemmBn, 
jolloin arvioitu toimintamatka lyhe-
nee nopeasti. Taloudellisen ajotavan 
ECO-ajotilassa korkeajBnniteakun 
varaus purkautuu hitaammin ja arvi-
oitu toimintamatka kasvaa.

Kohde on mBBritetty
Kun kohde mBBritetBBn, toimintamatka 
voi muuttua. Toimintamatka lasketaan 
uudelleen kohteen tietojen perusteella.
Toimintamatka saattaa kuitenkin vaih-
della huomattavasti ajo-olosuhteiden, 
ajotavan ja auton kunnon mukaan.

OSKEV048155L

HUOMIO

SBhkRauto on erittBin hiljainen. 
Tarkkaile ajoradan ympBristRB ja 
noudata turvallista ajotapaa. 
Poistuttaessa pysBkRintipaikalta tai 
lBhdettBessB liikkeelle esimerkiksi lii-
kennevaloista, tarkista, onko auton 
lBhellB lapsia tai ajoradalla esteitB.
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1
VinkkejB toimintamatkan 
pidentBmiseksi
• KorkeajBnniteakun varaus purkautuu 
normaalia nopeammin kBytettBessB 
ilmastointi-/lBmmityslaitetta. TBmB 
lyhentBB toimintamatkaa. Suosi-
teltava matkustamon lBmpRtila on 
22°C AUTO. Useissa testeissB tBmB 
lBmpRtila on havaittu optimaaliseksi 
sekB matkustamon ilmanlaadun ettB 
energiankulutuksen kannalta. Kytke 
lBmmitys-/ilmastointilaite pois kBy-
tRstB aina, kun sitB ei tarvita.

• Kun lBmmitin tai ilmastointijBrjes-
telmB on pBBllB, energiankulutus las-
kee, jos valitaan kierrBtystila raiti-
silmatilan sijaan. Raitisilmatila vaa-
tii suuren energiankulutuksen, sillB 
ulkoilmaa on lBmmitettBvB tai jBBh-
dytettBvB.

• Kun kBytBt lBmmitintB tai ilmastoin-
tijBrjestelmBB, kBytB DRIVER ONLY 
-toimintoa (vain kuljettaja) tai ajas-
tettua ilmastoinnin/lBmmittimen toi-
mintoa.

• YllBpidB taloudellista ajonopeutta 
painamalla kaasupoljinta tasaisesti.

• Nosta ja paina kaasupoljinta tasai-
sesti hidastuksen ja kiihdytyksen 
yhteydessB.

• Tarkista, ettB rengaspaineet ovat 
suosituksen mukaiset.

• 'lB kBytB virtaa kuluttavia laitteita 
tarpeettomasti.

• 'lB kuljeta autossa tarpeetonta 
kuormaa.

• 'lB asenna autoon osia, jotka lisBBvBt 
ilmanvastusta.

Energiankulutus-/varausmittari 

Energiankulutus-/varausmittari nByt-
tBB auton energiankulutuksen ja rege-
neroivan jarrujBrjestelmBn latauksen/
purkautumisen tilan.
• POWER:
 Osoittaa auton energiankulutuksen 
ylBmBessB tai kiihdytyksissB. Palk-
kiosoitus kasvaa energiankulutuksen 
kasvaessa.

OSKEV048152L
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• CHARGE:

 Osoittaa akun varaustilan rege-
neroivien jarrujen ladatessa akkua 
(vauhdin hidastuessa tai ajettaessa 
alamBkeen). Palkkiosoitus pienenee 
latauksen kasvaessa.

KorkeajBnniteakun varaustilan 
mittari (SOC, State of Charge)

• Varaustilan mittari nByttBB korkea-
jBnniteakun varauksen tilan. Mittarin 
"0 (Low)” -asento osoittaa, ettB kor-
keajBnniteakun varaus on liian alhai-
nen. "1 (High)” -asento osoittaa, ettB 
ajoakku on tByteen varattu.

• Varmista, ettB ajoakun varaus on 
riittBvB, ennen kuin lBhdet ajamaan 
moottoritielle tai pitkille vBlimatkoille. 

1.  Kun varaustilan mittarissa on jBl-
jellB 2 palkkia (osoitus on lBhellB 
0-kohtaa), varoitusvalo syttyy ja 
osoittaa alhaisen akkuvarauksen. 

2.  Kun varoitusvalo palaa, autolla voi-
daan ajaa vielB 20–30 kilometriB 
riippuen ajonopeudesta, lBmmitys- 
ja ilmastointilaitteen tilasta, kelistB, 
ajotavasta ja muista tekijRistB. 
Akkua pitBB ladata.

LCD-nBytRn varoitusviesti 
(liittyen sBhkRautoon) 
Low battery (alhainen 
akkuvaraus)

TBmB viesti tulee nByttRRn, kun kor-
keajBnniteakun varaus laskee noin alle 
8 prosenttiin. 

OSKEV048153L

OSKEV048154L

HUOMIO

Kun korkeajBnniteakun varauksen 
osoitus on 1–2 palkkia, jBrjestelmB 
rajoittaa ensin ajonopeutta ja tBmBn 
jBlkeen auto pysBhtyy. Lataa akkua 
vBlittRmBsti.

ODEEVQ018060L
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1
Mittariston varoitusvalo ( ) syttyy 
samanaikaisesti. Lataa akku vBlittR-
mBsti.

Charge immediately. Power 
limited (Lataa vBlittRmBsti. 
Tehonrajoitus)

TBmB viesti tulee nByttRRn, kun kor-
keajBnniteakun varaus laskee noin 3 
prosenttiin tai sen alle. 
Mittariston merkkivalo ( ) ja tehon-
rajoituksesta varoittava merkkivalo 
( ) syttyvBt samanaikaisesti. 
KorkeajBnniteakun energiankulutus 
minimoidaan rajoittamalla auton tehoa. 
Lataa akku vBlittRmBsti.

Check electric vehicle system 
(Tarkista elektroninen 
ohjausjBrjestelmB)

Varoitusviesti tulee nByttRRn, jos sBh-
kRauton elektronisessa ohjausjBrjes-
telmBssB on toimintahBiriR.  

Power limited (Tehonrajoitus)

TBmB varoitusviesti tulee nByttRRn 
seuraavissa tapauksissa, joissa auton 
tehonrajoitus kytkeytyy turvallisuus-
syistB:
• KorkeajBnniteakun jBnnitteen taso 
laskee nopeasti tai on laskenut mBB-
rBtyn tason alle.

• Kun moottorin lBmpRtila on liian kor-
kea tai korkeajBnniteakun lBmpRtila 
on liian korkea tai liian matala.

• JBBhdytysjBrjestelmBssB on toimin-
tahBiriR, joka voi keskeyttBB nor-
maalin ajon.

ODEEVQ018062L

ODEEVQ018061L

ODEEVQ018063L

VAROITUS 

'lB aja ajoneuvolla, jos varoitusviesti 
ilmestyy. 
TBssB tapauksessa suosittelemme, 
ettB tarkistutat auton valtuute-
tulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.
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 Power limited due to low EV 
battery temperature. 
Charge battery (Tehonrajoitus 
EV-akun alhaisen lBmpRtilan 
vuoksi. Lataa akku)

TBmB viesti nBytetBBn sBhkRauton jBr-
jestelmBn suojaamiseksi, kun sammu-
tat tai kBynnistBt auton ulkolBmpRtilan 
ollessa alhainen. Jos korkeajBnniteakun 
varaustaso on alhainen ja auto on pit-
kBn aikaa pysBkRitynB ulkona, akkute-
ho voi olla rajallinen. Akku kannattaa 
tBllRin ladata ennen liikkeelle lBhtRB 
tehon lisBBmiseksi.

EV Battery Overheated! Stop 
vehicle (Akku ylikuumenee! 
PysBytB auto.)

TBmB varoitusviesti tulee nByttRRn, 
kun korkeajBnniteakun lBmpRtila on 
liian korkea. Tarkoituksena on suojella 
akkua ja auton sBhkRjBrjestelmBB.

HUOMIO

Jos tBmB varoitusviesti nBkyy edel-
leen, vaikka ulkolBmpRtila on riit-
tBvBn korkea, suosittelemme, ettB 
tarkastutat auton valtuutetussa Kia-
huollossa tai huollon yhteistyRkump-
panilla.

ODEEVQ018065L

ODEEVQ018064L

HUOMIO

Jos tBmB varoitusviesti nBkyy nBy-
tRssB, BlB kiihdytB liian voimakkaasti 
BlBkB lBhde liikkeelle liian suurella 
teholla.
Jos korkeajBnniteakun varaustaso ei 
ole riittBvB, lataa akku vBlittRmBsti.
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PysBytB auto, sammuta mootto-
ri START/STOP-painikkeella ja odota, 
ettB akku jBBhtyy.

Stop vehicle and check power 
supply (PysBytB auto ja tarkista 
virransyRttR)

NByttRRn tulee varoitusviesti, kun vir-
ransyRttRjBrjestelmBssB on toiminta-
hBiriR.
TBssB tapauksessa pysBkRi ajoneuvo 
turvalliseen paikkaan. Suosittelemme 
hinauttamaan ajoneuvon lBhimpBBn 
valtuutettuun Kia-huoltoon / huollon 
yhteistyRkumppanille ajoneuvon tar-
kastamiseksi.

Unplug vehicle to start 
(Poista latauskaapeli ennen 
kBynnistBmistB)

Varoitusviesti tulee nByttRRn, jos kByn-
nistBt moottorin irrottamatta lataus-
kaapelia. Irrota latauskaapeli ja kByn-
nistB vasta sitten ajoneuvo.

ODEEVQ018066L

VAROITUS 

Jos tBmB varoitus nBytetBBn edel-
leen, vaikka START/STOP-painike on 
ollut sammutettuna riittBvBn pit-
kBBn, BlB aja ajoneuvolla, vaan tar-
kistuta auto ammattihuollossa. 

ODEEVQ018067L
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Charging Door Open 
(LatausliitBnnBn luukku auki)

Viesti tulee nByttRRn, kun autolla aje-
taan latausliitBnnBn luukku auki. Sulje 
latausliitBnnBn luukku ennen liikkeel-
lelBhtRB.

Remaining Time (JBljellB oleva 
aika)

TBmB viesti nBytetBBn ilmoituksena 
ajasta, joka tarvitaan akun lataamisek-
si valittuun lataustasoon.

Charging stopped 
Check the AC/DC charger 
(Lataus keskeytyi. Tarkista 
normaali-/pikalatauslaite)

• TBmB varoitusviesti tulee nBkyviin, 
kun lataus keskeytyy alla esitetyistB 
syistB:

 -  Ulkoisessa normaali- tai pikala-
tauslaitteessa on ongelma.

 -  Ulkoinen normaali latauslaite kes-
keytti lataamisen.

 - Latauskaapeli on vaurioitunut.

• Tarkista tBssB tapauksessa, onko 
ulkoisessa normaali- tai pikalataus-
laitteessa tai latauskaapelissa jokin 
ongelma.

ODEEVQ018070L/ ODEEVQ018071L

ODEEVQ018069LODEEVQ018068L

■ Normaalilataus ■ Pikalaturi
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• Jos sama ongelma ilmenee, kun 
auton akku ladataan hyvin toimivalla 
normaalilaturilla tai Kian alkuperBi-
sellB siirrettBvBllB akkuvaraajalla, on 
suositeltavaa, ettB tarkastutat auton 
valtuutetussa Kia-huollossa tai huol-
lon yhteistyRkumppanilla.

Charging stopped. Check the 
cable connection (Lataus 
pBBttyi. Tarkasta kaapelin 
kytkentB)

• TBmB varoitusviesti tulee nByttRRn 
seuraavissa tilanteissa:

 -  Latauspistoke ei ole kunnolla kyt-
ketty latausliittimeen.

 -  Latauspistokkeen lukituksen 
vapautuspainiketta painetaan.

• Jos nBin tapahtuu, irrota latauspis-
toke ja kytke se takaisin.

• Tarkista, onko latauspistokkeessa tai 
-liittimessB vikoja (ulkoinen vaurio, 
likaa tai roskia jne).

• Jos sama ongelma ilmenee, kun 
auton akku ladataan vaihdetulla 
latauskaapelilla tai Kian alkuperBi-
sellB siirrettBvBllB akkuvaraajalla, on 
suositeltavaa, ettB tarkastutat auton 
valtuutetussa Kia-huollossa tai huol-
lon yhteistyRkumppanilla. 

 12 V Aux. Battery Saver+ (12 V:n 
akun Saver+-toiminto)
12 V:n akun Saver+-toiminto valvoo 
12 V:n akun varaustilaa. Jos apuakun 
varaus on alhainen, korkeajBnniteakku 
lataa apuakkua. 
Apuakun BlykBs lataustoiminto on ole-
tuksena kBytRssB, kun auto toimite-
taan asiakkaalle. Jos toiminto on tar-
peeton, se voidaan poistaa kBytRstB 
KByttBjBasetukset-tilassa. Katso lisB-
tietoja seuraavalta sivulta.

Tila
• Jaksottainen tila:

Kun START/STOP-painike on OFF- 
asennossa ja kaikki ovet, konepelti ja 
takaluukku ovat kiinni, 12 V:n Battery 
Saver+-toiminto kytkeytyy kByttRRn 
apuakun tilan mukaan.
• Automaattitila:

Kun moottorin START/STOP-painike on 
ON-asennossa ja latauspistoke on kyt-
kettynB, toiminto kytkeytyy kByttRRn 
apuakun tilan mukaan ja estBB apua-
kun ylipurkautumisen.
 ❈ 12 V:n akun Battery Saver+-
toiminto kytkeytyy korkeintaan 20 
minuutin ajaksi. Jos 12 V:n Akun 
Battery Saver+-toiminto kytkeytyy 
yli 10 kertaa perBkkBin automaat-
tisessa tilassa, toiminto ei enBB 
kytkeydy pBBlle, koska uudelleen-
kytkeytyminen tulkittaisiin apua-
kun toimintahBiriRksi. Aja tBssB 
tapauksessa autolla jonkin aikaa 
tai jos 12 V:n akku palaa normaalik-
si, toiminto lakkaa kytkeytymBstB.ODEEVQ018072L
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JBrjestelmBn asetukset
Kuljettaja voi kytkeB 12 V:n akun 
Saver+-toiminnon pois kBytRstB 

kytkemBllB START/ STOP-painikkeen 
ON-asentoon ja valitsemalla: 
”User Settings (mukautettavat ase-
tukset) ➠ Other (muut toiminnot) 
➠ Aux. Battery Saver+” (12 V:n akun 
Saver+-toiminto) 
12 V:n akun Saver+-toiminto kytkey-
tyy pois kBytRstB jBrjestelmBasetusta 
muuttamalla.

 Apulaitetila (mikBli varusteena)
KorkeajBnniteakkua kBytetBBn 12 V:n 
apuakun sijaan auton mukavuustoi-
mintojen kByttBmiseen. TBmBn ansios-
ta auton sBhkRlaitteita (BBnentoisto-
jBrjestelmBB, valoja jne.) on mahdollista 

kByttBB monta tuntia, kun autolla ei 
ajeta, kuten esimerkiksi leiriytymisen 
tai pitkBaikaisen pysBhdyksen aikana.

JBrjestelmBn asetukset ja 
kByttRolosuhteet

Kun seuraavat olosuhteet tByttyvBt, 
voit aktivoida apulaitetilan valitsemalla 
mittaristosta ”User Settings (Mukau-
tettavat asetukset) ➠ Convenience 
(Mukavuustoiminto) ➠ Utility Mode 
(Apulaitetila)”.
• Auto on valmiustilassa . 

• Vaihteenvalitsin on P-asennossa.

• SBhkRinen seisontajarru (EPB) on 
kytkettynB.

VAROITUS 

Kun toiminto kytkeytyy, merkkivalo 
palaa ja autossa virtaa 360 V:n kor-
keajBnnite. 
'lB koske, erota tai pura mitBBn 
sBhkR- tai elektroniikkajBrjestelmBn 
osia tai laitteita mukaan lukien kor-
keajBnnitejBrjestelmBn sBhkRjohti-
met ja liittimet. Voit saada niistB 
sBhkRiskun ja vakavia tai hengenvaa-
rallisia vammoja. 
'lB myRskBBn tee mitBBn muutos-
tRitB ajoneuvoon. TBmB voi vaikuttaa 
ajoneuvon suorituskykyyn ja johtaa 
onnettomuuteen.

HUOMIO

• 12 V:n akun Saver+-toiminto ei estB 
akkuvarauksen purkautumista, jos 
12 V:n akku on vaurioitunut tai 
sen kByttRikB on lopussa, tai jos 
akkua on kBytetty virtalBhteenB tai 
autossa on kBytetty epByhteenso-
pivia elektronisia laitteita.

• Jos 12 V:n akun Saver+-toiminto 
kytkeytyy kByttRRn, korkeajBnni-
teakun varaustaso on saattanut 
laskea.

ODEEVQ018073L

OSKEV048183L
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JBrjestelmBn kytkeminen 
kByttRRn
Kun jBrjestelmB aktivoituu:
• -merkkivalo sammuu ja 
-merkkivalo syttyy mittaristossa. 

• Kaikki sBhkRlaitteet ovat kBytettB-
vissB, mutta autolla ei voi ajaa.

• SBhkRtoiminen seisontajarru (EPB) 
voidaan voidaan poistaa kBytRstB 
painamalla EPB-kytkintB.

• Vaihdetta ei voi vaihtaa P-asennosta 
Jos vaihdetta yritetBBn vaihtaa, 
”Shifting conditions not met” (vaih-
don edellytykset eivBt tByty) -viesti 
tulee nBkyviin mittariston nByttRRn.

Poiskytkeminen
Apulaitetila voidaan kytkeB pois pBBl-
tB painamalla START/STOP -painike 
OFF-asentoon. 

 Varoitus- ja merkkivalo 
(sBhkRauton 
jBrjestelmBt)
READY-merkkivalo
TBmB merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
Kun auton jBrjestelmB on liikkeellelBh-
tRvalmiudessa.

- PALAA: Normaaliajo on mahdollista.
-  EI PALA: Normaaliajo ei ole mahdollis-
ta tai autossa on vika.

-  Vilkkuu: Viansietotila.
Jos READY-merkkivalo sammuu tai 
vilkkuu, jBrjestelmBssB on vika. TBssB 
tapauksessa suosittelemme, ettB tar-
kistutat auton valtuutetulla Kia-jBl-
leenmyyjBllB tai huollon yhteistyR-
kumppanilla.

Huollon varoitusvalo
TBmB varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• START/STOP-painike on ON-asen-
nossa.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• SBhkRauton ohjausjBrjestelmBn 
osissa, esimerkiksi tunnistimissa, on 
toimintahBiriR.

Jos varoitusvalo syttyy ajon aikana 
tai ei sammu moottorin kBynnistB-
misen jBlkeen, vie auto ammattihuol-
toon tarkastusta varten. Suosittelem-
me ottamaan yhteyttB valtuutettuun 
KIA-jBlleenmyyjBBn tai huollon yhteis-
tyRkumppaniin.

Regeneroivan jarrun 
varoitusvalo
Tilanteet, joissa varoitus-
valo syttyy:
Regeneroiva jarrujBrjestel-
mB ei toimi ja jarrut ovat 
tehottomat. Jarrujen varoi-
tusvalo (punainen) ja regeneroivan jar-
rujBrjestelmBn varoitusvalo (keltainen) 
syttyvBt samanaikaisesti.
Aja tBssB tapauksessa varovasti ja tar-
kastuta auto ammattihuoltoliikkeessB. 
Kia suosittelee kBBntymBBn valtuu-
tetun Kia-jBlleenmyyjBn/huoltoyhteis-
tyRkumppanin puoleen.
Jarrupoljin saattaa olla normaalia jBy-
kempi ja jarrutusmatka normaalia 
pidempi.

KorkeajBnniteakun liian 
alhaisen varauksen 
varoitusvalo
TBmB varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
KorkeajBnniteakun varaus on liian 
alhainen. Jos varoitusvalo syttyy, lataa 
akku vBlittRmBsti.

(KELTAINEN)

(PUNAINEN)
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Tehonrajoituksen 
varoitus
TBmB varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
JBrjestelmB rajoittaa auton tehoa suo-
jatakseen auton sBhkRjBrjestelmBB.
Tehonrajoitus johtuu seuraavasta:
- KorkeajBnniteakun jBnnitteen taso 
laskee nopeasti tai on laskenut mBB-
rBtyn tason alle.

- Kun moottorin lBmpRtila on liian kor-
kea ja korkeajBnniteakun lBmpRtila 
on liian korkea tai liian matala.

- JBBhdytysjBrjestelmBssB on toimin-
tahBiriR, joka voi keskeyttBB nor-
maalin ajon

✽ HUOMAUTUS

'lB kiihdytB voimakkaasti BlBkB lBhde 
liikkeelle liian suurella teholla, jos 
tehonrajoituksen varoitusvalo palaa.
Jos korkeajBnniteakun varaustaso ei 
ole riittBvB, lataa akku vBlittRmBsti.

Latauskaapelin 
kytkennBn merkkivalo

TBmB merkkivalo palaa punaisena, kun 
latauskaapeli on kytkettynB.
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1Onnettomuustilanteessa

 S(HK8AUTOA KOSKEVIA VAROITUKSIA

VAROITUS 

• Jos auto on osallisena liikenneon-
nettomuudessa, se pitBB siirtBB 
turvalliseen paikkaan, sammuttaa 
moottori ja irrottaa akkukaapelit 
12 V:n akun navoista, joka estBB 
korkeajBnnitteisen sBhkRvirran 
purkautumisen.  

• 'lB koske johtimiin, jotka ovat tul-
leet nBkyviin auton sisBtilassa tai 
ulkopuolella.

 'lB koske korkeajBnnitteisiin 
(oransseihin) johtimiin, liittimiin tai 
mihinkBBn sBhkRkomponentteihin 
tai laitteisiin. Voit saada niistB sBh-
kRiskun ja vakavia vammoja.

VAROITUS 

Sammuta pieni tulipalo sBhkRpalo-
jen sammuttamiseen sopivalla jau-
hesammuttimella (ABC-, BC-luokka). 
Jos et pysty tukahduttamaan alka-
vaa tulipaloa, soita vBlittRmBsti 
hBtBnumeroon ja pysyttele riittBvBn 
vBlimatkan pBBssB autosta.
Kerro hBtBkeskukselle, ettB autosi on 
sBhkRauto.
Jos palo leviBB korkeajBnniteakkuun, 
sen sammuttamiseen tarvitaan 
suuri vesimBBrB. Pienen vesimBBrBn 
tai vBBrBnlaisen palosammuttimen 
kByttR voi johtaa vakaviin henkilRva-
hinkoihin tai jopa sBhkRiskun aiheut-
tamaan kuolemaan.

VAROITUS 

Autosta voi vuotaa haitallisia kaasuja 
ja akkunestettB, jos korkeajBnni-
teakku vaurioituu kolarissa. 'lB koske 
autosta vuotaviin nesteisiin.
Jos havaitset, ettB autosta vuotaa 
herkBsti syttyviB tai muita kaasuja, 
avaa auton ikkunat ja poistu auton 
lBheisyydestB. Jos autosta valunutta 
nestettB joutuu silmiin tai iholle, 
huuhdo sitB runsaalla vedellB tai pii-
lolinssinesteellB ja mene mahdolli-
simman pian lBBkBriin.
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VAROITUS 

Jos alkavaa paloa ei pystytB tukah-
duttamaan, korkeajBnniteakku voi 
rBjBhtBB. Siirry turvalliseen paikkaan 
BlBkB pBBstB ketBBn auton lBhelle. 
Soita yleiseen hBtBnumeroon ja kerro 
hBtBkeskukselle, ettB sBhkRauto on 
osallisena kolarissa. 
Jos auto joutuu syvBBn veteen, sam-
muta moottori vBlittRmBsti ja siirry 
turvalliseen paikkaan. Soita hBtB-
numeroon tai ammattihuoltoon. 
Suosittelemme ottamaan yhteyttB 
valtuutettuun KIA-jBlleenmyyjBBn tai 
huollon yhteistyRkumppaniin.

VAROITUS 

ODE066010L

• Hinaaminen lavetilla

• Hinaaminen pyRrBt lukittuina

Dolly-hinauslaite
• Hinaaminen pyRrBt lukittuina

Dolly-hinauslaite

• Kaikki hinattavan auton pyRrBt 
pitBB nostaa maasta. MikBli autoa 
ei voida hinata muuten kuin kaksi 
pyRrBB maassa, auton etupyRrBt 
pitBB nostaa ilmaan hinaamista 
varten. 

 Jos autoa on siirrettBvB, jotta se 
saadaan lavetille, toimi seuraa-
vasti:

 -  Paina ensin jarrupoljin pohjaan ja 
vapauta seisontajarru. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)

 -  Paina jarrupoljinta samalla 
kun siirrBt vaihteenvalitsimen 
N-asentoon ja paina POWER-
painiketta sammuttaaksesi 
moottorin. 

 -  Odota vBhintBBn 3 minuuttia 
ennen kuljettajan oven avaa-
mista ja auto pysyy ACC-tilassa 
ja N-asennossa.

 -  Jos kuljettajan ovi avataan 3 
minuutin sisBllB, auto kytkey-
tyy automaattisesti P-asentoon, 
moottori sammuu ja etupyRrBt 
jBBvBt lukkoon.

• Jos autoa vedetBBn etupyRrBt 
maassa, moottori toimii generaat-
torina, jolloin sen osat voivat vau-
rioitua. Seurauksena voi olla myRs 
tulipalo. 

• Akkupalo voi levitB erittBin suu-
reksi. Soita hBtBnumeroon, kun 
hinaat autoa.

OSK3068018L
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SBhkRautoa koskevia varoituksia
• Jos auto maalataan tai kuumakBsi-
tellBBn kolarikorjauksen yhteydessB, 
korkeajBnniteakun varauskapasi-
teetti voi heikentyB.

 Jos tarvitaan kuumakBsittelyB, huol-
lata jBrjestelmB ammattihuollossa. 
Suosittelemme ottamaan yhteyttB 
valtuutettuun Kia-huoltoon tai huol-
lon yhteistyRkumppaniin.

• Moottoritilaa ei saa pestB painepe-
surilla. Painepesu aiheuttaa sBhkRis-
kuvaaran elektronisten osien kor-
keajBnnitteen vuoksi. Se voi myRs 
vaurioittaa auton sBhkRjBrjestelmBB. 

• 'lB kBytB autossa muita kuin alku-
perBisiB osia. Autoa ei saa myRskBBn 
muokata eikB siihen saa asentaa 
muita kuin alkuperBisiB osia. Ne voi-
vat vaurioittaa sBhkRjBrjestelmBB. 

Huollon Interlock-liitin 

Leikkaa hBtBtilassa huollon Inter-
lock-liittimen kaapeli eristBBksesi akun 
korkeajBnnitteen.

Huoltoerotin

HUOMIO

'lB koske takaistuimen alla olevaan 
huoltoerottimeen.
Huoltoerotin on kytketty auton kor-
keajBnniteakkuun.
Huoltoerottimen koskettaminen 
aiheuttaa vakavia vammoja ja kuole-
manvaaran. HuoltohenkilRstRn pitBB 
noudattaa huolto-ohjekirjan menet-
telyohjeita.

OSKEVQ018014L OSKEVQ018015L
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Haluamme, ettB pystyt nauttimaan 
autostasi mahdollisimman paljon. KByt-
tRohjekirja voi avustaa sinua monel-
la eri tavalla. Suosittelemme vahvasti 
tutustumaan koko kByttRohjekirjaan. 
VBlttyBksesi hengenvaarallisilta louk-
kaantumisilta, sinun tulisi lukea tBmBn 
ohjekirjan VAROITUS ja HUOMIO kohdat.
Kuvat tBydentBvBt ohjekirjan tekstejB, 
jotta esimerkit olisivat mahdollisimman 
havainnollistavia. Lukemalla ohjekirjan 
pystyt perehtymBBn auton ominai-
suuksiin, tBrkeisiin turvallisuustietoihin 
ja ajo-ohjeisiin erilaisten tieolosuhteiden 
vallitessa.
KByttRohjekirjan yleinen rakenne ilme-
nee sisBllysluettelosta. KBytB hake-
mistoa lRytBBksesi etsimBsi kohdan tai 
aihealueen. Hakemistoon on luetteloitu 
kByttRohjekirjan kaikki aiheet aakkos-
jBrjestyksessB. Luvut: tBssB ohjekirjassa 
on yhdeksBn lukua ja hakemisto. Jokai-
nen luku alkaa lyhyellB sisBllysluette-
lolla, jotta pystyt nBkemBBn nopealla 
vilkaisulla, lRytyykR luvusta etsimiBsi 
tietoja.

LRydBt tBstB ohjekirjasta erilaisia 
VAROITUKSIA, HUOMIOITA ja HUOMAU-
TUKSIA. NBmB VAROITUKSET on laadittu 
parantamaan henkilRkohtaista turvalli-
suuttasi. Sinun tulisi lukea huolellisesti 
kaikki toimenpiteet ja suositukset, joita 
nBissB VAROITUKSISSA, HUOMIOISSA ja 
HUOMAUTUKSISSA annetaan, sekB nou-
dattaa niitB tarkoin.

✽ HUOMAUTUS

HUOMAUTUS viittaa kByttRohjekir-
jassa annettuihin mielenkiintoisiin 
tai kBytBnnRllisiin tietoihin.

 T(M(N OHJEKIRJAN K(YTT(MINEN

HUOMIO

HUOMIO osoittaa tilanteen, joka voi 
vahingoittaa ajoneuvoasi, jos huo-
miota ei noudateta.

VAROITUS 

VAROITUS osoittaa tilanteen, joka voi 
johtaa vahinkoihin, vakaviin tai jopa 
hengenvaarallisiin ruumiinvammoi-
hin, ellei varoitusta noudateta.
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Kuten muidenkin tBmBn tyyppisten 
autojen yhteydessB, virheellinen kBsit-
tely voi johtaa auton hallinnan mene-
tykseen, onnettomuuteen tai auton 
kaatumiseen.
Erityispiirteiden (korkeampi maava-
ra, raideleveys jne.) johdosta ajoneu-
von painopiste on normaaliajoneuvoa 
korkeammalla. Toisin sanoen autoa ei 
ole suunniteltu kBytettBvBksi samoilla 
kaarrenopeuksilla kuin tavallista etu- 
tai takavetoista autoa. VBltB nopei-
ta ohjausliikkeitB ja muita BkkinBisiB 
liikkeitB. Edelleen, tBmBn ajoneuvon 
vBBrinkByttR saattaa johtaa hallinnan 
menettBmiseen, onnettomuuteen tai 
nurinajoon. Lue tarkasti tBmBn oppaan 
sisBltBmBt ajamista koskevat ohjeet, 
kohdassa ”Nurinajon riskin vBhentBmin-
en” sivulla 6-122.

 AJO-OHJEITA
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 ULKOPUOLI

 ■ Etuosa

❈ Todellinen ulkomuoto saattaa poiketa kuvassa esitetystB.
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  6. Ovipeilit ......................................................................... s. 5-35

  7. Kattoluukku ................................................................. s. 5-26

  8. PyyhkijBn sulat ...........................................................  s. 8-21

  9. Ikkunat .........................................................................  s. 5-19

10. PysBkRintitutkan varoitus ......................................... s. 5-83

11. Kattoteline ..................................................................  s. 5-136

12. LatausliitBnnBn luukku ............................................... s. 5-38
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 ■ Takaosa

❈ Todellinen ulkomuoto saattaa poiketa kuvassa esitetystB.

  1. Ovilukot ......................................................................... s. 5-12

  2. Takavalot ....................................................................  s. 8-60

  3. LisBjarruvalo ..............................................................  s. 8-62

  4. Peruutusvalo (Huolto) ............................................... s. 8-60

  5. Tavaratila ....................................................................  s. 5-16

  6. Antenni ......................................................................  s. 5-138

  7. Takalasin pyyhkijBn sulka ........................................  s. 8-23

  8. Peruutuskamera ........................................................ s. 5-89

  9.  PysBkRintitutka .......................................................... s. 5-83
Peruutustutka ............................................................ s. 5-80
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SIS(TILAN YLEISILME

❈ Todellinen ulkomuoto saattaa poiketa kuvassa esitetystB.

 1. Oven sisBkahva ............................................................s. 5-13

 2. SBhkRikkunoiden kytkin ............................................ s. 5-22

 3. Keskuslukituksen lukitus/avauspainike ...................s. 5-14

 4. Lasinnostimien lukituskytkin ....................................s. 5-19

 5. Sivutaustapeilien sBBtRkytkin .................................. s. 5-36

 6. Sivutaustapeilien taittokytkin .................................. s. 5-37

 7. Ajovalojen korkeudensBBtR  .....................................s. 5-94

 8.  Mittariston valaistuksen sBBdin ..............................s. 8-44 

 9. Aktiivisen kaistavahdin (LKA) On/OFF-painike .....s. 6-89

10. TuulilasinBytRn sulkimen On/OFF-painike ............. s. 5-78

11. Virtuaalisen moottoriBBnijBrjestelmBn painike ......s. 1-50 

12.  Kuolleen kulman tunnistusjBrjestelmBn/
tRrmByksen estojBrjestelmBn On/Off-painike .....s. 6-98 

13. ESC Off -painike ......................................................... s. 5-74 

14. OhjauspyRrB ...............................................................  s. 5-30

15. OhjauspyRrBn korkeus- ja syvyyssBBdRn 
lukitusvipu ..........................................................................s. 5-31 

16 Ohjaamon sulakerasia ..............................................  s. 8-37 

17 Konepellin avausvipu ................................................  s. 5-24 

18. Istuin............................................................................  s. 4-12�����018003�
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 MITTARISTON YLEISILME

 1.  OhjauspyRrBn audiokytkimet/Bluetooth! -handsfreen 
kytkimet. ...................................................................... s. 5-30

 2. Kuljettajan etuturvatyyny .........................................s. 4-58

 3. 'Bnimerkki ..................................................................  s. 5-32

 4.  VakionopeussBBdin / 
Mukautuva vakionopeussBBdin ................................s. 6-58

 5. Mittaristo .....................................................................  s. 5-39

 6. Valojen hallinta / suuntavilkut ..................................s. 5-90

 7. PyyhkijB/pesulaite ......................................................s. 5-98 

 8. Start/Stop-painike ......................................................s. 6-05

 9. AudiojBrjestelmB/navigointijBrjestelmB................  s. 5-138

10. HBtBvilkut .................................................................... s. 7-02

11. Automaattinen ilmastointijBrjestelmB .................. s. 5-118

12. Matkapuhelimen latausliitBntB ............................... s. 5-132 

13. Pistorasia ..................................................................  s. 5-130 

14. Ajosuunnan valinta  ....................................................s. 5-44 

15. IstuinlBmmitys/ilmastoitu istuin ...........................  s. 5-128 

16. Ajotilan valintapainike ............................................... s. 6-43

17. Paikallaanpitoavustimen kytkin ............................... s. 6-30 

18. OhjauspyRrBn lBmmittimen painike ........................  s. 5-32

19.  PysBkRinnin etBisyysvaroituksen 
(taaksepBin/eteenpBin) ON-painike ......................... s. 5-83

20. Hansikaslokero ..........................................................  s. 5-121

21. Etumatkustajan etuturvatyyny .............................  s. 4-48

22. Keskikonsolin sBilytyslokerot..................................  s. 5-121

23. USB-laturi ...................................................................  s. 5-131

24. Vaihtovirtamuunnin ..................................................  s. 5-131

❈ Todellinen ulkomuoto saattaa poiketa kuvassa esitetystB.
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YleissilmBys autoosi

3-10

 MOOTTORITILA

❈ Auton todellinen moottoritila saattaa poiketa kuvassa esitetystB.

�����078001�

1. JBBhdytysnestesBiliR .................................................. s. 8-16

2. JarrunestesBiliR ..........................................................  s. 8-17

3. Sulakerasia .................................................................. s. 8-37

4. Akun positiivinen napa .............................................  s. 8-24

5. Akun negatiivinen napa ............................................  s. 8-24 

6. JBBhdyttimen korkki ..................................................  s. 8-16

7. Tuulilasin pesunestesBiliR .........................................  s. 8-18
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Etuistuin
1. Eteen- ja taaksepBin

2. Istuimen selkBnojan kallistus

3. Istuinosan korkeussBBtR

4. RistiselBntuki (kuljettajan istuin)

5. PBBntuki

Takaistuin
6. SelkBnojien taitto

7. PBBntuki

 ISTUIN 

VAROITUS 

■  Irtonaiset tavarat
Kuljettajan jalkatilassa olevat irto-
naiset tavarat saattavat hBiritB pol-
kimien toimintaa lisBten onnetto-
muusriskiB. 'lB sijoita mitBBn etuis-
tuimien alle.

���3038001�

KBsisBBtRinen istuin

SBhkRsBBtRinen istuin
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VAROITUS 

■  Kuljettaja on vastuussa etu-
matkustajan turvallisuudesta

Jos etuistuimen selkBnoja on sBB-
detty nojaavaan tai makaavaan 
asentoon ajon aikana, siitB saattaa 
aiheutua hengenvaarallisia vammoja 
onnettomuuden sattuessa. TBllRin 
etumatkustajan lantio saattaa liu-
kua lantiovyRn alta aiheuttaen suu-
ren voiman suojaamattoman vatsan 
alueelle. TBstB voi seurata vakavia tai 
hengenvaarallisia sisBisiB vammoja. 
Kuljettajan tulee opastaa etumat-
kustajia pitBmBBn selkBnoja pysty-
asennossa aina ajoneuvon liikkuessa. 

VAROITUS 

'lB kBytB istuimien pBBllB liu-
kasta tyynyB tai istuinpBBllistB. 
Matkustajan lantio saattaa liukua 
lantiovyRn ali tRrmBystilanteessa tai 
BkkipysBhdyksessB. TurvavyRn nor-
maalista poikkeavasta toiminnasta 
saattaa seurata hengenvaarallisia tai 
vakavia sisBisiB vammoja. 

VAROITUS 

■  Kuljettajan istuin
• 'lB koskaan yritB sBBtBB istuinta 

ajon aikana. TBmB voi johtaa hallin-
nan menettBmiseen ja sitB kautta 
hengenvaarallisiin vammoihin tai 
aineellisiin vahinkoihin.

• Varmista ettei mikBBn esine estB 
istuimen selkBnojan sBBtBmistB 
normaaliin asentoon. Tavaroiden 
sBilyttBminen selkBnojalla tai muu 
selkBnojan kiinnittymisen este 
saattaa aiheuttaa hengenvaaral-
lisia vammoja BkkinBisessB jarru-
tuksessa tai tRrmByksessB.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• PidB istuimen selkBnoja pysty-
asennossa ajon aikana ja lantiovyR 
tukevasti lantiota vasten.  TBmB 
on paras asento suojaamaan sinua 
mahdollisessa onnettomuudessa.

• Jotta vBlttyisit tarpeettomilta ja 
vakavilta turvatyynyvammoilta, 
istu aina mahdollisimman etBBl-
lB ohjauspyRrBstB samalla sBilyt-
tBen mukava ohjaustuntuma. On 
suositeltua pitBB rinta vBhintBBn 
25 cm:n etBisyydellB ohjauspyR-
rBstB.

VAROITUS 

■  SelkBnojat takana
• Takaistuimen selkBnojat tulee luki-

ta paikalleen huolellisesti. Jos nBin 
ei tehdB, matkustajat ja esineet 
saattavat sinkoutua BkillisessB 
jarrutuksessa tai tRrmByksessB 
eteen aiheuttaen vakavia tai jopa 
hengenvaarallisia vahinkoja.

(Jatkuu)

1��	3661
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Nahkaistuinten ominaisuudet 
• Nahka on valmistettu pintakerrok-
sesta, joka kBy lBpi erikoisproses-
sin soveltuakseen kByttRRn.  Koska 
kyseessB on luonnontuote, sen eri 
osien paksuus ja tiheys vaihtelevat. 

 Venyminen ja kutistuminen saatta-
vat aiheuttaa ryppyjB lBmpRtilasta ja 
kosteudesta riippuen.

• IstuinpBBlliset on valmistettu veny-
vBstB materiaalista matkustajien 
mukavuuden lisBBmiseksi.

• Kehon kanssa kosketuksissa olevat 
osat ovat kaarevat ja reunojen tuke-
va alue on korkeampi, jolloin ajoasen-
to on mukava ja vakaa.

• On luonnollista, ettB kByttR aiheuttaa 
ryppyjB. Kyse ei ole tuotteen viasta.

VAROITUS 

Varmista aina istuimen sBBtBmisen 
jBlkeen, ettB se on lukittunut kun-
nolla paikoilleen yrittBmBllB liikut-
taa istuinta eteen- tai taaksepBin 
kByttBmBttB lukituksen avausvipua. 
'kkinBinen ja odottamaton kuljetta-
jan istuimen liike voi aiheuttaa auton 
hallinnan menettBmisen johtaen 
onnettomuuteen.

VAROITUS 

• KiinnitB istuimia liikuteltaessa 
erityistB huomiota siihen, ettei 
kenenkBBn kBsi tai mikBBn irtoesi-
ne jBB istuinten mekanismin vBliin.

• 'lB sBilytB savukkeensytytintB 
lattialla tai istuimella. Kun sBB-
dBt istuinta, sytyttimestB saattaa 
irrota jBBmiB, jotka voivat aiheut-
taa tulipalon.  

• Ole varovainen sBBtBessBsi etuis-
tuimen asentoa, jos takaistuimella 
on matkustajia.

• Jos joudut etsimBBn pikkuesineitB 
istuimien alta tai istuimen ja kes-
kikonsolin vBlissB olevasta raos-
ta, varo, ettei kBsi jBB puristuksiin 
istuimen alle tai istuimen ja kes-
kikonsolin vBliin. Istuinmekanismin 
terBvBt kulmat voivat myRs leikata 
haavoja kBsiin tai aiheuttaa muita 
vammoja.

(Jatkuu)

• Matkatavarat ja muut esineet tulisi 
asettaa tavaratilaan vaakatasoon . 
Jos tavarat ovat suuria, painavia tai 
niitB pinotaan, ne tulee kiinnittBB. 
MissBBn tapauksessa tavaroita ei 
saa kasata selkBnojakorkeuden yli. 
NBiden varoitusten noudattamat-
ta jBttBminen saattaa aiheuttaa 
hengenvaarallisia vammoja Bkki-
nBisessB jarrutuksessa, tRrmByk-
sessB tai auton kierimisessB.

• Alas taitetun istuimen pBBllB tai 
tavaratilassa ei saa kuljettaa mat-
kustajia. Kaikkien matkustajien on 
istuttava oikein kiinnitettyinB istui-
millaan ajon aikana.

• Kun nostat selkBnojan takaisin 
pystyasentoon, varmista lukkiu-
tuminen tyRntBmBllB sitB eteen- ja 
taaksepBin.
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 Etuistuimen sBBdRt – 
kBsisBBtRinen istuin
Eteen- ja taaksepBin

SiirtBBksesi istuinta eteen- tai taak-
sepBin:
1. VedB ja pidB kiinni istuimen pituus-

suunnan sBBtRvivusta.

2. SiirrB istuinta, kunnes etBisyys on 
sopiva.

3. PBBstB vivusta ja varmista, ettB 
istuin on lukkiutunut paikoilleen.   

SBBdB istuin ennen ajoon lBhtRB ja 
varmista, ettB se on lukittunut paikoil-
leen yrittBmBllB liikuttaa sitB eteen- 
ja taaksepBin koskematta vipuun. Jos 
istuin liikkuu, se ei ole lukkiutunut kun-
nolla. 

Istuimen selkBnojan kallistus

SelkBnojan kallistaminen:
1. Nojaa hieman eteenpBin ja nosta 

selkBnojan kallistusvipua.

2. Nojaa varovaisesti taaksepBin ja 
sBBdB selkBnoja haluttuun asen-
toon.

3. PBBstB vivusta ja varmista, ettB 
selkBnoja on lukkiutunut paikoil-
leen. (vivun PIT'' palautua alkupe-
rBiseen asentoonsa, jotta selkBnoja 
lukkiutuu paikoilleen).

���3038002�

���3038003�

HUOMIO

• KBytRstB luonnollisesti aiheutu-
vat rypyt tai kulumat eivBt kuulu 
takuun piiriin.

• Metalliosilla varustetut vyRt, veto-
ketjut tai takataskussa olevat avai-
met saattavat vahingoittaa istui-
men materiaalia.

• 'lB kastele istuimia. Se voi aiheut-
taa muutoksia aitoon nahkaan.

• Valkaistut farkut tai vaatteet voi-
vat vaurioittaa istuinten pintama-
teriaalia.
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Istuinosan korkeus (mikBli varusteena)

SBBtBBksesi istuinosan korkeutta, vedB 
vipua ylRs- tai alaspBin.
•Laske istuinosaa tyRntBmBllB vipua 
useita kertoja alaspBin.

•Nosta istuinosaa vetBmBllB vipua 
useita kertoja ylRspBin.

 Etuistuimen sBBdRt - 
sBhkRsBBtRinen istuin 
(mikBli varusteena)
Kuljettajan istuinta voidaan sBBtBB 
kByttBmBllB istuinosan sivussa ole-
via sBBtRkytkimiB. SBBdB istuin ennen 
liikkeellelBhtRB niin, ettB yllBt hyvin 
ohjauspyRrBBn, polkimiin ja auton mui-
hin hallintalaitteisiin.

Eteen- ja taaksepBin

HUOMIO

• SBhkRsBBtRisen istuimen asen-
toa sBBdetBBn sBhkRmoottoril-
la. Lopeta kByttR, kun sBBdRt on 
suoritettu. Liiallinen kByttR saattaa 
vahingoittaa sBhkRlaitteita.

(Jatkuu)

���3038004�

VAROITUS 

SBhkRsBBtRisen istuimen asentoa 
voidaan sBBtBB virtalukon ollessa 
OFF-asennossa. 
TBmBn vuoksi lapsia ei tulisi koskaan 
jBttBB ilman valvontaa autoon.

���3038005�

(Jatkuu)

• Istuimen asennonsBBtR kuluttaa 
paljon virtaa. 'lB kuormita akkua 
sBBtBmBllB istuimen asentoa tar-
peettomasti, kun moottori ei ole 
kBynnissB.

• 'lB sBBdB kahden tai useamman 
sBhkRsBBtRisen istuimen asentoa 
samanaikaisesti. NBin toimimalla 
sBhkRistuimen moottori tai sBhkRi-
set komponentit voivat vahingoit-
tua.
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1. Paina sBBtRkytkintB eteen- tai 
taaksepBin siirtBBksesi istuimen 
haluttuun asentoon. 

2. Vapauta kytkin, kun istuin on aset-
tunut haluttuun asentoon.

Istuimen selkBnojan kallistus

1. Paina sBBtRkytkintB eteen- tai 
taaksepBin siirtBBksesi selkBnojan 
haluttuun kulmaan. 

2. Vapauta kytkin, kun istuin on aset-
tunut haluttuun asentoon.

Istuinosan korkeus 
(mikBli varusteena)

1. VedB sBBtRkytkimen etuosaa ylRs-
pBin nostaaksesi istuimen etuosaa 
tai paina alaspBin laskeaksesi sitB. 
VedB sBBtRkytkimen takaosaa 
ylRspBin nostaaksesi istuinosaa tai 
paina alaspBin laskeaksesi sitB.

2. Vapauta kytkin, kun istuin on aset-
tunut haluttuun asentoon.

RistiselBntuki (jos varusteena)

 RistiselBntukea voidaan sBBtBB pai-
namalla istuimen sivussa sijaitsevaa 
ristiselBntuen sBBtRkytkintB. 
1. Paina kytkimen etuosaa lisBtBksesi 

tukea tai kytkimen takaosaa 
vBhentBBksesi sitB. 

2. Vapauta kytkin, kun haluttu asento 
saavutetaan.

���3038006�
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 PBBntuki (etuistuin)

Kuljettajan ja etumatkustajan istuimien 
varusteena ovat pBBntuet, jotka paran-
tavat turvallisuutta ja mukavuutta. 
PBBntuki ei ainoastaan lisBB kuljettajan 
ja etumatkustajan mukavuutta, vaan 
auttaa myRs suojaamaan pBBtB ja nis-
kaa mahdollisessa tRrmBystilanteessa.

EtBisyyssBBtR

PBBntukea voidaan sBBtBB eteen-
pBin 4 eri asentoon vetBmBllB pBBn-
tukea eteenpBin haluttuun pykBlBBn. 
SBBtBBksesi pBBntuen BBrimmBiseen 
taka-asentoon vedB se kokonaan 
eteenpBin ja vapauta. SBBdB pBBntuki 
siten, ettB se tukee oikein pBBtB ja 
niskaa.

�
�039052

VAROITUS 

• Jotta pBBntuki suojaisi mahdolli-
simman tehokkaasti onnettomuu-
dessa, se pitBB sBBtBB niin, ettB 
pBBntuen keskikohta on istuimessa 
istuvan henkilRn pBBn massakes-
kipisteen kohdalla. YleensB tBmB 
piste sijaitsee silmien korkeudella. 
SBBdB pBBntuki myRs mahdollisim-
man lBhelle pBBtB. TBmBn vuoksi 
ei suositella kByttRB tyynylle, joka 
pitBB vartalon irti selkBnojasta.

• PBBntukien tulee olla paikallaan 
autoa ajettaessa, sillB niiden puut-
tuminen onnettomuustilanteessa 
saattaa aiheuttaa vakavia vammo-
ja matkustajille. PBBntuet voivat 
tarjota oikein sBBdettyinB suojaa 
niskavammoilta.

• 'lB sBBdB kuljettajan pBBntuen 
asentoa ajon aikana. 

���3038009�
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Korkeuden sBBtBminen ylRs- ja 
alaspBin

Nostaaksesi pBBntukea nosta sitB 
ylRspBin haluttuun asentoon (1). Las-
keaksesi pBBntukea, paina ja pidB poh-
jassa pBBntuen pidikkeen vapautuspai-
niketta (2) ja laske pBBntuki haluttuun 
asentoon (3). 

Poistaminen ja asentaminen takaisin

PBBntuen irrottaminen:
1. Kallista selkBnojaa (2) selkBnojan 

kallistuksensBBtRvivulla tai -kytki-
mellB (1).

���3038010�

VAROITUS 

Varmista, ettB pBBntuki lukittuu pai-
koilleen sBBdRn jBlkeen hyRdyntBBk-
sesi sen suojavaikutuksen. 

HUOMIO

Jos kallistat selkBnojaa eteenpBin 
pBBntuen ja istuimen ollessa sBBdet-
tyinB ylimpBBn asentoon, pBBntuki 
voi osua hBikBisysuojaan tai muihin 
auton osiin. 

���034205
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■ Tyyppi A

■ Tyyppi B
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VAROITUS 

'lB KOSKAAN anna kenenkBBn mat-
kustaa istuimella, jonka pBBntuki on 
irrotettu.

2. Nosta pBBntuki ylimpBBn asen-
toonsa.

3. PidB pBBntuen vapautuspainiketta 
(3) painettuna ja vedB pBBntukea 
ylRspBin (4).

PBBntuen kiinnittBminen:
1. Kohdista pBBntuen varret (2) istui-

nosan reikiin pitBen vapautuspaini-
ketta (1) painettuna.

2. Kallista selkBnojaa (4) selkBnojan 
kallistuksensBBtRvivulla tai -kytki-
mellB (3).

3. SBBdB pBBntuki sopivalle korkeu-
delle.

SelkBnojan tasku

SelkBnojan lehtitasku sijaitsee etumat-
kustajan istuimen selkBnojan tausta-
puolella.

���3038014�
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■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

VAROITUS 

Varmista aina, ettB pBBntuki lukkiu-
tuu paikalleen asennuksen ja sBBtB-
misen jBlkeen.

���3038015�
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 Takaistuimen sBBtBminen
Takaistuimen kaataminen
TakaselkBnojat voidaan kaataa pitkien 
tavaroiden kuljettamisen helpottami-
seksi tai ajoneuvon tavaratilan kasvat-
tamiseksi. 

Takaistuimen selkBnojan taittaminen 
1.  TyRnnB turvavRiden soljet takais-

tuimen selkBnojien ja istuintyyny-
jen vBlissB oleviin taskuihin. Kun 
takaistuimen selkBnoja taitetaan, 
turvavyRt pitBisi asettaa vyRnoh-
jaimiin, jotta esimerkiksi lastatta-
vat tavarat eivBt vaurioittaisin 
niitB. Jos turvavyR on irrallaan, se 
saattaa aiheuttaa vaurioita tai 
melua. Palauta tBssB tapauksessa 
istuimen selkBnoja ylBasentoon, ja 
poista vyR ohjaimesta asettaaksesi 
sen paikalleen.

2. Aseta etuistuimen selkBnoja pys-
tyasentoon ja tarpeen vaatiessa 
liu'uta etuistuinta eteenpBin.

3. Laske takaistuimen pBBntuet alim-
paan asentoon.

VAROITUS 

■  Istuimen selkBnojan lehtitaskut
'lB laita raskaita tai terBviB esi-
neitB selkBnojien taskuihin.  
Onnettomuustilanteessa ne saatta-
vat sinkoutua taskusta aiheuttaen 
vammoja matkustajille.

VAROITUS 

Kaadettavien takaselkBnojien tar-
koitus on mahdollistaa sellaisten 
tavaroiden kuljettaminen, jotka eivBt 
muulloin mahtuisi tavaratilaan. 
'lB koskaan anna matkustajien istua 
alastaitetun selkBnojan pBBllB ajon 
aikana. TBmB ei ole sopiva istu-
ma-asento eivBtkB turvavyRt tBl-
lRin ole kBytettBvissB. TBmB saattaa 
johtaa vakaviin tai hengenvaaralli-
siin vammoihin onnettomuudessa tai 
Bkkijarrutuksessa. Kaadettujen sel-
kBnojien pBBllB kuljetettavat tavarat 
eivBt saa ulottua etuistuimien sel-
kBnojia korkeammalle. TBllRin Bkki-
jarrutuksissa kuorma saattaa liukua 
eteen aiheuttaen vammoja ja vahin-
koja. 

���3038016�
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4. VedB selkBnojan kaatamisvivusta ja 
kaada sitten istuin ajoneuvon 
etuosaa kohti. Kun palautat selkB-
nojan takaisin pystyasentoon, var-
mista aina, ettB se on lukittunut 
paikoilleen painamalla selkBnojan 
pBBllisosasta. 

5. KByttBBksesi takaistuinta, nosta ja 
vedB selkBnojaa taaksepBin kByt-
tBmBllB kaatamisvipua. VedB napa-
kasti selkBnojaa, jotta se lukittuu 
paikoilleen. Varmista, ettB selkBn-
oja lukittuu paikoilleen.

6. Palauta takaistuimen turvavyR 
oikeaan asentoon.

HUOMIO

 ■  TakaturvavyRt
Kun takaistuimen selkBnojat palau-
tetaan pystyasentoon, muista ensin 
palauttaa olkavyRt niiden oikeaan 
asentoon. Ohjaamalla turvavyRt 
takaturvavRiden ohjaimien kautta 
pystyt estBmBBn turvavRiden taker-
tumisen istuimien alle tai taakse. 

VAROITUS 

■  Tavarakuorma
Matkatavaroiden tulee aina olla 
tukevasti paikoillaan tai kiinnitettyi-
nB, jotta ne eivBt tRrmBystilantees-
sa sinkoaisi ympBriinsB auton sisBllB 
aiheuttaen vammoja matkustajille. 
'lB aseta tavaroita takaistuimille, 
sillB niitB ei voi kiinnittBB kunnolla, 
jolloin ne saattavat tRrmBystilan-
teessa lentBB etumatkustajia pBin.

HUOMIO

■  Takaistuimen turvavRiden 
solkien vaurioitumisen vaara

Ennen kuin kaadat takaistuimen sel-
kBnojan, aseta vyRlukko istuinosan ja 
selkBnojan vBlissB olevaan taskuun. 
NBin pystyt estBmBBn sen, ettei 
takaselkBnoja vahingoita vyRlukkoa.

VAROITUS 

■  SelkBnojan palauttaminen 
pystyasentoon

Kun palautat selkBnojan pystyasen-
toon, pidB ote selkBnojalla ja palauta 
se hitaasti. Jos selkBnoja palautetaan 
hallitsemattomasti ilman kiinnipitB-
mistB, se saattaa heittBytyB eteen 
aiheuttaen mahdollisesti matkusta-
jaan osuessaan henkilRvammoja.

���3038018�
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Palauttaaksesi takaistuimen paikoilleen

1. KByttBBksesi takaistuinta nosta ja 
vedB selkBnojaa taaksepBin. VedB 
napakasti selkBnojaa, jotta se lukit-
tuu paikoilleen. Varmista, ettB sel-
kBnoja lukittuu paikoilleen. Kun 
palautat selkBnojan takaisin pysty-
asentoon, varmista aina, ettB se on 
lukittunut paikoilleen painamalla 
selkBnojan pBBllisosasta. 

    Jos et pysty nBkemBBn kaatamisvi-
vun alaosassa olevaa punaista vii-
vaa, selkBnoja on lukittunut kun-
nolla.

2. Palauta takaistuimen turvavyR 
oikeaan asentoon.

3. Kun selkBnoja on asennettu pai-
koilleen, tarkasta vielB selkBnojan 
kaatovipu uudelleen.

KyynBrnoja (jos varusteena)

Ottaaksesi kyynBrnojan kByttRRn, vedB 
se auki selkBnojasta.

VAROITUS 

 ■  Tavaratilan kuormaaminen
Aina kun autoa kuormataan tai kuor-
maa puretaan, varmista ettB moot-
tori on sammutettu, vaihteenvalitsin 
on P-asennossa ja seisontajarru kyt-
kettynB.
Jos nBin ei toimita, auto saattaa liik-
kua, mikBli vaihteenvalitsin siirretBBn 
vahingossa toiseen asentoon.

���3038050�
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 PBBntuki (takaistuin)

Takaistuimen istumapaikat on turvalli-
suuden ja mukavuuden parantamiseksi 
varustettu pBBntuilla.
PBBntuet parantavat matkustusmu-
kavuutta ja suojaavat pBBtB ja niskaa 
onnettomuuden sattuessa. 

Korkeuden sBBtBminen ylRs- ja 
alaspBin

Nostaaksesi pBBntukea nosta sitB 
ylRspBin haluttuun asentoon (1). Las-
keaksesi pBBntukea, paina ja pidB poh-
jassa pBBntuen pidikkeen vapautuspai-
niketta (2) ja laske pBBntuki haluttuun 
asentoon (3).

VAROITUS 

• Jotta varmistettaisiin pBBntuen 
paras suojavaikutus mahdollisessa 
onnettomuudessa, se tulee sBBtBB 
siten, ettB pBBntuen keskiosa on 
samalla korkeudella kuin kByttB-
jBn pBBn painopiste. YleensB tBmB 
piste sijaitsee silmien korkeudella. 
SBBdB pBBntuki myRs mahdollisim-
man lBhelle pBBtB. TBmBn vuoksi 
ei suositella kByttRB tyynylle, joka 
pitBB vartalon irti selkBnojasta.

• PBBntukien tulee olla paikallaan 
autolla ajettaessa. Onnettomuusti-
lanteessa saattaa seurata vakavia 
henkilRvahinkoja. PBBntuet voivat 
tarjota oikein sBBdettyinB suojaa 
vakavilta niskavammoilta.

• Jos takapenkillB ei ole matkusta-
jia, sBBdB pBBntuki ala-asentoon. 
YlBasennossa oleva takaistuimen 
pBBntuki voi rajoittaa nBkyvyyttB 
taakse.

�
�039053
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Poistaminen ja asentaminen takaisin

Irrota pBBntuki seuraavasti: nosta se 
mahdollisimman ylRs, pidB lukituspai-
nike (1) painettuna ja vedB pBBntukea 
samanaikaisesti ylRspBin (2).
Asentaaksesi pBBntuen takaisin pai-
koilleen, aseta pBBntuen tuennat (3) 
niille tarkoitettuihin aukkoihin samalla 
painaen vapautuspainiketta (1). SBBdB 
se sitten sopivalle korkeudelle.

VAROITUS 

Varmista, ettB pBBntuki lukittuu pai-
koilleen sBBdRn jBlkeen hyRdyntBBk-
sesi sen suojavaikutuksen. 

���3038021�
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 TurvavRiden kiinnitysjBrjestelmB

 TURVAVY8T
(Jatkuu)

• 'lB koskaan vedB turvavyRtB her-
kBsti sBrkyvien esineiden ylitse. 
'kkipysBytyksen tai tRrmByksen 
yhteydessB turvavyR voi vaurioit-
taa niitB. 

• Varmista ettB turvavyRsi ei ole 
kierteellB. Kiertynyt turvavyR ei 
toimi oikein. TRrmByksessB se 
saattaa jopa viiltBB sinua. Varmis-
ta, ettB turvavyR on suora eikB 
siinB ole kiertymiB.

• Varo vaurioittamasta turvavyRhih-
naa tai muita turvavyRjBrjestelmBn 
osia. Jos turvavyR tai siihen liittyvB 
osa on vahingoittunut, vaihda se.

VAROITUS 

TurvavyRt on suunniteltu mukai-
lemaan vartalon luustorakennetta. 
LantiovyR tulee kiinnittBB kulkemaan 
lantion etuosan yli ja olkavyR rinnan 
sekB olkapBBn yli. LantiovyRn kiin-
nittymistB vatsan alueelle on vBl-
tettBvB.
TurvavyRt tulee kiinnittBB mahdol-
lisimman tiukalle mukavuusteki-
jBt huomioiden, jotta ne tarjoaisivat 
suunniteltua suojaa. 
LRysB vyR heikentBB kByttBjBlle tar-
joamaa suojaa huomattavasti. 
Ole varovainen, ettei vyRhRn sotkeu-
du kiillotusainetta, RljyB tai muuta 
kemikaalia, kuten akkuhappoa. 
Puhdistus voidaan suorittaa turval-
lisesti kByttBmBllB mietoa veden ja 
saippuan seosta. VyR on vaihdettava, 
jos se on purkaantunut, likaantu-
nut kemikaaleista tai vahingoittunut. 
TBrkeBB on vaihtaa koko vyRlaite, jos 
vyR on ollut kovassa tRrmByksessB, 
vaikka siinB ei nBkyisi silmBmBBrBistB 
vahinkoa. VRitB ei saa kByttBB kier-
tyneenB. YhtB turvavyRtB saa kByt-
tBB vain yksi henkilR kerrallaan. On 
vaarallista laittaa hihna kulkemaan 
matkustajan sylissB olevan lapsen 
ympBri. 

VAROITUS 

• Parhaan mahdollisen suojauksen 
varmistamiseksi turvavyRt tBytyy 
pitBB aina kiinnitettyinB ajon aika-
na.

• TurvavyRt suojaavat mahdollisim-
man tehokkaasti, kun istuimen sel-
kBnojat ovat pystyasennossa.

• Alle 12-vuotiaiden lasten tulee 
istua asianmukaisessa turvaistui-
messa auton takaistuimella.  'lB 
koskaan anna lapsen matkustaa 
etuistuimella.  Jos alle 12-vuotias 
lapsi on vBlttBmBttB kiinnitettBvB 
etuistuimelle, hBnelle tulee kiin-
nittBB turvavyR oikein ja istuin on 
siirrettBvB mahdollisimman taakse.

• 'lB koskaan pidB turvavyRn olka-
vyRtB kBsivarren alla tai selkBsi 
takana. VBBrin kulkeva olkavyR voi 
aiheuttaa vakavia vammoja tRr-
mByksessB. OlkavyRn tulee kulkea 
olkapBBn keskikohdan yli solisluun 
poikki.

(Jatkuu)
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 TurvavRiden varoitusvalo

Kuljettajan istuimen turvavyRn varoi-
tusvalo (1)
Kuljettajan muistutukseksi kuljetta-
jan istuimen turvavyRn varoitusva-
lot syttyvBt noin 6 sekunniksi aina, 
kun START/STOP-painike siirretBBn 
ON-asentoon riippumatta siitB, onko 
vyR kiinnitetty. 
Jos turvavyRtB ei kiinnitetB, merkkiBBni 
kuuluu noin 6 sekunnin ajan.
Jos lBhdet ajamaan turvavyRn ollessa 
auki tai avaat turvavyRn ajaessasi alle 
20 km/h nopeutta tai pysBhdyt, tilan-
netta vastaava varoitusvalo syttyy.

Jos lBhdet ajamaan turvavyRn olles-
sa auki tai avaat turvavyRn ajaessasi 
vBhintBBn 20 km/h nopeutta, varoi-
tusvalo vilkkuu ja varoitusBBnimerkki 
kuuluu noin 100 sekunnin ajan.
Kun turvavyR avataan ajon aikana, 
varoitusvalo syttyy, kun ajonopeus on 
alle 20 km/h.
Kun ajonopeus on 20 km/h tai enem-
mBn, varoitusvalo vilkkuu ja varoitu-
sBBnimerkki kuuluu noin 100 sekunnin 
ajan.

�����038024�
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VAROITUS 

• Muutoksien tai lisBkorjauksien 
tekeminen on kiellettyB, sillB ne 
saattavat estBB turvavyRn sBBtR-
mekanismin tai kByttBjBn suorit-
taman toiminnan vyRn lRysyyden 
poistamiseksi.

• Varmista ettB kiinnitBt turvavyRsi 
oman istuimesi turvavyRsolkeen. 
TurvavyRn kiinnittBminen vBBrBBn 
solkeen on erittBin vaarallista ja 
turvavyR ei mahdollisesti tBllRin 
suojaa oletetulla tavalla.

• 'lB irrota tai kiinnitB ja irrota tur-
vavyRtB toistuvasti ajon aikana. 
TBmB voi johtaa hallinnan menet-
tBmiseen ja sitB kautta hengen-
vaarallisiin vammoihin tai aineelli-
siin vahinkoihin.

• Varmista ettei turvavyR kulje kovi-
en tai herkBsti sBrkyvien esineiden 
pBBltB.

• Varmista ettei soljessa ole irtoesi-
neitB. Muussa tapauksessa vyR ei 
ehkB kiinnity oikein.
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Etumatkustajan turvavyRn varoitus (2) 
(mikBli varusteena)
Etumatkustajan turvavyRn varoitus-
valo palaa noin 6 sekuntia sen jBlkeen, 
kun START/STOP-painike on asetettu 
ON-asentoon riippumatta siitB, onko 
turvavyR kiinnitetty. 
Jos lBhdet ajamaan turvavyRn ollessa 
auki tai avaat turvavyRn ajaessasi alle 
20 km/h nopeutta tai pysBhdyt, tilan-
netta vastaava varoitusvalo syttyy.
Jos lBhdet ajamaan turvavyRn olles-
sa auki tai avaat turvavyRn ajaessasi 
vBhintBBn 20 km/h nopeutta, varoi-
tusvalo vilkkuu ja varoitusBBnimerkki 
kuuluu noin 100 sekunnin ajan.

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

✽ HUOMAUTUS

• Etumatkustajan turvavyRn varoi-
tusvalo sijaitsee keskikonsolissa.

• Vaikka etumatkustajan istuin ei 
olisi kBytRssB, turvavyRn varoitus-
valo vilkkuu tai palaa noin 6 sekun-
nin ajan.

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

Takamatkustajan turvavyRn varoitus 
(3,4,5) (mikBli varusteena)
Takamatkustajan muistutukseksi taka-
matkustajan istuimen turvavyRn varoi-
tusvalot syttyvBt noin 6 sekunniksi 
aina, kun START/STOP-painike siirre-
tBBn ON-asentoon riippumatta siitB, 
onko vyR kiinnitetty.
Jos turvavyRtB ei ole kiinnitetty, kun 
START/STOP-painike kBBnnetBBn 
ON-asentoon, turvavyRn varoitusvalo 
syttyy noin 70 sekunniksi.
Jos turvavyRtB ei ole kiinnitetty, kun 
autolla lBhdetBBn liikkeelle, tai jos tur-
vavyRn lukitus avataan kun nopeus on 
alle 20 km/h, varoitusvalo jakaa pala-
mista noin 70 sekunnin ajan.

VAROITUS 

VBBrB istuma-asento haittaa etu-
matkustajan turvavyRn varoitus-
jBrjestelmBn toimintaa. On tBrkeBB, 
ettB kuljettaja kertoo matkustajalle 
tBssB ohjekirjassa mainitusta asian-
mukaisesta istuma-asennosta.

���3038025�
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Jos ajamista jatketaan kiinnittBmBttB 
turvavyRtB tai jos turvavyRn lukitus 
avataan, kun nopeus on yli 20 km/h, 
turvavyRn varoitusBBni kuuluu noin 35 
sekunnin ajan samalla, kun vastaava 
varoitusvalo vilkkuu.
Jos takaovi avataan tai suljetaan ajono-
peuden ollessa alle 20 km/h, varoitus-
valo ei syty eikB varoitusBBni kuulu, 
vaikka ajonopeus nousisi suuremmaksi 
kuin 20 km/h.

 KolmipistevyR (lantio-/olkavyR)

Korkeuden sBBtBminen
Voit sBBtBB olkavyRn kiinnityspisteen 
korkeuden yhteen kolmesta asennosta 
parantaaksesi mukavuutta ja turvalli-
suutta.

TurvavyR ei saa olla sBBdetty liian kor-
kealle, lBhelle niskaa. TBllRin ei pystytB 
tarjoamaan parasta suojaa. OlkavyR 
tulee sBBtBB siten, ettB se kulkee rin-
takehBsi poikki ja vyRn keskiosa ovea 
lBhempBnB olevan olkapBBn yli, ei nis-
kan yli.
SBBtBBksesi turvavyRn kiinnityspisteen 
korkeutta, nosta tai laske korkeuden-
sBBdin haluttuun asentoon. 
Nostaaksesi korkeudensBBdintB, vedB 
sitB ylRspBin (1). Jos haluat laskea sitB, 
tyRnnB alaspBin (3) painaen samalla 
korkeudensBBtimen painiketta (2).
Vapauta painike lukitaksesi kiinnitys-
pisteen paikalleen. YritB liu'uttaa kor-
keussBBdintB varmistaaksesi, ettB se 
on lukkiutunut.
VBBrin asetetut turvavyRt voivat 
aiheuttaa vakavia vammoja onnetto-
muudessa.  

TurvavyRn kiinnittBminen:

KiinnittBBksesi turvavyRn, vedB se ulos 
rullastaan ja aseta metallinen kiinnitin 
(1) vyRlukkoon (2). Kun kieleke lukkiu-
tuu solkeen, kuuluu ”klik”-BBni.

VAROITUS 

• Varmista ettB olkavyRn tukipiste 
on sopivalla korkeudella ja lukittuna 
paikalleen.  'lB koskaan aseta olka-
vyRtB kulkemaan kaulan tai naa-
man alueelta.  

(Jatkuu)

���039026

 ■ Etuistuin
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(Jatkuu)

• Jos turvavRitB ei vaihdeta onnetto-
muuden jBlkeen, ne eivBt mahdol-
lisesti toimi oikein myRhemmBssB 
onnettomuudessa, mistB saattaa 
seurata vakavia tai kuolemaan joh-
tavia vammoja. Vaihda turvavyRt 
onnettomuuden jBlkeen mahdolli-
simman pian.
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TurvavyR asettuu automaattisesti 
oikealle pituudelle vain sen jBlkeen, kun 
lantio-osa on sBBdetty siten, ettB se 
kulkee tiukasti lantiosi yli. Jos nojaat 
eteenpBin hitaasti, rauhallisella liik-
keellB, turvavyR antaa pituutta antaen 
liikkumavaraa. VyR lukittuu kuitenkin 
paikoilleen Bkillisen pysBhdyksen tai 
tRrmByksen seurauksena. Se lukittuu 
myRs, jos yritBt nojata eteenpBin liian 
nopeasti.

✽ HUOMAUTUS

Jos et pysty vetBmBBn turvavyRtB 
kelauslaitteesta, vedB vyRtB tiu-
kasti ulospBin ja vapauta se. TBmBn 
jBlkeen voit vetBB vyRn rauhallisesti 
ulos.

TurvavyRn avaaminen:
TurvavyR avataan painamalla vyRlu-
kossa olevaa avauspainiketta (A). Kun 
se avataan, vyRn tulisi automaattisesti 
kelautua takaisin kelauslaitteeseen.
Jos nBin ei tapahdu, tarkasta, ettei 
vyRssB ole kiertymiB ja yritB sitten 
uudelleen.

VAROITUS 

Sinun tulee asettaa lantiovyR kul-
kemaan tiukasti lantion yli mahdol-
lisimman alhaalla, ei vyRtBrRllB. Jos 
lantiovyR kulkee liian korkealla vyR-
tBrRllBsi, se lisBB loukkaantumisris-
kiB tRrmBystilanteessa. Molemmat 
kBsivarret eivBt saa olla vyRn ylB- tai 
alapuolella. Toisen on oltava alla ja 
toisen yllB, kuten kuvassa esitetBBn. 
'lB koskaan anna vyRn kulkea oven 
vieressB olevan kBsivarren alta. 

�200�01	 �
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Kunkin istuimen turvavyR tulee kiin-
nittBB vastaavaan vyRlukkoon, jotta se 
kiinnittyy oikein.
❈  1. Oikean takaturvavyRn lukko

  2. Oikean keskiturvavyRn lukko

  3.  Vasemman keskiturvavyRn 
lukko

Kun kBytetBBn keskimmBisen takais-
tuimen turvavyRtB, on huolehdittava, 
ettB kBytetBBn ”CENTER” merkinnBllB 
varustettua vyRlukkoa.

3-pisteturvavyR keskitakaistuimessa 

���3038022� ���3038023�

HUOMIO

'lB laita oikeaa tai vasenta turvavyR-
tB vBkisin keskimmBisen turvavyRn 
lukkoon.
Varmista, ettB takaistuimen keskim-
mBinen turvavyR lukittuu keskim-
mBisen turvavyRn lukkoon.
EpBasianmukaisesti kiinnitetty tur-
vavyR ei suojaa.

VAROITUS 

■  Takaistuimen keskimmBinen 
turvavyR

'lB irrota minikiinnitintB (1) ja mini-
lukosta (2) vaikka paikalla ei istuisi 
kukaan.
Jos se irrotetaan, se saattaa osua 
matkustajiin tRrmByksessB tai Bkilli-
sessB pysBhdyksessB.

���3038053�
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2.  VedB kiinnitinosasta ja kiinnitB se 
toisen puolen vyRlukkoon, kunnes 
kuuluu lukituksen varmistava luki-
tusBBni. Varmista, ettei vyR ole 
kierteellB.

Kun kieleke lukkiutuu solkeen, kuuluu 
”klik”-BBni. TurvavyR asettuu auto-
maattisesti oikean pituiseksi sen jBl-
keen, kun lantiovyR on sBBdetty kBsin 
siten, ettB se kulkee tiukasti lantiosi yli. 
Jos nojaat hitaasti, rauhallisin liikkein 
eteenpBin, vyR antaa sinulle liikkuma-
varaa. VyR lukittuu paikoilleen Bkillisen 
pysBhdyksen tai tRrmByksen seurauk-
sena. Se lukittuu myRs, jos yritBt noja-
ta eteenpBin liian nopeasti.

 EsikiristimellB varustetut 
turvavyRt (mikBli varusteena)

Autossasi on edessB ja takapenkin 
reunapaikoilla esikiristimellB varustetut 
turvavyRt. 
Esikiristimien tarkoituksena on varmis-
taa, ettB turvavyRt asettuvat tiukasti 
matkustajien vartaloille tietyissB tRr-
mByksissB. 
Esikiristimet laukeavat riittBvBn voi-
makkaissa kolareissa.

���3038054�

HUOMIO

Kun kBytetBBn keskimmBisen takais-
tuimen turvavyRtB, on huolehdittava, 
ettB kBytetBBn ”CENTER” merkinnBllB 
varustettua vyRlukkoa.

VAROITUS 

Kun kBytBt keskitakaturvavyRtB, 
sinun on kiinnitettBvB kaikki vyRn 
kiinnikkeet vyRlukkoihin. Jos jotakin 
kiinnikettB ei ole lukittu vyRlukkoon, 
loukkaantumisriski kasvaa huomat-
tavasti tRrmBystilanteessa.

���030300
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Jos auto jarruttaa BkkinBisesti tai mat-
kustaja yrittBB nojata eteenpBin liian 
nopeasti, turvavyRn kelauslaite lukittuu 
paikoilleen. Tietyn tyyppisissB etutRr-
mByksissB turvavyRnkiristin aktivoituu 
ja vetBB vyRn tiukemmin etuistuimella 
istuvan vartaloa vasten. 
Jos jBrjestelmB tunnistaa liian suu-
ren jBnnityksen kuljettajan tai etu-
matkustajan turvavyRssB esikiristimen 
lauetessa, esikiristimen sisBllB oleva 
kuormanrajoitin vapauttaa painet-
ta vaikuttavassa turvavyRssB. (mikBli 
varusteena)

✽ HUOMAUTUS

Esikiristin ei aktivoidu pelkBstBBn 
etutRrmByksen vaan myRs sivutRr-
mByksen yhteydessB, jos autossa 
on varusteena sivuturvatyynyt tai 
ikkunaturvatyynyt.

TurvavRiden esikiristinjBrjestelmB 
koostuu seuraavista pBBkomponen-
teista. Niiden sijainti ilmenee kuvasta:
1. TurvatyynyjBrjestelmBn varoitus-

valo

2. VyRn esikiristimen asennelma

3. TurvatyynyjBrjestelmBn ohjausyk-
sikkR

 

✽ HUOMAUTUS

• Kun turvavyRnkiristimet aktivoi-
tuvat, saattaa kuulua kova BBni 
ja matkustamoon voi ilmaantua 
savulta vaikuttavaa hienojakoista 
jauhepRlyB. NBin tapahtuu jBrjes-
telmBn normaalissa toiminnassa, 
eikB se ole vaarallista.

(Jatkuu)

VAROITUS 

Turvallisuutesi parantamiseksi pyri 
aina istumaan oikeassa asennossa 
istuimella ja varmista, ettei vyR ole 
lRysB tai kiertynyt.

8���3311

VAROITUS 

Saadaksesi parhaan hyRdyn esikiris-
timistB:
1.  TurvavRiden on toimittava asian-

mukaisesti ja niiden pitBB olla 
oikein sBBdettyinB.  Lue ja nouda-
ta kaikkia tBssB kByttRoppaassa 
esitettyjB tBrkeitB tietoja ja varo-
toimenpiteitB, jotka liittyvBt ajo-
neuvosi matkustajien turvavarus-
teisiin, kuten turvavRihin ja turva-
tyynyihin.  

2.  Varmista, ettB sinB ja kanssa-
matkustajasi kBytBtte turvavRitB 
asianmukaisesti.
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(Jatkuu)

• Vaikka hieno pRly on vaaratonta, 
se saattaa aiheuttaa ihoBrsytystB, 
eikB sitB pidB hengittBB pitkBBn. 
Pese kaikki sille altistuneet ihon 
alueet huolellisesti esikiristimet 
laukaisseen onnettomuuden jBl-
keen.

• Tunnistimeen, joka laukaisee 
SRS-turvatyynyn, on liitetty 
myRs turvavyRn esikiristin. SRS-
turvatyynyn varoitusvalo syttyy 
mittaristoon noin 6 sekunniksi kun 
START/STOP-painike on kBBnnetty 
ON-asentoon jBlkeen ja sammuu 
heti sen jBlkeen.

HUOMIO

Jos turvavyRn esikiristin ei toimi 
oikein, tBmB SRS-turvatyynyn varoi-
tusvalo syttyy palamaan, vaikka tur-
vatyynyissB ei olisikaan toimintahBi-
riRtB. Jos SRS-turvatyynyjen varoi-
tusvalo ei syty, kun START/STOP-
painike kBBnnetBBn ON-asentoon, tai 
se jatkaa palamista noin 6 sekun-
nin palamisen jBlkeen, tai se syt-
tyy kesken ajon aikana, tarkastuta 
jBrjestelmB ammattihuollossa. Kia 
suosittelee kBBntymBBn valtuutetun 
Kia-jBlleenmyyjBn/huoltoyhteistyR-
kumppanin puoleen.

VAROITUS 

• TurvavyRn esikiristimet on suunni-
teltu toimimaan vain yhden kerran. 
Laukeamisen jBlkeen esikiristimet 
on vaihdettava uusiin. Kaikki kola-
rin aikana kBytRssB olleet turva-
vyRt - riippumatta tyypistB - tulee 
vaihtaa tBmBn jBlkeen uusiin.

• TurvavyRn esikiristimen osat kuu-
menevat, kun esikiristin aktivoituu. 
'lB koske esikiristimien laitteisiin 
moneen minuuttiin niiden laukea-
misen jBlkeen.

• 'lB yritB tarkastaa tai vaihtaa 
esikiristimellB varustettuja turva-
vRitB itse. Tarkastuta jBrjestelmB 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla KIA-jBlleen-
myyjBllB tai huollon yhteistyR-
kumppanilla.

• 'lB yritB korjata tai huoltaa esiki-
ristinjBrjestelmBB millBBn tavalla.

(Jatkuu)
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 TurvavRiden varotoimenpiteet

Vauva tai pieni lapsi
Sinun tulee olla tietoinen maassasi voi-
massa olevista mBBrByksistB. Lasten-
istuimet on sijoitettava ja asennettava 
oikein takaistuimille.
LisBtietoja nBiden turvaistuimien kBy-
tRstB lRydBt tBmBn luvun kappaleesta 
”Lasten turvaistuimet”.

✽ HUOMAUTUS

Pienet lapset suojataan parhaiten 
loukkaantumisilta mahdollisissa 
onnettomuuksissa, kun heitB kul-
jetetaan takaistuimelle kiinnitetyllB 
lasten turvaistuimella, joka tByttBB 
maassasi voimassa olevat turvalli-
suusnormit. Ennen lasten turvais-
tuimen ostoa varmista, ettB siinB 
on tarra, joka todistaa, ettB istuin 
tByttBB maasi turvallisuusnormit. 
Lasten turvaistuimen tBytyy olla 
lapsen koon ja painon mukainen. 
Tarkasta lasten turvaistuimen 
tarra lRytBBksesi nBmB tiedot. 
Katso kohta ”Lasten turvaistuimet” 
sivulla 4-26.

VAROITUS

Kaikkien auton matkustajien on aina 
kBytettBvB turvavRitB. TurvavyRt 
ja kiinnitysjBrjestelmBt pienentB-
vBt vakavien tai hengenvaarallisten 
loukkaantumisten riskiB tRrmBys- tai 
Bkkijarrutustilanteessa.  Ilman turva-
vyRtB matkustaja saattaa sinkoutua 
liian lBhelle laukeavaa turvatyynyB, 
iskeytyB auton sisBrakenteeseen tai 
lentBB ulos matkustamosta.  Oikein 
kBytetty turvavyR vBhentBB huo-
mattavasti nBitB turvallisuusriskejB.   
Noudata aina tBssB oppaassa esi-
tettyjB turvavRihin, turvatyynyihin ja 
istuimiin liittyviB varotoimenpiteitB. 

VAROITUS

Jokaisen matkustajan on oltava aina 
oikein kiinnitetty, mukaan lukien 
vauvat ja lapset. 'lB koskaan pidB 
matkan aikana lasta kBsissBsi tai 
sylissBsi. Muussa tapauksessa kola-
rin aiheuttamat kovat voimat riistB-
vBt lapsen kBsistBsi, jolloin lapsi osuu 
matkustamon rakenteisiin. KBytB 
aina lapsen koon ja painon mukaista 
turvaistuinta.

(Jatkuu)
• TurvavRiden esikiristimien epB-

asianmukainen kBsittely, kuten 
niiden kolhiminen, muuttaminen, 
tarkastaminen, vaihtaminen tai 
korjaaminen saattaa aiheuttaa toi-
mintahBiriRn, esikiristimien yllBttB-
vBn aktivoitumisen ja vakavia vam-
moja.

• KiinnitB aina turvavyR, kun ajat 
autoa tai olet matkustajana.

• Jos turvavyR tai esikiristin on 
hBvitettBvB autosta, ota yhteys 
ammattihuoltoon. Kia suosittelee 
kBBntymBBn valtuutetun Kia-jBl-
leenmyyjBn/huoltoyhteistyRkump-
panin puoleen.

• Auton etuosan korikorjaukset voi-
vat vaurioittaa kiristinjBrjestelmBB. 
Huollata jBrjestelmB ammattihuol-
lossa. Suosittelemme kByntiB val-
tuutetulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.
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Isommat lapset
Lapset, jotka ovat liian isoja lasten tur-
vaistuimiin, tulee aina asettaa takais-
tuimille ja kiinnittBB kolmipisteturva-
vRillB (lantio-/olkavyRt). Lantio-osa 
tulee kiinnittBB tiukasti lantiolle niin 
alas kuin mahdollista. Tarkasta vyRn 
tiukka asettuminen sBBnnRllisesti. VyR 
saattaa liukua pois paikaltaan lap-
sen liikkuessa. Lapsille on turvallisinta 
onnettomuuden sattuessa, kun heidBt 
on kiinnitetty takaistuimille oikean-
tyyppisiin lastenistuimiin. Jos isomman 
lapsen (ikB yli 12 vuotta) on istuttava 
etuistuimella, hBnen tulee kByttBB kol-
mipisteturvavyRtB ja istuimen tulee olla 
BBrimmBisessB taka-asennossa. Alle 
12-vuotiaiden lasten tulee istua takais-
tuimella. 'L' KOSKAAN kiinnitB alle 
12-vuotiasta lasta etuistuimelle. 'L' 
KOSKAAN kiinnitB taaksepBin suunnat-
tua lastenistuinta auton etuistuimelle.
Jos vyRn olkaosa koskettaa vBhBnkin 
lapsen kaulaa tai kasvoja, kokeile lap-
sen asettamista lBhemmBs auton kes-
kiosaa. Jos olkavyR koskee yhB kaulaa 
tai kasvoja, tulee lapsen alle asettaa 
korokeistuin. 

Raskaana olevat naiset
TurvavyRn kByttRB suositellaan ras-
kaana oleville naisille, jotta loukkaan-
tumisriski olisi pienempi mahdollisessa 
onnettomuudessa. TurvavyRtB kBytet-
tBessB vyRn lantio-osan tulee asettua 
mahdollisimman alas tiukasti lantiolle, 
eikB vatsan pBBlle. Voit kysyB tarkem-
pia ohjeita lBBkBriltBsi. 

Loukkaantunut henkilR
TurvavyRtB on kBytettBvB kuljetetta-
essa loukkaantunutta henkilRB. Kun 
nBin on toimittava, kysy tarkempia 
neuvoja lBBkBriltB.

Yksi henkilR turvavyRtB kohden
Kaksi henkilRB (mukaan lukien lapset) 
ei saa koskaan kByttBB yhtB turvavyR-
tB samanaikaisesti. TBmB lisBB louk-
kaantumisriskiB mahdollisen onnetto-
muuden sattuessa. 

'lB makaa
PienentBBksesi loukkaantumisriskiB 
mahdollisessa onnettomuustilantees-
sa ja saavuttaaksesi parhaan suojan 
turvajBrjestelmiltB, kaikkien matkus-
tajien tulee istua pystyasennossa ja 
etuistuimien tulee olla pystyasennossa 
auton liikkuessa. TurvavyR ei voi tar-
jota kunnon suojaa, jos henkilR makaa 
takaistuimella tai jos etuistuimet ovat 
kallistetussa asennossa.

VAROITUS

■  OlkavyRt pienillB lapsilla
• 'lB koskaan anna olkavyRn koskea 

lapsen niskaan tai kasvoihin ajon 
aikana.

• Jos turvavyRtB ei kBytetB oikein 
ja sBBdetB lapselle sopivaksi, hBn 
saattaa onnettomuustilanteessa 
saada vakavia tai kuolemaan joh-
tavia vammoja.

VAROITUS 

■   Raskaana oleva nainen
Raskaana olevan naisen ei tule kos-
kaan asettaa turvavyRn lantio-osaa 
vatsan alueen yli, jossa sikiR sijaitsee.
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TurvavRiden hoito
TurvavyRjBrjestelmiB ei saa koskaan 
purkaa tai muunnella. LisBksi on kat-
sottava, etteivBt turvavyRt tai niiden 
laitteistot ole vahingoittuneet saranoi-
den tai ovien vBBrinkBytRstB tai muus-
ta syystB.

SBBnnRllinen tarkastus
On suositeltua, ettB jokainen turvavyR 
tarkastetaan sBBnnRllisesti mahdolli-
silta kulumilta tai miltB tahansa vahin-
goilta. Kaikki vahingoittuneet osat tulee 
vaihtaa mahdollisimman nopeasti. 

PidB vyRt puhtaina ja kuivina
TurvavyRt tulee pitBB puhtaina ja kui-
vina. Jos vyRt likaantuvat, ne voidaan 
puhdistaa kByttBmBllB vettB ja mietoa 
saippualiuosta. Valkaisu- tai vBrjBysai-
neita, vahvoja liuottimia tai hankaus-
aineita ei saa kByttBB, koska ne saat-
tavat vahingoittaa ja heikentBB vyRn 
kuituja. 

Milloin turvavyRt pitBB vaihtaa?
KBytRssB ollut jBrjestelmB tulee vaih-
dattaa, jos auto on ollut osallisena 
onnettomuudessa. TBmB tulee tehdB, 
vaikka vahingot eivBt olisi nBkyviB. 
Vaihdata jBrjestelmB tBssB tapaukses-
sa ammattihuollossa. Suosit telemme 
kByntiB valtuutetulla KIA-jBlleenmyy-
jBllB tai huollon yhteistyRkumppanilla.

VAROITUS 

• Kun palautat  takaselkBnojan takai-
sin pystyasentoon sen kaatami-
sen jBlkeen, varo, ettet vahingoi-
ta vyRtB tai vyRlukkoa.  Varmis-
ta, ettei vyR tai vyRlukko takerru 
takaistuimeen. TurvavyR, jonka 
vyRosa tai vyRlukko on vahingoit-
tunut, ei ole rakenteeltaan vahva, 
jolloin se saattaa pettBB tRrmBys- 
tai Bkkijarrutustilanteessa aiheut-
taen vakavia vammoja. Jos vyR-
osa tai vyRlukko on vahingoittunut, 
vaihdata ne vBlittRmBsti uusiin.

• TurvavyRt voivat olla kuumat, jos 
auto on ollut suljettuna auringossa. 

 Ne voivat polttaa lasten ja vauvo-
jen ihoa.

VAROITUS

Matkustaminen kallistetulla selkB-
nojalla lisBB vakavan tai hengen-
vaarallisen loukkaantumisen riskiB 
tRrmBys- tai Bkkijarrutustilantees-
sa.  Turvavarusteiden (turvavyR, tur-
vatyyny) antama suoja heikkenee 
huomattavasti istuinta kallistetta-
essa.  TurvavRiden on oltava tiu-
kasti lantiolla ja rinnalla toimiakseen 
oikein. MitB enemmBn istuinta kallis-
tetaan, sitB suurempi riski on, ettB 
matkustajan lantio liukuu lantiovyRn 
alta tai kaula iskeytyy olkavyRhRn. 
Seurauksena voi olla vakavia sisBisiB 
vammoja.  Kuljettajan ja matkustaji-
en tulee aina istua tiukasti pystyyn 
sBBdettyB selkBnojaa vasten turva-
vyRt kiinnitettyinB.
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 LASTEN TURVAISTUIMET

Suositus: Lasten on aina 
matkustettava takapenkillB 

Alle 13-vuotiaiden lasten tulee aina 
matkustaa takaistuimella turvavyR 
kiinnitettynB tai asianmukaisessa 
turvaistuimessa loukkaantumisriskin 
minimoimiseksi mahdollisessa onnet-
tomuudessa, BkillisessB pysBhdykses-
sB tai suunnan muutoksessa. 
Onnettomuustilastojen mukaan lap-
set ovat paremmin turvassa kiinnitet-
tyinB takaistuimille kuin etuistuimille. 
Jos lapsi on liian suuri turvaistuimeen, 
hBnen on kBytettBvB turvavRitB.
Useimpien maiden lainsBBdBntR edel-
lyttBB lasten matkustavan hyvBksy-
tyissB turvaistuimissa.

Lain mukainen ikB tai pituus/paino, jol-
loin turvavRitB voidaan kByttBB tur-
vaistuimen sijaan, vaihtelee maittain, 
joten sinun on tunnettava maatasi kos-
kevat vaatimukset sekB matkustaes-
sasi myRs kohdemaiden vaatimukset.
Lasten turvaistuimet pitBB sijoittaa ja 
asentaa oikein auton istuimelle. KBytB 
aina paikallisten mBBrBysten mukaisia 
turvaistuimia.

Lasten turvaistuinjBrjestelmBt (CRS) 
Vauvojen tai nuorempien lasten on mat-
kustettava selkB tai kasvot menosuun-
taan asennetussa turvaistuimessa, 
joka on asianmukaisesti kiinnitetty 
auton takapenkille. Lue turvaistuimen 
valmistajan toimittamat asennus- ja 
kByttRohjeet ja noudata niitB.

 Turvaistuimen valinta 
Kun valitset turvaistuinta, noudata aina 
seuraavia ohjeita:
• Varmista, ettB turvaistuimessa on 
merkintB, joka takaa sen vastaavan 
auton kByttRmaan vaatimuksia.

 Turvaistuimen saa asentaa ainoas-
taan, jos sillB on ECE-R44- tai ECE-
R129-standardin mukainen hyvBk-
syntB.

VAROITUS 

Varmista aina turvaistuimen kiinni-
tys ja lasten turvavRiden kiinnitys. 
Lasten on aina turvallisempaa mat-
kustaa takaistuimella. Turvaistuinta 
ei saa asentaa selkB menosuuntaan 
etuistuimelle, ellei matkustajan etu-
turvatyynyB ole lukittu pois kBy-
tRstB.

VAROITUS 

• Noudata aina turvaistuimen val-
mistajan asennus- ja kByttRohjeita.

• Lapsen pitBB matkustaa asian-
mukaisessa ja oikein kiinnitetyssB 
turvaistuimessa, istuimen omat 
valjaat kiinnitettyinB.

• 'lB koskaan kBytB turvakaukaloa 
tai turvaistuinta, joka kiinnitetBBn 
koukuilla istuimen selkBnojan yli. 
Ne eivBt takaa riittBvBB suojaa 
onnettomuudessa.

• Tarkistuta jBrjestelmB ammatti-
huollossa tRrmByksen jBlkeen. Kia 
suosittelee kBBntymBBn valtuute-
tun Kia-jBlleenmyyjBn/huoltoyh-
teistyRkumppanin puoleen.
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• Valitse lapsen koon ja painon mukai-
nen turvaistuin. Turvaistuimen mer-
kinnBssB tai kByttRohjeissa on yleen-
sB nBmB tiedot.

• Valitse turvaistuin sen mukaan, mille 
istumapaikalle se asennetaan.

 Katso asennustaulukosta mille auton 
istuimille turvaistuin sopii.

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

Turvaistuintyypit 
Turvaistuimia on kolmen tyyppi-
siB: selkB menosuuntaan ja kasvot 
menosuuntaan asennettavia turvais-
tuimia sekB istuinkorokkeita.
Ne luokitellaan lapsen iBn, pituuden ja 
painon mukaan.

SelkB menosuuntaan asennettava 
turvaistuin

SelkB menosuuntaan asennettavassa 
turvaistuimessa selustaa vasten oleva 
selkBnoja suojaa lasta. Istuimen val-
jaat pitBvBt lapsen paikallaan ja pitBvBt 
tRrmByksessB hBnet kiinni istuimes-
sa, mikB vBhentBB lapsen herkkBBn 
kaulaan ja selkBrankaan kohdistuvaa 
rasitusta.

Kaikkien alle vuoden ikBisten lasten on 
aina matkustettava selkB menosuun-
taan asennetussa turvaistuimessa. 
SelkB menosuuntaan asennettavia 
turvaistuimia on eri tyyppisiB: vauvo-
jen turvaistuimet voidaan asentaa vain 
selkB menosuuntaan. Muunnettavissa 
ja 3-in-1-turvaistuimissa on yleensB 
korkeammat pituus- ja painorajat selkB 
menosuuntaan asennettaessa, mikB 
pidentBB turvaistuimen kByttRikBB.
KBytB turvaistuinta kasvot menosuun-
taan asennettuna istuimen valmista-
jan ilmoittamien pituus- ja painorajojen 
puitteissa.

���09
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Kasvot menosuuntaan asennettava 
turvaistuin

Kasvot menosuuntaan asennettu tur-
vaistuin pitBB lapsen paikallaan valjailla. 
Lapsi voi matkustaa valjailla varuste-
tussa kasvot menosuuntaan asenne-
tussa turvaistuimessa, kunnes hBn on 
ylittBB istuimen valmistajan ilmoitta-
man pituus- tai painorajan.
Kun lapsi on liian suuri istumaan kasvot 
menosuuntaan asennetussa turvais-
tuimessa, hBn voi siirtyB istuinkorok-
keeseen.

Istuinkorokkeet 
Istuinkoroke on suunniteltu paranta-
maan ajoneuvon omien turvavRiden 
istuvuutta. Istuinkorokkeen ansiosta 
auton turvavyR sijoittuu asianmukai-
sesti lapsesi kehon vahvempien osien 
kohdalle. Lapsesi tulee kByttBB istuin-
koroketta, kunnes hBn on kasvanut niin 
suureksi, ettB auton omat turvavyRt 
istuvat kunnolla. 
TurvavyR istuu kunnolla, kun lantiovyR 
asettuu tiukasti reisien ylBosan pBBl-
le eikB vatsan pBBlle. OlkavyRn pitBB 
kulkea napakasti olkapBBn ja rinnan yli 
eikB kasvojen tai kaulan kohdalta. Alle 
13-vuotiaiden lasten pitBB aina mat-
kustaa asianmukaisessa turvaistui-
messa loukkaantumisriskin minimoi-
miseksi onnettomuudessa, BkillisessB 
pysBhdyksessB tai suunnan muutok-
sessa.

 Turvaistuimen asentaminen

Kun olet valinnut asianmukaisen tur-
vaistuimen ja tarkistanut, ettB se sopii 
asennuspaikalle, voit asentaa sen seu-
raavien kolme kohdan mukaisesti: 
• KiinnitB turvaistuin asianmukai-
sesti autoon. Kaikki turvaistuimet 
on kiinnitettBvB autoon turvavyRn 
lantio-/olkavyRn lantio-osalla tai 
ISOFIX-ylBkiinnityksellB ja/tai ISOFIX-
alakiinnityksellB ja/tai tukijalalla.

���3038026�

VAROITUS 

Noudata aina seuraavia ohjeita ennen 
turvaistuimen asentamista:
Lue turvaistuimen valmistajan toi-
mittamat ohjeet ja noudata niitB.
Jos kaikkia varoituksia tai ohjei-
ta ei noudateta, VAKAVIEN tai 
KUOLEMAAN JOHTAVIEN VAMMOJEN 
riski onnettomuustilanteessa saat-
taa kasvaa.

VAROITUS 

Jos pBBntuki estBB turvaistuimen 
asentamisen, kyseisen istuinpaikan 
pBBntuki pitBB sBBtBB uudelleen tai 
poistaa kokonaan.
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• Varmista, ettB turvaistuin on kun-
nolla kiinnitetty. Kun olet asenta-
nut turvaistuimen autoon, tyRnnB ja 
vedB istuinta eteen- ja taaksepBin 
sekB sivuille varmistaaksesi, ettB 
se on tukevasti kiinni istuimessa. 
TurvavyRllB kiinnitetty turvaistuin 
tulisi asentaa mahdollisimman tuke-
vasti. PientB sivuttaisliikettB kuiten-
kin usein jBB. 

 Kun asennat turvaistuinta, sBBdB 
auton istuinta ja selkBnojaa (korkeut-
ta ja etBisyyttB) siten, ettB lapsen on 
helppoa siirtyB turvaistuimeen.

• KiinnitB turvaistuimen turvavyRt. 
Varmista, ettB lapsi on kiinnitetty 
turvaistuimeen valmistajan ohjeiden 
mukaisesti.

 Turvaistuimen ISOFIX-
ala- ja ylBkiinnitys (ISOFIX-
kiinnitysjBrjestelmB) 
ISOFIX-jBrjestelmB pitBB lapsen kiin-
ni turvaistuimessa onnettomuusti-
lanteessa. JBrjestelmB on suunnitel-
tu siten, ettB turvaistuin on helppoa 
asentaa oikein. ISOFIX-jBrjestelmBssB 
kBytetBBn auton kiinnityspisteitB ja 
turvaistuimen kiinnikkeitB. ISOFIX-jBr-
jestelmBssB turvaistuinta ei kiinnitetB 
auton takaistuimen turvavRillB.
ISOFIX-alakiinnityspisteet muodostu-
vat auton rakenteeseen kiinnitetyistB 
metallitangoista. Jokaiselle ISOFIX-is-
tumapaikalle on asennettu kaksi ala-
kiinnityspistettB, joihin voidaan asentaa 
alakiinnikkeillB varustettu turvaistuin.
Auton ISOFIX-jBrjestelmBB voidaan 
kByttBB ISOFIX-kiinnikkeillB varustetun 
turvaistuimen kiinnittBmiseen.  
Turvaistuimen valmistaja toimittaa 
ohjeet kiinnikkeillB varustetun turvais-
tuimen asentamisesta ISOFIX-alakiin-
nityspisteisiin.

Ainoastaan takaistuimen reunapaikat 
on varustettu ISOFIX-kiinnityspisteillB. 
NBet niiden sijainnin oheisesta kuvasta.  

HUOMIO

Suljetussa autossa oleva turvaistuin 
saattaa kuumentua voimakkaasti. 
EstB palovammat tarkistamalla istui-
men pinta ja soljet ennen kuin laitat 
lapsen turvaistuimeen.

VAROITUS 

'lB yritB asentaa turvaistuin-
ta takaistuimen keskipaikalle 
ISOFIX-kiinnityspisteitB kByttBen. 
KyseisellB istuinpaikalla ei ole ISOFIX-
alakiinnityspisteitB. Jos turvaistuin-
ta yritetBBn kiinnittBB keskipaikalle 
ikkunapaikkojen kiinnityspisteiden 
avulla, ne voivat vaurioitua.

���038056
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ISOFIX(i-Size)-alakiinnityspisteet 
sijait sevat takapenkin reunimmaisten 
istuinten selkBnojan ja istuinosan vBlis-
sB. Ne on merkitty seuraavilla sym-
boleilla.
❈   1.  :  ISOFIX (i-Size) alakiinnityspisteen 

merkintB (Tyyppi A- ,Tyyppi 
B- )

  2. :  ISOFIX (i-Size)-kiinnike 

ISOFIX(i-Size)-kiinnitysjBrjestelmBllB 
varustetun turvaistuimen 
kiinnittBminen
ISOFIX(i-Size)-turvaistuimen asenta-
minen jommallekummalle takapenkin 
reunapaikalle:
1. SiirrB turvavyRn solki pois ISOFIX 

(i-Size)-alakiinnityspisteiden koh-
dalta.

2. SiirrB kiinnityspisteiden luota pois 
muut esineet, jotka saattaisivat 
estBB ISOFIX(i-Size)-turvaistuimen 
kiinnittBmisen turvallisesti alakiin-
nityspisteisiin.

3. Aseta kiinnitettBvB turvaistuin 
auton istuinpaikalle ja kiinnitB se 
ISOFIX(i-Size)-alakiinnityspisteisiin 
turvaistuimen valmistajan ohjeiden 
mukaisesti.

4. Noudata turvaistuimen valmistajan 
antamia asennus- ja kByttRohjeita 
kiinnittBessBsi ISOFIX(i-Size)-kiin-
nikkeillB varustettua turvaistuinta 
ISOFIX(i-Size)-kiinnityspisteisiin.

���3038027�

VAROITUS 

Noudata seuraavia varotoimia kByt-
tBessBsi ISOFIX(i-Size)-jBrjestelmBB:
• Lue kaikki turvaistuimen mukana 

tulleet asennusohjeet ja noudata 
niitB.

• Jotta lapsi ei tartu kiinnittBmBt-
tRmiin turvavRihin, kiinnitB kaikki 
kByttBmBttRmBt takapenkin turva-
vyRt ja kiristB turvaistuimen takaa 
kulkeva turvavyR. Lapsi saattaa 
kuristua, jos olkavyR kiertyy hBnen 
kaulansa ympBrille ja kiristyy.

• 'lB KOSKAAN kiinnitB useampaa 
turvaistuinta samaan kiinnityspis-
teeseen. Se voi aiheuttaa kiinni-
tyspisteen irtoamisen tai rikkoon-
tumisen.

• Tarkastuta ISOFIX(i-Size)-jBrjes-
telmB aina jBlleenmyyjBllB onnet-
tomuuden jBlkeen. Onnettomuus 
voi vahingoittaa ISOFIX(i-Size)-jBr-
jestelmBB, jolloin se ei enBB pidB 
turvaistuinta kunnolla paikallaan.
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Turvaistuimen kiinnittBminen ylBkiin-
nitysjBrjestelmBn avulla

Turvaistuimen ylBkiinnitykset sijaitse-
vat takaistuimien selkBnojien takana.

1. Vie turvaistuimen ylBkiinnityshihna 
istuimen selkBnojan yli. Noudata 
ylBkiinnityksen asennuksessa tur-
vaistuinvalmistajan ohjeita.

2. KiinnitB ylBkiinnityshihna ylBkiinni-
tyspisteeseen ja kiristB se turvais-
tuimen valmistajan ohjeiden 
mukaisesti siten, ettB turvaistuin 
on tukevasti kiinni istuimessa.

���3038028�
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VAROITUS 

Noudata seuraavia ohjeita asentaes-
sasi ylBkiinnityspisteen hihnaa:
• Lue kaikki turvaistuimen mukana 

tulleet asennusohjeet ja noudata 
niitB.

• 'lB KOSKAAN kiinnitB useampaa 
turvaistuinta samaan ISOFIX-ylB-
kiinnityspisteeseen. Se voi aiheut-
taa kiinnityspisteen irtoamisen tai 
rikkoontumisen.

• 'lB kiinnitB ylBkiinnityshihnaa 
mihinkBBn muuhun kuin varsinai-
seen ylBkiinnityspisteeseen. Muul-
la tavoin kiinnitettynB se ei ehkB 
toimi asianmukaisesti.

• Turvaistuinten kiinnityspisteet 
on suunniteltu kestBmBBn vain 
oikein asennettujen turvaistuinten 
aiheuttama kuormitus. 

 MissBBn tapauksessa niitB ei ole 
tarkoitettu kBytettBvBksi aikuisille 
tai muiden tavaroiden tai varustei-
den kiinnittBmiseksi autoon.
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Turvaistuimen kiinnitys lantio-/
olkavyRn avulla
Jos et kBytB ISOFIX-kiinnitysjBrjestel-
mBB, kaikki turvaistuimet on kiinni-
tettBvB auton takaistuimille lantio-/
olkavyRn lantio-osalla.

Turvaistuimen kiinnitys lantio-/olka-
vyRn avulla 
KiinnitB turvaistuin takaistuimen pai-
koille seuraavasti:

1. Aseta turvaistuin takaistuimelle ja 
vie lantio-/olkavyR turvaistuimen 
ympBri tai lBpi istuimen valmistajan 
ohjeiden mukaisesti. 

   Varmista, ettei turvavyRn hihna jBB 
kierteelle.

2. KiinnitB lantio-/olkavyRn lukko sol-
keen. Varmista, ettB kuulet selkeBn 
lukitusBBnen. Suuntaa avauspaini-
ke siten, ettB siihen on helppo 
pBBstB kBsiksi mahdollisessa hBtB-
tilanteessa.

3. Poista ylimBBrBinen lRysyys hih-
nasta mahdollisimman tarkkaan 
painamalla turvaistuinta alaspBin 
syRttBessBsi olkahihnaa takaisin 
kelalle.

4. VedB ja tyRnnB turvaistuinta var-
mistaaksesi, ettB turvavyR pitBB 
sen tukevasti paikallaan.

Jos turvaistuimen valmistaja suosit-
telee ISOFIX-ylBkiinnitysjBrjestelmBn 
kByttRB lantio-/olkavyRn lisBksi.
Irrota turvaistuin painamalla turvavyRn 
soljen vapautuspainiketta ja vetBmBllB 
lantio- /olkavyR pois turvaistuimesta, 
ja anna turvavyRn kelautua kokonaan 
sisBBn.

�2��103005
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Auton istuinpaikkojen soveltuvuus 
turvavyRllB kiinnitettBvien ja 
ISOFIX-turvaistuimien kiinnitykseen 
UN-mBBrBysten mukaan (Eurooppa) 
(Tietoja auton kByttBjBB ja turvaistui-
mien valmistajia varten)
• KyllB: Soveltuu mBBritetyn turvais-
tuinluokan asentamiseen

• Ei: Ei sovellu mBBritetyn turvaistuin-
luokan asentamiseen

• ”-” : Ei sovelleta

• Taulukko on tehty vasemmanpuolei-
sella ohjauksella varustetulle autolle 
Etumatkustajan istuinta lukuun otta-
matta taulukko on voimassa oikean-
puoleisella ohjauksella varustetuille 
autoille.

 KBytB oikeanpuoleisella ohjauksella 
varustettujen autojen osalta istuin-
paikan 3 tietoja.
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Huomautus1): Istuimen selkBnojan 
asento ja/tai istuimen korkeus (mikBli 
varusteena) tulee sBBtBB asianmukai-
sella tavalla.

Huomautus2): Istuinpaikka (numero) 5 
ei sovellu tukijalalla varustetun turva-
istuimen asentamiseen.

Huomautus3): SelkB menosuuntaan 
asennettavan suurikokoisen ISO-
FIX-turvaistuimen asentamiseen
-  Kuljettajan istuin: Istuimen korkeus 
tulisi sBBtBB asianmukaiselle korkeu-
delle.

Turvaistuinluokat
Istuinpaikat

Huomiot
1, 2 3 4 5 6

Kaikkiin autoihin sopivat 
(universal) turvaistuimet - KyllB1) F, R KyllB F, R KyllB2) F, R KyllB F, R

F: Kasvot 
menosuuntaan
R: SelkB 
menosuuntaan

i-Size-turvaistuin
(tukijalalla)

ISOFIX
(F2, F2X, R1, R2) - Ei KyllB F, R Ei KyllB F, R

Pienikokoinen ISOFIX-
turvaistuin
(esim. vauvan turvaistuin)

ISOFIX
(R1) - Ei KyllB R Ei KyllB R

Turvakaukalo 
(sivuttain asennettava 
ISOFIX-turvaistuin)

ISOFIX
(L1, L2) - Ei Ei Ei Ei

Pienempi ISOFIX-
turvaistuin

ISOFIX
(F2, F2X, R2)

- Ei KyllB F, R Ei KyllB F, R

Suurempi ISOFIX-
turvaistuin*
(*: ei istuinkoroke)

ISOFIX
(F3, R3)

- Ei KyllB F, R3) Ei KyllB F, R3)

Istuinkoroke - Kapea malli ISO/B2 - Ei KyllB Ei KyllB

Istuinkoroke - TBysi 
leveys

ISO/B3 - Ei Ei Ei Ei
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-  Etumatkustajan istuin: Istuimen 
liu’utus tulisi sBBtBB asianmukaiseen 
asentoon.

 ❈ Turvaistuinta ei saa asentaa selkB 
menosuuntaan etuistuimelle, ellei 
matkustajan etuturvatyynyB ole 
kytketty pois kBytRstB.

 ❈ PBBntuki on suositeltavaa irrottaa, 
kun turvaistuinta ei voi kiinnittBB 
vakaasti pBBntuen vuoksi.

Auton istuinpaikkojen soveltuvuus 
turvavyRllB kiinnitettBvien ja 
ISOFIX-turvaistuimien kiinnitykseen 
UN-mBBrBysten mukaan (Euroopan 
ulkopuolella)
(Tietoja auton kByttBjBB ja turvaistui-
mien valmistajia varten)
• KyllB: Soveltuu mBBritetyn turvais-
tuinluokan asentamiseen 

• Ei: Ei sovellu mBBritetyn turvaistuin-
luokan asentamiseen

• ”-” : Ei sovelleta 

• Taulukko on tehty vasemmanpuolei-
sella ohjauksella varustetulle autol-
le Etumatkustajan istuinta lukuun 
ottamatta taulukko on voimassa 
oikeanpuoleisella ohjauksella varus-
tetuille autoille.

 KBytB oikeanpuoleisella ohjauksella 
varustettujen autojen osalta istuin-
paikan 3 tietoja.

Istuinpaikan 
numero Sijainti autossa

1 EdessB vasemmalla

2 KeskellB edessB

3 EdessB oikealla

4 2. rivi vasemmalla

5 2. rivi keskellB

6 2. rivi oikealla

���038066�
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Turvaistuinluokat
Istuinpaikat

Huomiot
1, 2 3 4 5 6

Kaikkiin autoihin sopivat 
(universal) turvaistuimet - KyllB1) F, R KyllB F, R KyllB2) F, R KyllB F, R

  F:  Kasvot 
menosuun-
taan

  R:  SelkB 
menosuun-
taan

i-Size-turvaistuin
(tukijalalla)

ISOFIX (F2, F2X, R1, 
R2) - Ei Ei Ei Ei

Pienikokoinen ISOFIX-
turvaistuin
(esim. vauvan turvaistuin)

ISOFIX (R1) - Ei KyllB R Ei KyllB R

Turvakaukalo 
(sivuttain asennettava 
ISOFIX-turvaistuin)

ISOFIX (L1, L2) - Ei Ei Ei Ei

Pienempi ISOFIX-
turvaistuin 

ISOFIX (F2, F2X, R2) - Ei KyllB F, R Ei KyllB F, R

Suurempi ISOFIX-
turvaistuin*
(*: ei istuinkoroke)

ISOFIX (F3, R3) - Ei KyllB F, R3) Ei KyllB F, R3)

Istuinkoroke - Kapea malli ISO/B2 - Ei KyllB Ei KyllB

Istuinkoroke - TBysi 
leveys

ISO/B3 - Ei Ei Ei Ei

Huomautus1): Istuimen selkBnojan 
asento ja/tai istuimen pumppaus 
(mikBli varusteena) tulee sBBtBB asian-
mukaisella tavalla.

Huomautus2): Istuinpaikka (numero) 5 
ei sovellu tukijalalla varustetun turva-
istuimen asentamiseen.

Huomautus3): SelkB menosuuntaan 
asennettavan suurikokoisen ISO-
FIX-turvaistuimen asentamiseen 
-  Kuljettajan istuin: Istuimen pump-
paus tulisi sBBtBB asianmukaiselle 
korkeudelle. 
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-  Etumatkustajan istuin: Istuimen 
liu’utus tulisi sBBtBB asianmukaiseen 
asentoon. 

 ❈ Turvaistuinta ei saa asentaa selkB 
menosuuntaan etuistuimelle, ellei 
matkustajan etuturvatyynyB ole 
kytketty pois kBytRstB.

 ❈ PBBntuki on suositeltavaa irrottaa, 
kun turvaistuinta ei voi kiinnittBB 
vakaasti pBBntuen vuoksi

Istuinpaikan 
numero Sijainti autossa

1 EdessB vasemmalla

2 KeskellB edessB

3 EdessB oikealla

4 2. rivi vasemmalla

5 2. rivi keskellB

6 2. rivi oikealla

���038066�
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1. Kuljettajan etuturvatyyny

2  Matkustajan etuturvatyyny*

3. Sivuturvatyyny*

4. Ikkunaturvatyyny*

5. Etumatkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF -kytkin*

* : mikBli varusteena

 TURVATYYNYJ(RJESTELM( (MIK(LI VARUSTEENA)

VAROITUS

• Vaikka autossa on turvatyynyt, 
sinun ja matkustajiesi pitBB aina 
kByttBB turvavRitB, jotta voitai-
siin minimoida loukkaantumisriski 
ja loukkaantumisen vakavuusas-
te tRrmByksessB tai useimmissa 
nurinajoissa.

• Turvatyynyt ja esikiristimet sisBl-
tBvBt rBjBhtBviB kemikaaleja. 

 Auto saattaa syttyB tuleen, jos 
se romutetaan ilman ettB turva-
tyynyt ja esikiristimet on poistet-
tu. Ota yhteyttB ammattihuoltoon 
ennen auton romuttamista. Kia 
suosittelee kBBntymBBn valtuute-
tun Kia-jBlleenmyyjBn/huoltoyh-
teistyRkumppanin puoleen.

(Jatkuu)

❈ Auton turvatyynyt ja istuimet saattavat poiketa kuvissa esitetyistB.

���3038029�/�
�033052�



A
utosi turvavarusteet

4

4-51

 Kuinka turvatyynyjBrjestelmB 
toimii? 
• Turvatyynyt ovat kBytettBvissB 
(tByttyvBt tarpeen vaatiessa) ainoas-
taan, kun START/STOP-painike on 
kBBnnetty ON- tai START-asentoon.

• Turvatyynyt tByttyvBt hetkessB 
voimakkaassa etupBBhBn tai sivulle 
kohdistuvassa tRrmByksessB (mikB-
li varustettu sivu- tai ikkunaturva-
tyynyllB) auttaakseen suojaamaan 
matkustajia vakavilta fyysisiltB 
vammoilta. 

• Turvatyynyjen laukeaminen ei edel-
lytB, ettB autolla ajetaan tRrmBys-
hetkellB jollain tietyllB ajonopeudella. 

 Yleisesti ottaen turvatyynyt on 
suunniteltu tByttymBBn tRrmByksen 
voimakkuuden ja suunnan mukaan. 
NBmB kaksi tekijBB mBBrittBvBt lBhet-
tBvBtkR tunnistimet tByttymisen lau-
kaisevan elektronisen signaalin.

• Turvatyynyjen laukeaminen perus-
tuu moniin tekijRihin, kuten auton 
nopeuteen, tRrmByskulmaan, tRr-
mByksen kohteena olevien autojen tai 
kohteiden lujuuteen ja jBykkyyteen. 
Tarkkaan mBBritettBessB tekijBt eivBt 
rajoitu ainoastaan yllB mainittuihin.

• Etuturvatyynyt tByttyvBt ja tyhjen-
tyvBt hetkessB. 

 KBytBnnRssB sinun on mahdoton-
ta ehtiB nBkemBBn turvatyynyjen 
tByttymistB tRrmBystilanteessa. On 
paljon todennBkRisempBB, ettB nBet 
ainoastaan koteloistaan roikkuvat 
tyhjentyneet turvatyynyt tRrmByk-
sen jBlkeen.

• Jotta saavutettaisiin turvatyyny-
jen tarjoama suoja voimakkaissa 
tRrmByksissB, niiden tulee laueta 
erittBin nopeasti. Koska tRrmByk-
set ovat hyvin nopeita tapahtumia, 
turvatyynyn tByttymisnopeuden on 
oltava erittBin suuri. Turvatyynyn on 
ehdittBvB matkustajan ja ajoneuvon 
rakenteen vBliin ennen kuin mat-
kustaja niihin osuu. TBmB tBytty-
misnopeus pienentBB voimakkaissa 
kolareissa vakavien tai hengenvaa-
rallisten vammojen riskiB ja on nBin 
ollen vBlttBmBtRn osa turvatyynyn 
suunnittelua.

• Kuitenkin turvatyynyn tByttymises-
tB saattaa myRs aiheutua vammoja, 
kuten hiertymiB kasvoissa, mustel-
mia ja murtuneita luita, koska tur-
vatyynyt laukeavat hyvin suurella 
voimalla.

• On lisBksi tilanteita, joissa turvatyy-
nyn ja ohjauspyRrBn vBlinen kosketus 
saattaa aiheuttaa hengenvaarallisia 
vammoja erityisesti, jos henkilR on 
asettunut liian lBhelle ohjauspyRrBB.

VAROITUS 

• Kuljettajan on istuttava mahdolli-
simman etBBllB ohjauspyRrBn tur-
vatyynystB, jotta tRrmByksessB 
laukeavan turvatyynyn aiheutta-
man henkilRvahingon tai meneh-
tymisen riski olisi mahdollisim-
man pieni. Etumatkustajan tulee 
aina siirtBB istuin mahdollisimman 
taakse ja istua tiukasti selkBnojaa 
vasten.

• Turvatyyny tByttyy tRrmBykses-
sB silmBnrBpByksessB, jolloin mat-
kustajat saattavat loukkaantua 
turvatyynyn tByttymisvoimasta 
istuessaan liian lBhellB turvatyy-
nyB.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• PidB turvatyynyjBrjestelmBn osat 

ja johdot kaukana vedestB ja kai-
kenlaisista nesteistB. Jos turvatyy-
nyjBrjestelmBn komponentit eivBt 
ole toimintakunnossa vedelle tai 
muille nesteille altistumisen vuok-
si, se saattaa aiheuttaa tulipalon 
tai vakavan loukkaantumisen.
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Melu ja savu
Kun turvatyynyt tByttyvBt, niistB pBB-
see voimakas BBni ja ne vapauttavat 
savua ja pRlyB matkustamoon. TBmB 
kuuluu normaaliin turvatyynyn tByt-
tRlaitteiston laukaisimen toimintaan. 
Turvatyynyn tByttymisen seurauksena 
saatat kokea voimakkaita hengitysvai-
keuksia turvavyRn ja turvatyynyn pai-
naessa rintaasi. LisBksi hengittBmistB 
vaikeuttaa ympBrillB vallitseva savu ja 
pRly. Avaa kaikki ovet ja/tai ikkunat 
mahdollisimman nopeasti tRrmByk-
sen jBlkeen, jotta hengittBminen tulisi 
helpommaksi ja vBltyttBisiin jatkuvalta 
altistumiselta savulle ja pRlylle. 
Vaikka savu ja pRly ovat vaarattomia, 
ne saattavat aiheuttaa ihon Brsyyn-
tymistB (silmissB, nenBssB, kurkussa 
jne.). Jos nBin tapahtuu, pese altistu-
neet alueet ja huuhtele ne kylmBllB 
vedellB. Jos oireita ilmenee tBmBnkin 
jBlkeen, ota yhteys lBBkBriin. 

Etumatkustajan turvatyynyn 
varoitustarra (koskien turvaistuinta)VAROITUS 

• Kun turvatyyny laukeaa, turvatyy-
nyyn liittyvBt osat ohjauspyRrBssB 
ja/tai kojelaudassa ja/tai etu- ja 
takaovien ylBpuolisissa kattopa-
neeleissa kuumenevat voimak-
kaasti. EstBBksesi vammat, BlB 
koske turvatyynyn sBilytyslokeron 
sisBosiin vBlittRmBsti turvatyynyn 
tByttymisen jBlkeen.

• 'lB asenna tai sijoita mitBBn lisB-
varusteita turvatyynyjen laukea-
misalueen lBheisyyteen (eli mit-
taristoon, ikkunoihin, pilareihin tai 
kattokaiteisiin).

���036053�

■ Tyyppi A

������2042

■ Tyyppi B

(Jatkuu)
• Turvatyyny saattaa aiheuttaa 

ainakin seuraavankaltaisia vam-
moja: kasvojen tai kehon hiertymiB, 
rikkoutuneiden silmBlasien aiheut-
tamia vammoja ja palovammoja.
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Suosittelemme, ettet myRskBBn sijoita 
kasvot menosuuntaan asennettavaa 
lastenistuinta etumatkustajan istui-
melle. Jos etumatkustajan turvatyyny 
laukeaa, se aiheuttaa lapselle vakavia 
tai jopa hengenvaarallisia vammoja.
Jos ajoneuvosi on varustettu etumat-
kustajan etuturvatyynyn ON/OFF -kyt-
kimellB, voit tarpeen vaatiessa kytkeB 
etumatkustajan etuturvatyynyn pBBlle 
tai pois pBBltB. 
LisBtietoja on kohdassa ”Etumatkus-
tajan etuturvatyynyn ON/OFF -kytkin 
(mikBli varusteena)” sivulla 4-60.

Turvatyynyn varoitus ja 
merkkivalo
 Turvatyynyn varoitusvalo

Mittaristossa olevan turvatyynyn varoi-
tusvalon tarkoituksena on varoittaa 
sinua mahdollisesta turvatyynyjBrjes-
telmBssB (SRS - Supplemental Restraint 
System) olevasta ongelmasta.
Kun START/STOP-painike on kBBnnet-
ty ON-asentoon, varoitusvalon tulee 
syttyB noin 6 sekunniksi ja sen jBlkeen 
sammua.
Tarkastuta jBrjestelmB, jos:
• Valo ei syty, kun kBBnnBt virta-avai-
men ON-asentoon.

• Valo jatkaa palamista noin 6 sekunnin 
palamisen jBlkeen. 

VAROITUS 

Turvaistuinta ei saa asentaa selkB 
menosuuntaan etuistuimelle, ellei 
matkustajan etuturvatyynyB ole 
kytketty pois kBytRstB. Laukeava 
etumatkustajan puoleinen turvatyy-
ny saattaa osua selkB menosuun-
taan asennettuun turvaistuimeen ja 
aiheuttaa lapsen kuoleman.

�7-147

VAROITUS 

• 'lB KOSKAAN kiinnitB selkB 
menosuuntaan suunnattavaa las-
ten turvaistuinta istuimelle, jonka 
edessB on AKTIIVINEN TURVATYY-
NY. Se saattaa aiheuttaa LAPSEL-
LE VAKAVIA tai HENGENVAARALLI-
SIA VAMMOJA.

• Kun lapsi kiinnitetBBn takaistui-
men sivuosaan ajoneuvossa, jossa 
on sivu- ja/tai ikkunaturvatyynyt, 
varmista, ettB asennat lastenistui-
men mahdollisimman kauas ovesta 
kuin mahdollista ja lukitset turvais-
tuimen kunnolla paikoilleen. 

 Sivu- ja/tai ikkunaturvatyynyn 
tByttyminen saattaa aiheuttaa 
vakavia tai hengenvaarallisia vam-
moja vauvaan tai lapseen.
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• Valo syttyy auton liikkuessa. 

• Valo vilkkuu START/STOP-painikkeen 
ollessa ON-asennossa.

Etumatkustajan etuturvatyynyn 
ON-merkkivalo (mikBli varusteena)

 ❈ Autossa oleva merkkivalo voi poi-
keta kuvassa esitetystB.

 Etumatkustajan turvatyy-
nyn ON (toimintavalmiudes-
sa) -merkkivalo syttyy noin 
4 sekunniksi, kun START/
STOP-painike kBBnnetBBn 
ON-asentoon.

LisBksi etumatkustajan etuturvatyy-
nyn ON-merkkivalo syttyy noin 60 
sekunniksi, kun matkustajan etutur-
vatyynyn ON/OFF-kytkin kBBnnetBBn 
ON-asentoon.

Etumatkustajan etuturvatyynyn 
OFF-merkkivalo (jos varusteena) 

 ❈ Autossa oleva merkkivalo voi poi-
keta kuvassa esitetystB.

 Etumatkustajan etuturvatyy-
nyn OFF (ei toimintavalmiu-
dessa) -merkkivalo syttyy 
noin 4 sekunniksi, kun START/
STOP-painike asetetaan 
ON-asentoon. 

Matkustajan etuturvatyynyn pois-
kytkennBn merkkivalo syttyy myRs, 
kun matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkin on asetettu OFF-asentoon 
ja  vastaavasti sammuu, kun sama kyt-
kin asetetaan takaisin ON-asentoon.

�����038030�
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HUOMIO

Jos matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-kytkimessB on vika, matkusta-
jan etuturvatyynyn OFF (ei toimin-
tavalmiudessa) -merkkivalo ei syty 
(mutta matkustajan etuturvatyynyn 
ON (toimintavalmiudessa) -merkki-
valo syttyy 60 sekunnin ajaksi) ja 
matkustajan etuturvatyyny tByt-
tyy auton etuosaan kohdistuvassa 
tRrmByksessB, vaikka matkustajan 
etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin olisi 
OFF-asennossa.
PyydB tBssB tapauksessa ammatti-
huoltoa tarkastamaan matkustajan 
etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin ja 
turvatyynyjBrjestelmB.
Kia suosittelee kBBntymBBn valtuu-
tetun Kia-jBlleenmyyjBn/huoltoyh-
teistyRkumppanin puoleen.
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 SRS-jBrjestelmBn osat ja 
toiminnot

SRS-jBrjestelmB sisBltBB seuraavia 
komponentteja:
1. Kuljettajan etuturvatyynymoduuli

2. Etumatkustajan etuturvatyyny-
moduuli*

3. Sivuturvatyynyjen moduulit*

4. Ikkunaturvatyynyjen moduulit*

5. Kelojen esikiristimien asennelmat

6. Turvatyynyn varoitusvalo

7. TurvatyynyjBrjestelmBn ohjausyk-
sikkR (SRSCM)

8. EtutRrmBystunnistimet

9. SivutRrmBystunnistimet*

10. Etumatkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-merkkivalo*

11. Etumatkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF -kytkin*

12. LantiovyRn esikiristin*

13. Sivupainetunnistimet*

* : mikBli varusteena

Kun START/STOP-painike on ON-asen-
nossa, SRS-ohjausyksikkR (SRSCM) 
tarkkailee jatkuvasti kaikkia kompo-
nentteja mBBrittBBkseen, onko tRr-
mBys riittBvBn voimakas turvatyynyn 
tai turvavyRn esikiristimen laukaisulle 
mahdollisessa tRrmBystilanteessa.
Mittaristossa oleva SRS-turvatyynyn 
varoitusvalo palaa noin 6 sekuntia, 
kun START/STOP-painike asetetaan 
ON-asentoon, jonka jBlkeen sen tulee 
sammua.

���3038055�

VAROITUS 

Jos jotain seuraavista tilanteis-
ta esiintyy, on kyseessB SRS-
toimintahBiriR. Tarkastuta jBrjestel-
mB tBssB tapauksessa ammattihuol-
toliikkeessB. Kia suosittelee kBBnty-
mBBn valtuutetun Kia-jBlleenmyyjBn/
huoltoyhteistyRkumppanin puoleen.
• Valo ei syty, kun kBBnnBt vir-

ta-avaimen ON-asentoon.

• Valo jatkaa palamista noin 6 sekun-
nin palamisen jBlkeen.

• Valo syttyy auton liikkuessa.

• Valo vilkkuu START/STOP-painik-
keen ollessa ON-asennossa.
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Turvatyynyjen moduulit sijaitsevat 
ohjauspyRrBn keskiRssB ja etumatkus-
tajan paneelissa hansikaslokeron ylB-
puolella. Jos SRSCM tunnistaa riittB-
vBn voimakkaan ajoneuvon etuosaan 
kohdistuvan tRrmByksen, se laukaisee 
automaattisesti etuturvatyynyt.

LaukeamishetkellB suojuskansiin muo-
toillut halkeamamasaumat repeBvBt 
turvatyynyjen laajenemisen aiheutta-
masta paineesta. Suojusten auetes-
sa turvatyynyt voivat tByttyB tByteen 
kokoonsa.

TBysin tByttynyt turvatyyny yhdes-
sB oikein kiinnitetyn turvavyRn kanssa 
hidastaa kuljettajan tai matkustajan 
liikkumista eteenpBin, jolloin pBBn ja 
rintakehBn vammojen riski vBhenee.
VBlittRmBsti tBydellisen tByttymisen 
jBlkeen turvatyyny alkaa tyhjentyB, 
jotta kuljettaja pystyisi nBkemBBn 
eteenpBin ja ohjaamaan autoa tai kByt-
tBmBBn muita hallintalaitteita.

�240�02�

Kuljettajan etuturvatyyny (2)

�240�03�

Kuljettajan etuturvatyyny (3)

�240�01�

Kuljettajan etuturvatyyny (1)
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VAROITUS

• 'lB asenna tai aseta mitBBn varus-
teita (mukipidike, CD-kotelo, tarra 
yms.) etumatkustajan hansikaslo-
keron ylBpuoliseen paneeliin, kun 
autossa on varusteena etumat-
kustajan turvatyyny. NBmB tava-
rat voivat olla vaarallisia ja aiheut-
taa vammoja etumatkustajan tur-
vatyynyn lauetessa.

• 'lB asenna nestettB sisBltBvBB 
ilmanraikastinta mittariston lBhelle 
tai kojelaudan pBBlle. 

 TBmB saattaa olla vaarallinen ja 
aiheuttaa vammoja turvatyynyn 
lauetessa.

�240�05�

Matkustajan etuturvatyyny
VAROITUS

• Turvatyynyn lauetessa saattaa 
kuulua kova BBni ja matkustamoon 
saattaa purkautua ohutta jauhe-
pRlyB. TBmB on normaali seuraus 
eikB aiheuta lisBvaaraa. Turvatyy-
nyt on pakattu tBhBn hienojakoi-
seen jauheeseen. Turvatyynyn lau-
keamisesta seuraava pRlyn muo-
dostuminen saattaa aiheuttaa sil-
mien tai ihon BrsyyntymistB. Se voi 
olla myRs haitallista astmaatikoille. 
Pese aina huolellisesti kaikki altis-
tuneet ihoalueet kylmBllB vedellB 
ja miedolla saippualla turvatyynyt 
laukaisseen onnettomuuden jBl-
keen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• TurvatyynyjBrjestelmB toimii 
ainoastaan START/STOP-painik-
keen ollessa ON-asennossa. Jos 
SRS-turvatyynyn varoitusva-
lo ei syty, pysyy pBBllB noin 6 
sekunnin palamisen jBlkeen, kun 
START/STOP-painike kBBnnetBBn 
ON-asentoon tai moottori kByn-
nistetBBn, tai syttyy ajon aikana, 
SRS-jBrjestelmB ei toimi oikein. 
Tarkastuta jBrjestelmB tBssB 
tapauksessa ammattihuoltoliik-
keessB. Kia suosittelee kBBnty-
mBBn valtuutetun Kia-jBlleenmyy-
jBn/huoltoyhteistyRkumppanin 
puoleen.

• Ennen kuin vaihdat sulakkeen 
tai irrotat akkukaapelin, kBBnnB 
START/STOP-painike LOCK-asen-
toon ja kytke START/STOP-paini-
ke pois pBBltB. 'lB koskaan poista 
tai vaihda turvatyynyihin liittyviB 
sulakkeita, kun START/STOP-pai-
nike on ON-asennossa. Jos tBtB 
varoitusta ei noudateta, SRS-tur-
vatyynyn varoitusvalo syttyy 
palamaan.
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 Kuljettajan ja matkustajan 
etuturvatyyny

Autosi on varustettu sekB kuljettajan 
ettB etumatkustajan turvatyynyjBrjes-
telmBllB ja kolmipisteturvavRillB. 

JBrjestelmBn olemassaolo ilmaistaan 
ohjauspyRrBn turvatyynyn suojukseen 
sekB matkustajan etusivupaneelis-
sa hansikaslokeron ylBpuolella olevan 
turvatyynyn suojukseen kohokuvioidun 
kirjaimin ”AIR BAG”.
TurvatyynyjBrjestelmB koostuu turva-
tyynyistB, jotka on asennettu ohjaus-
pyRrBn keskiRn suojuksen sisBBn ja 
matkustajan etusivupaneelin alle han-
sikaslokeron ylBpuolelle. 
TurvatyynyjBrjestelmB suojaa kuljetta-
jaa ja/tai etumatkustajaa ja tBydentBB 
turvavyRjBrjestelmBn antamaa suo-
jaa keulatRrmBystilanteessa, kun tRr-
mBysvoimat ovat riittBvBn suuria. 

�����038032�

■ Kuljettajan etuturvatyyny

���3038033�

■  Matkustajan etuturvatyyny 
(mikBli varusteena)

VAROITUS

Kuljettajan kBsien pitBB olla ohjaus-
pyRrBn sivuilla ”kello yhdek-
sBn” ja ”kello kolmen” asennoissa. 
Matkustajan tulisi pitBB kBtensB 
sylissBBn.

VAROITUS

Huolehdi, ettB kaikki kByttBvBt aina 
turvavRitB ja lapset on kiinnitetty 
turvaistuimiin. Turvatyyny tByttyy 
kovalla voimalla silmBnrBpBykses-
sB. TurvavyRt pitBvBt matkustajat 
oikeassa asennossa, jolloin saadaan 
paras hyRty turvatyynyiltB. Jos tur-
vavRitB kBytetBBn vBBrin tai ei ollen-
kaan, turvatyynyt voivat tByttyes-
sBBn jopa aiheuttaa vakavia vam-
moja.  Noudata aina tBssB oppaassa 
esitettyjB turvavRitB, turvatyynyjB ja 
matkustajien turvallisuutta koskevia 
varotoimenpiteitB. 
Jotta pienennettBisiin vakavien louk-
kaantumisten riskiB ja saavutettai-
siin paras suojavaikutus, noudata 
seuraavia ohjeita:
• 'lB koskaan laita lasta istumaan 

etuistuimelle turvaistuimessa tai 
istuinkorokkeella.

• Lasten tulee istua takaistuimella, 
turvavyRt kiinnitettyinB. Se on tur-
vallisin matkustuspaikka lapselle 
iBstB riippumatta.

• Etu- ja sivuturvatyynyt voivat 
aiheuttaa vBBrin istuvan etumat-
kustajan loukkaantumisen.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)

• Jos turvatyynyjBrjestelmBn varoi-
tusvalo jBB palamaan ajon aikana, 
tarkastuta jBrjestelmB ammatti-
huoltoliikkeessB. Kia suosittelee 
kBBntymBBn valtuutetun Kia-jBl-
leenmyyjBn/huoltoyhteistyRkump-
panin puoleen.

• Turvatyynyt ovat kertakByttRisiB. 
Vaihdata jBrjestelmB ammattihuol-
toliikkeessB. 

 Kia suosittelee kBBntymBBn val-
tuutetun Kia-jBlleenmyyjBn/huol-
toyhteistyRkumppanin puoleen.

• TurvatyynyjBrjestelmB laukaisee 
turvatyynyt vain, kun tRrmBys on 
riittBvBn voimakas ja tRrmByskul-
ma on alle 30° auton pituusakseliin 
nBhden. LisBksi turvatyynyt lau-
keavat vain kerran. TurvavRiden on 
oltava aina kiinnitettyinB.

• EtuturvatyynyjB ei ole suunnitel-
tu laukeamaan sivutRrmByksessB, 
perBBnajon yhteydessB eikB auton 
pyRrBhtBessB katon kautta ympB-
ri. Etuturvatyynyt eivBt myRskBBn 
laukea etupBBhBn kohdistuvissa 
tRrmByksissB, joiden voimakkuus 
ei ylitB laukeamisen kynnysarvoa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• SiirrB istuimesi mahdollisimman 
kauas turvatyynyistB, niin ettB 
ajoneuvon hallinta on yhB vaiva-
tonta.  

• Sinun tai matkustajasi ei tulisi kos-
kaan istua tarpeettoman lBhellB 
turvatyynyjB tai nojata niihin. VBB-
rin istuva kuljettaja tai matkustaja 
voi loukkaantua vakavasti tBytty-
vBstB turvatyynystB. 

• 'lB koskaan nojaa ovea tai keski-
konsolia vasten: istu tavallisessa 
istuma-asennossa.

• 'lB laita esineitB ohjauspyRrBs-
sB, kojelaudassa tai matkustajan 
puolella hansikaslokeron ylBpuolel-
la sijaitsevien turvatyynymoduu-
lien pBBlle, koska esineet saattavat 
aiheuttaa vammoja, jos auto joutuu 
niin voimakkaaseen tRrmBykseen, 
ettB turvatyynyt tByttyvBt.

• 'lB muokkaa tai irrota turvatyy-
nyjBrjestelmBn johtimia tai muita 
komponentteja. Jos nBin toimitaan, 
turvatyynyjen tahattomasta lau-
keamisesta tai toimintakyvyttR-
mBksi tekemisestB saattaa aiheu-
tua loukkaantumisia.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Turvaistuinta ei saa koskaan asen-
taa etuistuimelle. Istuimessa istu-
valle lapselle saattaisi aiheutua 
onnettomuustilanteessa vakava tai 
kuolemaan johtava vamma.

• Alle 12-vuotiaiden tulee istua 
asianmukaisessa turvaistuimessa 
auton takaistuimella. 'lB koskaan 
anna lapsen matkustaa etuistui-
mella.  Jos yli 12-vuotiaan lapsen 
on vBlttBmBttB istuttava etuistui-
mella, turvavyR on kiinnitettBvB 
oikein ja istuin on siirrettBvB mah-
dollisimman taakse.

• Jotta auton turvajBrjestelmBt toi-
misivat oikein onnettomuusti-
lanteessa, kuljettajan ja kaikkien 
matkustajien tulee aina kByttBB 
turvavyRtB, riippumatta siitB istu-
vatko he turvatyynyllB varustetulla 
istuimella. NBin riski loukkaantua 
onnettomuustilanteessa on mah-
dollisimman pieni. 

 'lB istu tai nojaa tarpeettoman 
lBhelle turvatyynyB, kun auto liik-
kuu.

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

Etumatkustajan etuturvatyyny voi-
daan kytkeB pois toiminnasta matkus-
tajan etuturvatyynyn ON/OFF-kytki-
mellB, jos etumatkustajan istuimelle 
asennetaan turvaistuin tai jos etumat-
kustajan istuimella ei ole matkustajaa.
Varmistaaksesi lapsesi turvallisuuden, 
matkustajan etuturvatyyny on kytket-
tBvB pois pBBltB, jos selkB menosuun-
taan suunnattava lastenistuin on poik-
keussyistB asennettava etumatkusta-
jan istuimelle.

 ❈ Autossa oleva merkkivalo voi poi-
keta kuvassa esitetystB.

Etumatkustajan etuturvatyynyn kyt-
keminen pBBlle tai pois pBBltB:
KytkeBksesi matkustajan etuturva-
tyynyn pois pBBltB, aseta mekaani-
nen avain matkustajan etuturvatyy-
nyn ON/OFF -kytkimeen ja kBBnnB se 
OFF-asentoon.
Matkustajan etuturvatyynyn pois-
kytkennBn merkkivalo ( ) syttyy ja 
pysyy pBBllB, kunnes turvatyyny kyt-
ketBBn taas pBBlle.

(Jatkuu)

• VBBrBstB istuma-asennosta saat-
taa onnettomuustilanteesta aiheu-
tua vakavia tai kuolemaan johtavia 
vammoja. Kaikkien matkustajien 
tulisi istua pystyasennossa istui-
men keskiosassa turvavyRt kiinni-
tettynB pystyasentoon sBBdettyB 
selkBnojaa vasten ja jalkojen pitBi-
si levBtB rennosti lattialla, kun-
nes auto on pysBkRity ja START/
STOP-painike on kytketty pois.

• TurvatyynyjBrjestelmBn tulee toi-
mia hyvin nopeasti, jotta se voisi 
suojata autossa matkustavia hen-
kilRitB onnettomuustilanteessa. 
Jos matkustaja on liikkunut oikeas-
ta asennosta turvavyRn kBytRn lai-
minlyRmisen johdosta, turvatyyny 
saattaa osua voimalla matkusta-
jaan aiheuttaen vakavia tai jopa 
hengenvaarallisia vammoja.

�
�033052�

�����038034�
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KytkeBksesi matkustajan etuturvatyy-
nyn takaisin pBBlle, aseta mekaaninen 
avain matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF -kytkimeen ja kBBnnB se ON-asen-
toon. Etumatkustajan turvatyynyn 
OFF-merkkivalo sammuu ja etumat-
kustajan turvatyynyn ON-merkkivalo
( ) syttyy noin 60 sekunniksi.

✽ HUOMAUTUS

• Kun matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF -kytkin asetetaan ON- 
asentoon, etumatkustajan etutur-
vatyyny kytkeytyy ja tBllRin laste-
nistuinta ei saa asentaa etumat-
kustajan istuimelle. 

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

VAROITUS 

Joissain malliversioissa etuturvatyy-
nyn ON/OFF -kytkintB voidaan kBBn-
tBB kByttBmBllB pientB, jBykkBB, avai-
men kaltaista puikkoa. Tarkasta aina 
etuturvatyynyn ON/OFF-kytkimen 
ja etumatkustajan turvatyynyn ON/
OFF-merkkivalon tila.

HUOMIO

• Jos matkustajan etuturvatyynyn 
ON/OFF-kytkin ei toimi oikein, tur-
vatyynyjBrjestelmBn varoitusvalo 
( ) syttyy mittaristossa.

 TBssB tilanteessa matkustajan 
etuturvatyynyn OFF (ei toimin-
tavalmiudessa) -merkkivalo ( )
ei syty (mutta matkustajan etu-
turvatyynyn ON (toimintavalmiu-
dessa) -merkkivalo syttyy noin 
60 sekunnin ajaksi) ja turvatyy-
nyjBrjestelmBn ohjausyksikkR kyt-
kee matkustajan etuturvatyynyn 
takaisin toimintaan ja laukaisee 
sen auton etuosaan kohdistuvassa 
tRrmByksessB, vaikka matkusta-
jan etuturvatyynyn ON/OFF-kytkin 
olisi OFF-asennossa.

 Tarkastuta jBrjestelmB tBssB 
tapauksessa ammattihuoltoliik-
keessB. Kia suosittelee kBBntymBBn 
valtuutetun Kia-jBlleenmyyjBn/
huoltoyhteistyRkumppanin puo-
leen.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)

• Jos SRS-turvatyynyn varoitusva-
lo vilkkuu, ei syty START/STOP-
painikkeen ON-asentoon kytke-
misen seurauksena tai se jatkaa 
palamista ajon aikana, tarkastuta 
jBrjestelmBn ammattihuollossa. Kia 
suosittelee kBBntymBBn valtuute-
tun Kia-jBlleenmyyjBn/huoltoyh-
teistyRkumppanin puoleen.

VAROITUS 

• Kuljettaja on vastuussa matkusta-
jan etuturvatyynyn ON/OFF-kytki-
men asettamisesta oikeaan asen-
toon. 

• Kytke matkustajan etuturvatyyny 
pois pBBltB ainoastaan, kun START/
STOP-painike on kytketty pois. 
Muussa tapauksessa SRS-oh-
jausmoduuli saattaa vahingoit-
tua. LisBksi voi olla vaarana, ettB 
kuljettajan ja/tai etumatkustajan 
etu- ja/tai sivuturvatyyny tai tur-
vaverho ei laukea ollenkaan tai ettB 
se ei laukea oikealla tavalla onnet-
tomuuden sattuessa. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• 'lB koskaan asenna selkB ajosuun-
taan asennettavaa turvaistuin-
ta etumatkustajan istuimelle, jos 
etumatkustajan etuturvatyynyB 
ei ole kytketty pois toiminnasta. 
Vauva tai lapsi saattaa loukkaan-
tua vakavasti tai jopa menehtyB 
turvatyynyn laukeamisesta onnet-
tomuudessa.

• Vaikka autosi olisi varustettu etu-
matkustajan etuturvatyynyn ON/
OFF-avainkytkimellB, BlB asen-
na turvaistuinta etumatkustajan 
istuimelle. Lasten turvaistuinta ei 
saa asettaa etuistuimelle. Lapset, 
jotka ovat liian isoja lasten turvais-
tuimiin, tulee aina asettaa takais-
tuimille ja kiinnittBB kolmipistetur-
vavRillB (lantio-/olkavyRt). Lapsille 
on turvallisinta onnettomuuden 
sattuessa, kun heidBt on kiinnitet-
ty takaistuimille oikeantyyppisiin 
lastenistuimiin.

• Kytke etumatkustajan etuturva-
tyyny toimintavalmiuteen heti, kun 
turvaistuin on poistettu istuimelta.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• 'lB koskaan laita mitBBn esineitB 
pieniin aukkoihin, jotka ovat lBhellB 
auton istuimiin kiinnitettyjB tur-
vatyynytarroja. Kun turvatyyny 
laukeaa, esine saattaa vaikuttaa 
laukeamiseen ja aiheuttaa yllBttB-
vBn onnettomuuden tai ruumiilli-
sen vamman.

VAROITUS 

■   'lB kiinnitB esineitB
OhjauspyRrBssB, mittaristossa tai 
hansikaslokeron pBBllB kojelaudassa 
olevien turvatyynymoduulien pBBl-
le tai lBheisyyteen ei saa asettaa 
esineitB (esim. kojelaudan lisBver-
hoilua, matkapuhelinpidikettB, muki-
pidikettB, ilmanraikastinta tai tarro-
ja). NBmB esineet voivat aiheuttaa 
vaaratilanteen auton joutuessa tRr-
mBykseen, jossa turvatyynyt lau-
keavat. 'lB aseta mitBBn tavaroita 
turvatyynyn pBBlle tai itsesi ja tur-
vatyynyn vBliin.
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VAROITUS

'lB anna matkustajien nojata pBitBBn 
tai vartaloitaan oviin, asettaa kBsiBBn 
oville, venyttBB kBsiBBn ulos ikku-
noista tai asettaa tavaroita itsensB 
ja oven vBliin istuessaan istuimilla, 
joihin sivu- ja ikkunaturvatyynyt vai-
kuttavat.

VAROITUS 

• Sivuturvatyynyt tBydentBvBt kul-
jettajan ja etumatkustajan tur-
vavyRjBrjestelmiB eivBtkB korvaa 
niitB. TBmBn vuoksi turvavRitB on 
aina kBytettBvB, kun auto liikkuu. 
Turvatyynyt laukeavat vain sivu-
tRrmByksissB, jotka ovat riittBvBn 
voimakkaita aiheuttamaan vakavia 
vammoja auton matkustajille.

• Jotta sivuturvatyynyt toimisivat 
mahdollisimman tehokkaasti ja 
jotta vBltytBBn loukkaantumisil-
ta sivuturvatyynyjen laukeamisen 
yhteydessB, molemmilla etuistui-
milla istuvien tulee istua suorassa, 
turvavyR kunnolla kiinnitettynB. 

• 'lB kBytB jBlkiasennettavia istuin-
suojia.

• Istuinsuojien kByttR voi heikentBB 
jBrjestelmBn tehokkuutta tai estBB 
sitB toimimasta.

• VBltB iskujen kohdistamista sivu-
tRrmBystunnistimiin, kun START/
STOP-painike on pBBllB, jotta voisit 
estBB sivuturvatyynyn tahatto-
masta laukeamisesta aiheutuvat 
henkilRvahingot.

(Jatkuu)

 Sivuturvatyyny (mikBli 
varusteena)

 ❈ Varsinaiset turvatyynyt saattavat 
poiketa kuvan mukaisista. 

Autosi kummatkin etuistuimet on 
varustettu sivuturvatyynyllB. 

Turvatyyny tBydentBB turvavyRn kul-
jettajalle ja/tai etumatkustajalle tarjo-
amaa suojaa. 
Sivuturvatyyny on suunniteltu laukea-
maan ainoastaan tietyn tyyppisissB 
sivuun kohdistuvissa tRrmByksissB, 
johon vaikuttaa mm. tRrmByksen voi-
makkuus, suunta, nopeus ja tRrmBys-
piste. SivuturvatyynyjB ei ole suunni-
teltu laukeamaan kaikenlaisissa sivu-
tRrmBystilanteissa.

���3038036�
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 Turvaverhot (mikBli varusteena)

 ❈ Varsinaiset turvatyynyt saattavat 
poiketa kuvan mukaisista.

Turvaverhot sijaitsevat katon molem-
min puoleisissa sivukaarissa etu- ja 
takaovien ylBpuolella. 

Ne on suunniteltu suojaamaan etu- 
ja takasivumatkustajien pBitB tietyn 
tyyppisissB sivutRrmByksissB.
Ikkunaturvatyyny on suunniteltu lau-
keamaan tietyn tyyppisissB sivuun 
kohdistuvissa tRrmByksissB, johon 
vaikuttaa mm. tRrmByksen voimak-
kuus, suunta, nopeus ja tRrmByskohta. 
IkkunaturvatyynyjB ei ole suunnitel-
tu laukeamaan kaikenlaisissa sivutRr-
mBystilanteissa, etu- tai takapBBhBn 
kohdistuvissa tRrmByksissB tai auton 
pyRrBhtBessB katon kautta ympBri.

VAROITUS 

 ■  'lB kiinnitB esineitB
• 'lB aseta mitBBn tavaroita turva-

tyynyn pBBlle tai itsesi ja turva-
tyynyn vBliin. 'lB myRskBBn sijoi-
ta mitBBn esineitB turvatyynyjen 
aukeamisalueelle kuten oven, sivu-
lasien ja A- tai C-pilarien lBheisyy-
teen.

• 'lB aseta mitBBn esineitB oven ja 
istuimen vBliin. Ne saattavat sin-
koutua matkustamoon sivuturva-
tyynyn lauetessa.

• 'lB asenna mitBBn varusteita sivu-
turvatyynyjen viereen tai niiden 
lBhelle.

���3038037�
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VAROITUS 

• 'lB turvallisuussyistB ripusta vaa-
tekoukkuihin painavia esineitB.

• Jotta sivu- ja ikkunaturvatyynyt 
tarjoaisivat parhaan suojavaiku-
tuksen, sekB etumatkustajien ja 
takasivumatkustajien tulisi istua 
pystyasennossa turvavyRt oikein 
kiinnitettyinB. 

 Erityisen tBrkeBB on, ettB lapset 
istuvat tarkoituksenmukaisissa 
lasten turvaistuimissa takaistui-
mella. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Jos istuin tai istuimen verhoilu 
on vahingoittunut, huollata auto 
ammattihuollossa.

 Kia suosittelee kBBntymBBn val-
tuutetun Kia-jBlleenmyyjBn/huol-
toyhteistyRkumppanin puoleen.
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Miksi autoni turvatyynyt eivBt 
lauenneet tRrmBystilanteessa? 
(Turvatyynyn laukeamiseen 
tarvittava tilanne.)
On olemassa monenlaisia onnetto-
muuksia, joissa turvatyynyt eivBt tar-
joa lisBsuojaa.  
NBitB ovat mm. perBBnajot, ketjukola-
rin lievimmBt tRrmBykset ja alhaisilla 
nopeuksilla tapahtuvat tRrmBykset. 

(Jatkuu)

• Kun lapset istuvat takaistuimen 
reunapaikoilla, heidBn tBytyy kByt-
tBB asianmukaista turvaistuinta. 

 Varmista, ettB kiinnitBt lasten tur-
vaistuimen mahdollisimman kauas 
oven sivusta ja lukitset lastenistui-
men paikoilleen.

• 'lB anna matkustajien nojata pBBl-
lBBn tai kehollaan oveen, pitBB 
kBsiBBn kiinni ovessa tai tyRn-
tBB kBsiBBn ulos ikkunasta, BlBkB 
laita esineitB ovien ja matkustaji-
en vBliin, kun matkustajat istuvat 
istuimella, joka on varustettu sivu-
turvatyynyllB ja/tai ikkunaturva-
tyynyllB. 

• 'lB koskaan yritB avata tai kor-
jata turvaverhojBrjestelmBn osia. 
Huollata jBrjestelmB tarvittaessa 
ammattihuollossa. Kia suosittelee 
kBBntymBBn valtuutetun Kia-jBl-
leenmyyjBn/huoltoyhteistyR-
kumppanin puoleen.

YllB esitettyjen ohjeiden noudat-
tamatta jBttBminen voi aiheuttaa 
matkustajan loukkaantumisen tai 
menehtymisen onnettomuuden sat-
tuessa.

VAROITUS 

 ■  'lB kiinnitB esineitB
• 'lB asenna mitBBn esineitB tur-

vatyynyn laukeamisalueelle. 'lB 
myRskBBn sijoita mitBBn esineitB 
turvatyynyjen aukeamisalueelle 
kuten oven, sivulasien, A- tai C-pi-
larien tai sivukattopalkin lBheisyy-
teen.

• 'lB ripusta vaatekoukkuun kovia 
tai sBrkyviB esineitB.
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Turvatyynyjen tRrmBystunnistimet 1. TurvatyynyjBrjestelmBn ohjausyk-
sikkR

2. EtutRrmBystunnistin

3. SivutRrmBystunnistin (mikBli 
varusteena)

4. Sivuosan painetunnistin (mikBli 
varusteena)

VAROITUS 

• 'lB kohdista iskuja turvatyynyihin 
eikB alueille, joihin tRrmBysanturit 
on asennettu, BlBkB anna minkBBn 
esineen iskeytyB niihin. 

 TBmB saattaa aiheuttaa tahat-
toman turvatyynyn laukeamisen, 
joka voi johtaa vakaviin tai jopa 
hengenvaarallisiin henkilRvahinkoi-
hin.

• Jos anturien sijaintia tai asennus-
kulmaa muutetaan millBBn tavalla, 
turvatyynyt saattavat laueta tar-
peettomasti tai ne eivBt mahdol-
lisesti laukea tarvittaessa, mistB 
saattaa olla seurauksena vakavia 
tai kuolemaan johtavia vammoja.  

(Jatkuu)
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 Turvatyynyn laukeamistilanteet

Etuturvatyynyt 
Etuturvatyynyt on suunniteltu laukea-
maan etupBBhBn kohdistuvissa tRr-
mByksissB, ja siihen vaikuttaa mm. 
tRrmByksen voimakkuus, nopeus ja 
suuntakulma. 

(Jatkuu)

 TBmBn vuoksi BlB yritB suorittaa 
mitBBn huoltotoimenpiteitB turva-
tyynytunnistimien lBhellB tai suo-
raan niihin. Huollata jBrjestelmB 
ammattihuollossa. Kia suosittelee 
kBBntymBBn valtuutetun Kia-jBl-
leenmyyjBn/huoltoyhteistyRkump-
panin puoleen.

• Ongelmia saattaa ilmetB, jos tun-
nistimien asennuskulmat muuttu-
vat etupuskurin, korin tai B-pilarin, 
jossa sivutRrmBystunnistin sijait-
see, muodonmuutoksen johdosta. 
Huollata jBrjestelmB tBssB tapauk-
sessa ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

• Autosi on suunniteltu vaimenta-
maan tRrmBysvoimia ja turvatyy-
ny(t) on suunniteltu laukeamaan 
tietyntyyppisissB tRrmByksissB.  
Puskurisuojusten asentaminen tai 
puskurin vaihtaminen tarvikeva-
raosaan saattaa vaikuttaa haital-
lisesti tRrmBysominaisuuksiin ja 
turvatyynyn laukeamiseen.

���3038044�
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 ❈  Varsinaiset turvatyynyt saattavat 
poiketa kuvan mukaisista.
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Sivuturvatyynyt ja turvaverhot (mikBli 
varusteena)
Sivuturvatyynyt ja/tai ikkunaturvatyy-
nyt on suunniteltu laukeamaan ja tByt-
tymBBn sivutRrmBystunnistimien tun-
nistaman tRrmBysvoiman, nopeuden 
tai tRrmByskulman perusteella auton 
kylkeen kohdistuvassa tRrmByksessB.
Vaikka etuturvatyynyt (kuljettajan 
ja etumatkustajan turvatyynyt) on 
suunniteltu laukeamaan vain etutRr-
mByksissB, ne saattavat laueta myRs 
muun tyyppisissB tRrmByksissB, jos 
etutRrmBystunnistimet tunnistavat 
riittBvBn voimakkaan iskun. Sivutur-
vatyynyt (sivuturvatyynyt ja/tai tur-
vaverhot) on suunniteltu laukeamaan 
ainoastaan sivuun kohdistuvissa tRr-
mByksissB, mutta ne saattavat laueta 
myRs muuntyyppisissB tRrmByksissB, 
jos sivutRrmBystunnistimet tunnista-
vat riittBvBn voimakkaan iskun.
Jos ajoneuvon alustaan kohdistuu isku 
tRyssyistB, esteistB, korjaamattomista 
teistB tai jalkakBytBvistB, turvatyynyt 
saattavat laueta. Aja varovaisesti huo-
nokuntoisilla teillB tai tiepinnoilla, joita 
ei ole suunniteltu liikenteelle, estBBk-
sesi turvatyynyjen tarkoituksettoman 
laukeamisen.

 Tilanteet, joissa turvatyyny ei laukea

• TietyissB hitailla nopeuksilla tapah-
tuvissa kolareissa turvatyynyt eivBt 
mahdollisesti laukea.  Turvatyynyt 
on suunniteltu siten, ettB ne eivBt 
laukea nBissB tRrmByksissB, sillB ne 
eivBt tarjoa mitBBn lisBsuojaa turva-
vRiden antaman suojan lisBksi.

• EtuturvatyynyjB ei ole suunnitel-
tu laukeamaan takatRrmByksissB, 
koska matkustajat liikkuvat taakse-
pBin tRrmByksen voimasta. TBllRin 
tByttyneet turvatyynyt eivBt pysty 
tarjoamaan lisBsuojaa. 

���3038046�
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• Etuturvatyynyt eivBt yleensB laukea 
sivutRrmByksessB, koska matkusta-
jat liikkuvat tRrmByksen suuntaan ja 
tBten etuturvatyynyjen laukeaminen 
ei tarjoaisi lisBsuojaa matkustajille.

• Kuitenkin sivuturvatyynyt tai ikku-
naturvatyynyt saattavat laueta tRr-
mBysvoimasta, auton nopeudesta ja 
tRrmByskulmasta riippuen. 

• Kulmittain tapahtuvassa tRrmByk-
sessB tRrmBysvoima voi liikuttaa 
matkustajia suuntaan, jossa turva-
tyynyt eivBt tarjoa lisBsuojaa, joten 
anturit eivBt vBlttBmBttB laukaise 
turvatyynyjB.

• Juuri ennen tRrmBystB kuljettajat 
jarruttavat yleensB voimakkaasti.  
TBmBnlaisissa voimakkaissa jarru-
tuksissa ajoneuvon etuosa laskeu-
tuu, jolloin se voi kiilautua ajoneuvon 
alle, jossa on korkeampi maavara. 
Turvatyynyt eivBt vBlttBmBttB lau-
kea tBmBnlaisissa ”alle kiilautu-
mistilanteissa”, koska tunnistimien 
havaitsemat jarrutusvoimat heikke-
nevBt merkittBvBstB.

• Turvatyynyt eivBt ehkB laukea nuri-
najotilanteissa, koska ajoneuvo ei 
kykene erikseen tunnistamaan nuri-
najo-onnettomuutta.

 Kuitenkin sivu- ja/tai ikkunaturva-
tyynyt saattavat laueta ajoneuvon 
nurinajossa, koska tBllRin ajoneuvon 
sivuun saattaa kohdistua voimakkai-
ta iskuja.���036102
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• Turvatyynyt eivBt vBlttBmBttB lau-
kea, jos auto tRrmBB valopylvBBn 
tai puun kaltaisiin kohteisiin, jolloin 
tRrmBysvoima kohdistuu kapeal-
le alueelle eikB koko tRrmBysvoima 
vBlity antureille.

 SRS-jBrjestelmBn huolto ja 
yllBpito
SRS-jBrjestelmB ei kBytBnnRssB vaadi 
huoltoa eikB siinB ole osia, joita voisit 
itse turvallisesti huoltaa. Jos SRS-tur-
vatyynyjBrjestelmBn varoitusvalo ei 
syty tai se palaa jatkuvasti, tarkastu-
ta jBrjestelmB ammattihuollossa. Kia 
suosittelee kBBntymBBn valtuutetun 
Kia-jBlleenmyyjBn/huoltoyhteistyR-
kumppanin puoleen.

�����038048�

(Jatkuu)

• Jos turvatyynyt tByttyvBt, vaihda-
ta jBrjestelmB ammattihuollossa.

 Kia suosittelee kBBntymBBn val-
tuutetun Kia-jBlleenmyyjBn/huol-
toyhteistyRkumppanin puoleen.

• 'lB muokkaa tai irrota turvatyy-
nyjBrjestelmBn johtimia tai muita 
komponentteja. Jos nBin toimitaan, 
turvatyynyjen tahattomasta lau-
keamisesta tai toimintakyvyttR-
mBksi tekemisestB saattaa aiheu-
tua loukkaantumisia.

• Jos turvatyynyjBrjestelmBn osia 
on poistettava tai auto on romu-
tettava, on noudatettava erityisiB 
turvavarotoimenpiteitB. Valtuutet-
tu Kia-huolto tuntee nBmB varo-
toimenpiteet ja voi antaa sinulle 
tarvittavia lisBtietoja. NBiden toi-
menpiteiden noudattamatta jBttB-
minen voi lisBtB henkilRvahinkojen 
riskiB.

• 'lB yritB kBynnistBB moottoria, jos 
autoosi on pBBssyt vettB niin paljon 
ettB matot ovat kastuneet lBpiko-
taisin tai jos lattialla on vettB. Tar-
kastuta autosi ammattihuoltoliik-
keessB. Suosittelemme ottamaan 
yhteyttB valtuutettuun KIA-jBl-
leenmyyjBBn tai huollon yhteistyR-
kumppaniin.

VAROITUS 

• TurvatyynyjBrjestelmBn kompo-
nenttien ja johtimien muuttami-
nen, mukaan luettuna merkkien 
kiinnittBminen peitekansiin tai 
auton korin rakenteen muutta-
minen, saattaa vaikuttaa turva-
tyynyjBrjestelmBn toimintaan hai-
tallisesti ja aiheuttaa mahdollisen 
loukkaantumisen.

• Turvatyynyjen peitekansien puh-
distukseen saa kByttBB vain kui-
vaa, pehmeBB liinaa tai veteen kos-
tutettua liinaa. Liuotin tai puhdistin 
saattaa vaikuttaa epBedullisesti 
turvatyynyn suojakuoreen ja jBr-
jestelmBn oikeaan laukeamiseen.

• Tavaroita ei tulisi asettaa ohjaus-
pyRrBn, kojelaudan ja hansikaslo-
keron ylBpuolisen paneelin turva-
tyynymoduulien pBBlle tai lBhelle. 
NBmB tavarat voivat olla vahingol-
lisia mahdollisessa, riittBvBn voi-
makkaassa tRrmByksessB, jossa 
turvatyynyt laukeavat.

(Jatkuu)
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Turvallisuutta lisBBviB 
varotoimenpiteitB
• 'lB koskaan pBBstB matkustajia 
tavaratilaan tai kaadetun takasel-
kBnojan pBBlle kuljetuksen ajaksi. 
Kaikkien matkustajien tulee istua 
pystyasennossa, selkB tiukasti sel-
kBnojalla, vyRt kiinnitettyinB ja jalat 
lattialla.

• Matkustajat eivBt saa poistua istui-
milta tai vaihtaa niitB auton liikkues-
sa. Matkustaja, joka ei kBytB turva-
vyRtB, voi paiskautua pBin matkus-
tamon rakenteita, muita matkustajia 
tai lentBB ulos ajoneuvosta mahdolli-
sen tRrmByksen tai Bkkijarrutuksen 
seurauksena.

• Jokainen turvavyR on suunnitel-
tu yhden matkustajan kiinnittBmi-
seen. Jos samaa turvavyRtB kByttBB 
useampi kuin yksi henkilR, saattavat 
molemmat loukkaantua mahdollises-
sa tRrmByksessB vakavasti tai jopa 
hengenvaarallisesti.

• 'lB liitB turvavRihin mitBBn lisBvarus-
teita. LisBvarusteet, jotka parantavat 
matkustajan mukavuutta tai muut-
tavat vyRn asentoa, voivat heikentBB 
turvavyRn tarjoamaa suojaa ja jopa 
lisBtB vakavan loukkaantumisen ris-
kiB mahdollisessa tRrmByksessB.

• Matkustajat eivBt saa asettaa kovia 
tai terBviB esineitB itsensB ja tur-
vatyynyn vBliin. Kovien tai terBvien 
kappaleiden kuljettaminen sylissB 
tai niiden pitBminen suulla voi joh-
taa vakaviin vammoihin turvatyynyn 
lauetessa.

• PidB matkustajat kaukana turva-
tyynyjen suojuksista. Kaikkien mat-
kustajien tulee istua pystyasennos-
sa, selkB tiukasti selkBnojalla, vyRt 
kiinnitettyinB ja jalat lattialla.  Jos 
matkustajat ovat liian lBhellB tur-
vatyynyjen suojuksia, ne saattavat 
aiheuttaa vammoja lauetessaan.

• 'lB kiinnitB tai aseta esineitB tur-
vatyynysuojuksien pBBlle tai niiden 
lBhelle. MitkB tahansa esineet, jotka 
on kiinnitetty tai asetettu etu- tai 
sivuturvatyynyjen suojuksiin, voivat 
hBiritB turvatyynyjen virheetRntB 
toimintaa.

• 'lB muokkaa etuistuimia. Etuis-
tuimien muutokset saattavat haitata 
turvatyynyjBrjestelmBnanturien ja 
sivuturvatyynyjen toimintaa.

• 'lB laita esineitB etuistuimien alle.  
Esineiden asettaminen etuistuimien 
alle saattaa hBiritB turvatyynyjBrjes-
telmBn tunnistinosien ja johdotusten 
toimintaa.

• 'lB koskaan pidB lasta tai vauvaa 
sylissBsi.  Lapsi tai vauva saat-
taa loukkaantua vakavasti tai jopa 
menehtyB mahdollisessa tRrmBys-
tilanteessa.  Kaikki lapset ja vauvat 
tulee kiinnittBB oikein tarkoituksen-
mukaisiin lastenistuimiin tai turva-
vRin takaistuimille. 

VAROITUS 

• VBBrBssB asennossa istuva mat-
kustaja saattaa joutua liian lBhelle 
laukeavaa turvatyynyB, osua auton 
sisBrakenteisiin tai sinkoutua ulos 
autosta, mikB voi aiheuttaa vaka-
van tai kuolemaan johtavan vam-
man.

• PidB istuimen selkBnoja pysty-
asennossa ja istu selkB vasten 
istuintyynyn keskiosaa, turvavyR 
kiinnitettynB, jalat mukavasti ojen-
nettuina ja jalkaterBt lattiaa vas-
ten.
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LisBvarusteiden asentaminen tai 
muiden muutosten tekeminen 
turvatyynyllB varustettuun 
autoon
Autosi turvatyynyjBrjestelmBn toimin-
ta voi muuttua, jos vaihdat auton run-
gon, puskurijBrjestelmBn tai keulan osia 
tai kylkipaneeleja tai muutat maavaraa.

 Turvatyynyn varoitustarra 

Turvatyynyn varoitustarrat on kiinni-
tetty varoittamaan kuljettajaa ja mat-
kustajia turvatyynyjBrjestelmBn kBy-
tRn mahdollisista vaaroista.  
Huomaa, ettB nBmB lain mBBrBBmBt 
varoitukset keskittyvBt lasten turval-
lisuusriskeihin. Haluamme myRs muis-
tuttaa sinua vaaroista, joille aikuiset 
altistuvat ja jotka on kuvailtu edellisillB 
sivuilla.

���3038049�
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Kirjoita avaimen numero 
muistiin

Avaimen koodinumero 
on painettu avainni-
pussa olevaan viiva-
koodilevyyn. 

Jos kadotat avaimesi, tBmBn numeron 
avulla voidaan helposti tehdB avaimista 
varakappaleita valtuutetulla KIA-jBl-
leenmyyjBllB. Irrota viivakoodilevy ja 
sBilytB sitB turvallisessa paikassa. 
LisBksi kirjoita koodinumero muistiin ja 
sBilytB sitB turvallisessa, kBytBnnRlli-
sessB paikassa, BlB ajoneuvossa.

'lyavaimen kByttR

Irrota mekaaninen avain pitBmBllB 
vapautuspainiketta (1) alaspainettuna 
ja vedB avain (2) ulos.
KiinnittBBksesi mekaanisen avaimen 
takaisin paikoilleen, ohjaa avain auk-
koon ja paina sitB, kunnes kuuluu luki-
tusBBni.
'lyavaimen avulla voit lukita ja avata 
ovet (ja takaluukun) ja kBynnistBB 
moottorin.
Tutustu seuraaviin ohjeisiin saadaksesi 
lisBtietoja.

 'LYAVAIN

OBD048029L

VAROITUS 

 ■ 'lyavain
'lB koskaan jBtB avaimia autoon, kun 
matkustamossa on lapsia ilman val-
vontaa. Lapsien jBttBminen valvo-
matta autoon, jossa on Blyavain, on 
vaarallista, vaikka kBynnistyspainike 
ei olisi ACC- tai ON-asennossa.
Lapset matkivat aikuisia ja saattavat 
painaa kBynnistyspainiketta. Lapset 
saattavat kByttBB avaimella sBhkRik-
kunoita tai muita laitteita tai saada 
jopa auton liikkeelle, jonka seurauk-
sena voi olla vakavia tai hengenvaa-
rallisia vammoja.
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Lukitseminen Painamalla etuoven ulkokahvan pai-
niketta, kun ovet (ja takaluukku) ovat 
suljettuna ja lukitsematta, kaikki ovet 
(ja takaluukku) lukittuvat. 
Varoitusvilkut vilkkuvat kerran osoit-
taakseen, ettB kaikki ovet (ja takaluuk-
ku) on lukittu. Painike toimii ainoastaan, 
kun Blyavain on 0,7–1 m:n etBisyydellB 
oven ulkokahvasta. Jos haluat varmis-
taa, onko ovi lukossa vai ei, tarkasta 
matkustamossa oleva oven lukituspai-
nike tai vedB oven ulkokahvasta.
Jos painat painiketta seuraavissa tilan-
teissa, ovet eivBt lukitu, vaan kuuluu 
BBnimerkki:
• 'lyavain on ajoneuvon sisBllB.

• START/STOP -painike on ACC- tai 
ON-asennossa.

• Jokin ovi avataan (ei koske takaluuk-
kua).

Lukituksen avaaminen 
Etuoven ulkokahvan painiketta pai-
namalla ovien (ja takaluukun) ollessa 
suljettuna ja lukittuna ovien (ja taka-
luukun) lukitus avautuu. Varoitusvilkut 
vilkkuvat kahdesti osoittaakseen, ettB 
kaikkien ovien (ja takaluukun) lukituk-
set on avattu. Painike toimii ainoas-
taan, kun Blyavain on 0,7–1 m:n etBi-
syydellB oven ulkokahvasta.

Takaluukun lukituksen avaaminen
Jos olet alle 0,7–1 m:n etBisyydellB 
takaluukun ulkokahvasta ja mukanasi 
on Blyavain, takaluukun lukitus aukeaa, 
kun painat takaluukun kahvan kytki-
mestB.
HBtBvilkut vilkkuvat kahdesti sen mer-
kiksi, ettB takaluukun lukitus on avattu.
LisBksi kun takaluukku suljetaan sen 
avaamisen jBlkeen, se lukittuu auto-
maattisesti.

KBynnistBminen
Voit kBynnistBB moottorin, vaikka vir-
ta-avainta ei ole asetettu virtalukkoon.
❈  LisBtietoja on kohdassa ”START/

STOP-painike” sivulla 6-05.

OBD048031L
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 'lyavaimen kByttBminen

Lukitseminen (1)

Kaikki ovet (ja takaluukku) lukitaan, jos 
lukituspainiketta painetaan.
Kun kaikki ovet (ja takaluukku) lukitaan, 
varoitusvilkut vilkkuvat kerran osoit-
taakseen, ettB kaikki ovet (ja takaluuk-
ku) on lukittu. 
Kuitenkaan varoitusvilkut eivBt vilku, 
jos jokin ovista (tai konepelti/takaluuk-
ku) on jBBnyt auki. Jos kaikki ovet, 
konepelti ja takaluukku ovat suljettuja 
lukituspainikkeen painamisen jBlkeen, 
varoitusvilkut vilkkuvat kerran.

Lukituksen avaaminen (2) 
Kaikkien ovien (ja takaluukun) lukitus 
avataan, jos avauspainiketta painetaan.
Varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti osoit-
taakseen, ettB kaikkien ovien (ja taka-
luukun) lukitukset on avattu.
Kuitenkin tBmBn painikkeen painami-
sen jBlkeen ovet (ja takaluukku) lukit-
tuvat automaattisesti, ellet avaa jotain 
ovista 30 sekunnin sisBllB.

Takaluukun avaaminen (3)
Takaluukku avataan, jos tBtB painiketta 
painetaan yli sekunnin ajan.
HBtBvilkut vilkkuvat kahdesti sen mer-
kiksi, ettB takaluukun lukitus on avattu.
Kuitenkin tBmBn painikkeen painami-
sen jBlkeen takaluukku lukkiutuu auto-
maattisesti, ellet avaa takaluukkua 30 
sekunnin sisBllB.
LisBksi kun takaluukku suljetaan sen 
avaamisen jBlkeen, se lukittuu auto-
maattisesti.
Kun takaluukku on lukittu ja Blyavain on 
hallussasi, paina takaluukun avauskyt-
kintB. Takaluukku aukeaa.

 ❈ ”HOLD” muistuttaa, ettB painiketta 
tulee painaa vBhintBBn sekunnin 
ajan.

'lyavaimen katoaminen
EnintBBn 2 Blyavainta voidaan rekiste-
rRidB yhtB autoa kohden. 
Jos satut kadottamaan Blyavaimesi, 
et pysty kBynnistBmBBn moottoria. 
Toimita tBllRin ajoneuvo ja vara-avain 
vBlittRmBsti Kia-huoltoon suojataksesi 
ajoneuvon mahdollisilta varkausyrityk-
siltB. Tarvittaessa auto voidaan hinata.

 VarotoimenpiteitB Blyavaimen 
kBytRssB
• 'lyavain ei toimi seuraavissa tilan-
teissa:

  -  'lyavain on lBhellB radiolBhetintB, 
esimerkiksi radioasemaa tai lento-
kenttBB, joka hBiritsee Blyavaimen 
normaalia toimintaa.

  -  PidBt Blyavainta lBhellB radio- tai 
matkapuhelinta. 

  -  Toisen auton Blyavainta kBytetBBn 
autosi lBhellB. 

• Jos Blyavain ei toimi oikein, avaa ja 
lukitse ovet mekaanisella avaimella. 
Suosittelemme ottamaan yhteyttB 
valtuutettuun KIA-jBlleenmyyjBBn tai 
huollon yhteistyRkumppaniin.

OBD048031L
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• Jos Blyavaimen lBheisyydessB on 
matka- tai Blypuhelin, puhelimen 
normaali toiminta voi hBiritB Blyavai-
men signaalia. TBmB on erityisesti 
huomattava puhelimen ollessa aktii-
vinen, kuten puheluja tehtBessB/vas-
taanotettaessa tai teksti- tai sBhkR-
postiviestejB lBhetettBessB/vastaan-
otettaessa. VBltB asettamasta Bly-
avainta ja puhelinta samaan taskuun 
ja pidB ne riittBvBn etBBllB toisistaan.

✽ HUOMAUTUS

Jos kauko-ohjausjBrjestelmB ei toimi 
vedelle tai nesteelle altistumisen joh-
dosta, auton valmistajan takuu ei 
kata vahinkoja. 

 Pariston vaihtaminen

'lyavaimen pariston tulisi kestBB usei-
ta vuosia, mutta jos avain ei toimi 
oikein, kokeile vaihtaa paristo uuteen. 
Jos olet epBvarma Blyavaimen kBy-
tRstB tai pariston vaihtamisesta, ota 
yhteys valtuutettuun Kia-jBlleenmyy-
jBBn.
1. Poista mekaaninen avain.

2. Kampea takakansi auki.

3. Vaihda paristo (CR2032) uuteen. 
Kun vaihdat pariston, varmista, 
ettB laitat sen oikein pBin.

4. Asenna paristo poistoon nBhden 
kBBnteisessB jBrjestyksessB.

• 'lyavain on suunniteltu toimimaan 
luotettavasti vuosien ajan, mutta se 
saattaa vaurioitua altistuessaan kos-
teudelle tai staattiselle sBhkRlle. Jos 
olet epBvarma pariston vaihtamises-
sa, suosittelemme ottamaan yhteyt-
tB valtuutettuun KIA-jBlleenmyyjBBn 
tai huollon yhteistyRkumppaniin.

• VBBrBn pariston kByttBminen voi 
aiheuttaa Blyavaimen toimintahBi-
riRitB. Varmista, ettB kBytBt oikeaa 
paristoa.

• Vaurioitumisen vBlttBmiseksi BlB 
anna Blyavaimen pudota tai altis-
tua vedelle, kuumuudelle tai suoralle 
auringonvalolle.

•

 

Akun hBvittBminen virheelli-
sesti voi olla haitallista ympB-
ristRlle ja terveydelle. HBvitB 
akku paikallisten ongelmajB-
temBBrBysten mukaisesti.

HUOMIO

■ Kauko-ohjain
PidB kauko-ohjain kaukana vedestB 
ja kaikenlaisista nesteistB sillB se 
saattaa kastuessaan vaurioitua, eikB 
toimi asianmukaisesi.

OBD048032L
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'lyavaimen ajonestojBrjestelmB
AjonestojBrjestelmB estBB auton luvat-
toman kByttRRnoton. Jos joku yrittBB 
kBynnistBB moottoria vBBrin koodatulla 
avaimella (tai muulla laitteella), auton 
ajonestojBrjestelmB estBB polttoaine-
jBrjestelmBn toiminnan.
Kun START/STOP-painike kytketBBn 
ON-asentoon, ajonestojBrjestelmBn 
merkkivalo syttyy hetkeksi ja sammuu. 
Jos merkkivalo alkaa vilkkua, jBrjestel-
mB ei tunnista avaimen koodia.
Kytke START/STOP-painike OFF-asen-
toon ja tBmBn jBlkeen takaisin 
ON-asentoon.
Joissain tapauksissa auto ei ehkB tun-
nista Blyavaintasi, jos lBhistRllB on toi-
nen Blyavainlaite tai metallinen esine 
kuten avainketju, joka aiheuttaa hBiri-
RitB Blyavaimeen.

Jos nBin kBy, auto ei ehkB kBynnis-
ty. Poista metalliset esineet tai toi-
set avaimet Blyavaimen lBheisyydestB 
ennen kuin yritBt kBynnistBB moottorin 
uudelleen.
Jos avaimen koodin tunnistus epBon-
nistuu toistuvasti, suosittelemme, ettB 
otat yhteyttB Kia-jBlleenmyyjBBsi.
'lB yritB tehdB jBrjestelmBBn muutok-
sia BlBkB lisBB siihen muita laitteita. 
TBstB voi aiheutua sBhkRjBrjestelmBn 
ongelmia, jotka voivat jopa estBB auton 
toiminnan.

✽ HUOMAUTUS

Virta-avaimen transponderi on tBr-
keB osaa ajonestojBrjestelmBB. Se on 
suunniteltu kestBmBBn vuosia ilman 
hBiriRitB. Kuitenkin sinun tulee kBsi-
tellB sitB huolellisesti ja vBlttBB sen 
altistumista kosteudelle tai staatti-
selle sBhkRlle. Muussa tapauksessa 
kBynnistyksenestossa saattaa esiin-
tyB toimintahBiriRitB.

JBrjestelmB tarkistaa, onko Blyavain 
kelvollinen, kun START/STOP-painike 
asetetaan ON-asentoon. 
Jos avain kelpaa, moottori kBynnistyy. 
Jos avain ei kelpaa, moottori ei kByn-
nisty.

AjonestojBrjestelmBn poistaminen 
kBytRstB
Paina moottorin START/STOP-painike 
ON-asentoon.

AjonestojBrjestelmBn aktivointi
Paina moottorin START/STOP-painike 
OFF-asentoon. KBynnistyksenestojBr-
jestelmB kytkeytyy automaattisesti. 
Ilman autollesi kelpaavaa Blyavainta 
moottori ei kBynnisty. 

HUOMIO

■ 'lyavaimen vaurioituminen
'lB pudota tai kastele Blyavainta tai 
altista sitB kuumuudelle tai aurin-
gonvalolle. Se saattaa vaurioitua.

VAROITUS 

EstBBksesi ajoneuvosi varastamisen 
BlB jBtB vara-avaimia ajoneuvoon. 
KBynnistyksenestolaitteen salasa-
na on asiakaskohtainen ja se tulee 
pitBB salassa. 'lB jBtB tBtB numeroa 
mihinkBBn autossasi.
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✽ HUOMAUTUS

Moottoria kBynnistettBessB BlB pidB 
muita kBynnistyksenestoavaimia 
lBhellB. Muussa tapauksessa moot-
tori ei vBlttBmBttB kBynnisty tai 
sammuu heti kBynnistyksen jBlkeen. 
PidB jokainen avain erillBBn toisistaan 
vBlttyBksesi kBynnistyshBiriRiltB.

✽ HUOMAUTUS

Jos tarvitset lisBavaimia tai kadotat 
avaimesi, suosittelemme ottamaan 
yhteyttB valtuutettuun Kia-huoltoon 
tai huollon yhteistyRkumppaniin.

HUOMIO

'lB aseta metallisia varusteita 
START/STOP-painikkeen lBhettyville. 
Metalliset varusteet saattavat hBi-
ritB transponderin signaalia ja estBB 
moottorin kBynnistymisen.

HUOMIO

'lB vaihda, muuntele tai sBBdB kByn-
nistyksenestolaitetta, sillB tBmB voi 
aiheuttaa laitteen toimintahBiriRitB. 
Huollata jBrjestelmB tBssB tapauk-
sessa ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.
Auton valmistajan takuu ei kata 
toimintahBiriRistB seuraavia kus-
tannuksia, jotka ovat aiheutuneet 
sopimattomista kBynnistyksenesto-
laitteen korjauksista, sBBdRistB tai 
muutoksista.
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 H(LYTINJ(RJESTELM( (MIK(LI VARUSTEENA)

TBmB jBrjestelmB on suunniteltu anta-
maan suojaa luvattomalta pBBsyltB 
autoon. JBrjestelmB toimii kolmessa 
eri tilassa: ”viritetty”, ”murtohBlytin” ja 
”viritys poistettu”. KytkeytyessBBn jBr-
jestelmB vBlittBB hBlytysBBnen varoi-
tusvilkkujen samalla vilkkuessa.

 Viritetty tila
PysBytB auto ja sammuta moottori. 
ViritB jBrjestelmB, kuten alla esitetBBn.

'lyavaimen kByttBminen
1.  Kytke START/STOP-painike OFF- 

asentoon

2.  Varmista, ettB kaikki ovet, konepel-
ti ja takaluukku on suljettu.

3.  • Lukitse ovet painamalla oven 
ulkokahvan painiketta, kun Bly-
avain on mukanasi.

   YllB esitettyjen vaiheiden suo-
rittamisen jBlkeen varoitusvilkut 
vilkkuvat kerran osoittaakseen, 
ettB jBrjestelmB on virittynyt.

   Jos takaluukku tai konepelti on 
jBBnyt auki, varoitusvilkut eivBt 
vBlBhdB eikB murtohBlytin virity. 
Jos takaluukku tai konepelti sul-
jetaan tBmBn jBlkeen, varoitusvil-
kut vilkkuvat kerran ja murtohB-
lytin virittyy.

    • Lukitse ovet painamalla Blyavai-
men lukituspainiketta.

   YllB esitettyjen vaiheiden suo-
rittamisen jBlkeen varoitusvilkut 
vilkkuvat kerran osoittaakseen, 
ettB jBrjestelmB on virittynyt. 

   Jos takaluukku tai konepelti on 
jBBnyt auki, varoitusvilkut eivBt 
vBlBhdB eikB murtohBlytin virity. 
Jos takaluukku tai konepelti sul-
jetaan tBmBn jBlkeen, varoitusvil-
kut vilkkuvat kerran ja murtohB-
lytin virittyy.

'lB viritB jBrjestelmBB ennen kuin kaikki 
matkustajat ovat poistuneet ajoneu-
vosta. Jos jBrjestelmB viritetBBn mat-
kustajien vielB ollessa matkustamos-
sa, hBlytin saattaa kytkeytyB, kun he 
poistuvat autosta. Jos jokin ovi (tai 
takaluukku) tai konepelti avataan 30 
sekunnin sisBllB jBrjestelmBn viritty-
misen jBlkeen, jBrjestelmBn viritysti-
la poistuu tarpeettoman hBlytyksen 
estBmiseksi.

 MurtohBlytys-tila
HBlytin kytkeytyy, jos jokin seuraavista 
tapahtuu jBrjestelmBn ollessa viritet-
tynB.
•  Etu- tai takaovi avataan kByttBmBt-
tB kauko-ohjainta.

•  Takaluukku avataan kByttBmBttB 
kauko-ohjainta.

•   Konepelti avataan.

Auton merkkiBBni kytkeytyy ja varoi-
tusvilkut vilkkuvat jatkuvasti noin 27 
sekunnin ajan. KytkeBksesi jBrjestel-
mBn pois pBBltB avaa ovet kauko-oh-
jaimella.

 Viritys poistettu -tila
JBrjestelmBn viritystila poistuu seu-
raavasti:

Viritetty 
tila

MurtohB-
lytys-tila

Viritys 
poistettu 

-tila
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'lyavain
- Ovilukituksen avauspainiketta paine-
taan.

- Etuoven kahvan painiketta painetaan 
Blyavaimen ollessa oven lBhistRllB.

- Moottori kBynnistetBBn. (3 sekunnin 
sisBllB)

Ovien lukituksen avaamisen jBlkeen 
varoitusvilkut vilkkuvat kahdesti osoit-
taakseen, ettB jBrjestelmBn viritystila 
on poistettu kBytRstB.
Jos ovea (tai takaluukkua) ei avata 30 
sekunnin sisBllB avauspainikkeen pai-
namisen jBlkeen, jBrjestelmB virittyy 
takaisin toimintaan.

✽ HUOMAUTUS

• Autot, joissa on BlyavainjBrjestelmB:
 Jos jBrjestelmBn viritystilaa ei ole 

poistettu Blyavaimella, avaa ovi 
mekaanisella avaimella ja kBynnistB 
moottori. TBmBn jBlkeen viritystila 
poistuu.

• Jos kadotat avaimesi, suosittelem-
me kBymBBn valtuutetussa Kia-
huollossa tai huollon yhteistyR-
kumppanilla.

HUOMIO

'lB muuta, ohita tai sBBdB hBly-
tysjBrjestelmBB, koska se saattaisi 
aiheuttaa toimintahBiriRn. Huollata 
jBrjestelmB ammattihuollossa. Kia 
suosittelee kBBntymBBn valtuutetun 
Kia-jBlleenmyyjBn/huoltoyhteistyR-
kumppanin puoleen.
Auton valmistajan takuu ei kata toi-
mintahBiriRistB seuraavia kustan-
nuksia, jotka ovat aiheutuneet sopi-
mattomista murtohBlyttimen kor-
jauksista, sBBdRistB tai muutoksista.
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 Ovilukkojen kByttBminen auton 
ulkopuolelta 

Kannen poistaminen:
1.  VedB oven kahva ulos..

2.  Paina kannen sisBllB alaosassa ole-
vaa vipua (1) avaimella tai litteBpBi-
sellB ruuvimeisselillB.

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

• KBBnnB avainta auton takaosan 
suuntaan avataksesi ovien lukituksen 
ja vastakkaiseen suuntaan lukitakse-
si ne.

• Kun avaat(A) tai lukitset(B) kuljetta-
jan oven avaimella, kaikki ovet aukea-
vat tai lukkiutuvat automaattisesti.

• Ovilukot voidaan myRs lukita tai 
avata Blyavaimella.

• Kun ovien lukitus on avattu, ovet voi-
daan avata vetBmBllB ovenkahvasta.

• Sulje ovi tyRntBmBllB. Varmista, ettB 
ovet sulkeutuvat kunnolla.

✽ HUOMAUTUS

• Ovien lukkojen ja lukitusmeka-
nismien toiminnassa voi esiintyB 
ongelmia kylmBssB ja kosteassa 
ilmastossa.

• Jos ovi lukitaan ja avataan useita 
kertoja perBkkBin joko auton avai-
mella tai lukituspainikkeella, jBrjes-
telmB saattaa keskeyttBB toimin-
tansa vBliaikaisesti suojatakseen 
virtapiiriB ja komponenttejaan. 

 OVILUKOT

VAROITUS 

• Ovet saattavat aueta ellet sulje 
niitB huolellisesti.

• Tarkista, ettei oven vBlissB ole 
ketBBn/mitBBn ennen kuin suljet 
sen.

OSK3048065L

VAROITUS 

Jos matkustajien on oltava pitkBBn 
autossa, kun ulkona on erittBin 
kuuma tai kylmB, heille voi aiheutua 
vammoja tai jopa hengenvaara. 'lB 
lukitse ajoneuvoa ulkopuolelta, kun 
joku on autossa. 

HUOMIO

'lB sulje ja avaa ovia useita kertoja 
perBkkBin tai kBytB liiallista voimaa 
oven sulkemiseksi sen sulkeutuessa.
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• Lukitaksesi oven ilman avainta paina 
oven sisBpuolinen nBppBin (1) tai 
keskuslukituksen kytkin (2) ”Lukit-
tu”-asentoon ja sulje ovi (3).

• Jos lukitset oven keskuslukituksen 
kytkimellB (2), kaikki ajoneuvon ovet 
lukitaan automaattisesti.

✽ HUOMAUTUS

KBBnnB aina START/STOP-painike 
OFF-asentoon, kytke seisontajarru, 
sulje kaikki ikkunat ja lukitse kaikki 
ovet, kun poistut autosta.

 Ovilukkojen kByttBminen auton 
sisBpuolelta
Oven lukituspainikkeella

• Avaa oven lukitus painamalla oven 
lukituspainike (1) avausasentoon. 
Painikkeessa oleva punainen oven 
lukitusmerkki tulee nBkyville.

• Lukitse ovi painamalla oven luki-
tuspainike (1) lukitusasentoon. Jos 
ovi lukittuu oikein, lukituspainikkeen 
punainen merkki ei ole nBkyvissB.

• Avaa ovi vetBmBllB kahvasta (2) ulos-
pBin. 

• Jos etuoven sisBpuolista kahvaa 
vedetBBn, kun oven lukituspainike on 
lukitusasennossa, lukitus vapautuu ja 
ovi aukeaa. (mikBli varusteena)

• Etuovea ei voi lukita, jos Blyavain on 
autossa ja etuovi avataan.

OSKEV048092L

OSK3048037L

VAROITUS 

■ Ovilukon toimintahBiriR
Jos keskuslukituksen toiminta pettBB 
ollessasi auton sisBllB, kokeile yhtB 
tai useampaa seuraavista menetel-
mistB pBBstBksesi ulos:
• KBytB ovien lukituksen avaustoi-

mintoa toistuvasti (sekB sBhkRis-
tB ettB manuaalista) vetBmBllB 
samalla ovenkahvaa.

• Kokeile muiden etu- ja takaovien 
kahvoja ja lukituspainikkeita.

• Avaa etuikkuna ja avaa ovi ulko-
puolelta avaimella.

• Siirry tavaratilaan ja avaa taka-
luukku.



Autosi ominaisuudet

5-14

 Keskuslukituksen katkaisimella

KBytB painamalla keskuslukituksen 
katkaisinta.
• Kun katkaisimen ( )-osaa (1) paine-
taan, kaikki auton ovet lukkiutuvat.

• Kun katkaisimen ( )-osaa (2) paine-
taan, kaikki auton ovilukot avautuvat.

• Jos Blyavain on autossa ja jokin ovis-
ta on auki, ovet eivBt lukkiudu, vaik-
ka keskuslukituksen kByttRkytkimen 
lukituspainikkeen ( ) osaa (1) paine-
taan.

VAROITUS 

'lB vedB kuljettajan (tai etumatkus-
tajan) oven sisBkahvasta, kun ajo-
neuvo liikkuu. 

OSK3048066L

VAROITUS 

■ Ovet
• Sulje ja lukitse ovet huolellises-

ti ennen liikkeellelBhtRB, jotta ne 
eivBt aukeaisi ajon aikana. Luki-
tut ovet pitBvBt myRs mahdolliset 
tunkeilijat ulkopuolella, kun auto 
hidastaa tai on pysBhtynyt. 

• Ole varovainen ovia avatessasi, 
varo autoja, moottoripyRriB, pol-
kupyRriB ja jalankulkijoita jotka 
lBhestyvBt autoa oven puolelta. 
Oven avaaminen jonkin lBhestyes-
sB saattaa aiheuttaa vahinkoa ja 
loukkaantumisia.

VAROITUS 

■ Lukitsemattomat autot
Auton jBttBminen lukitsematta tar-
joaa pBBsyn varkaille tai rikollisil-
le, jotka piiloutuvat autoosi sinun 
ollessa poissa, aiheuttaen vahinkoa 
sinulle tai muille. JBttBessBsi auton 
valvomattomaksi, muista ottaa Bly-
avain mukaasi, kytkeB seisontajarru, 
sulkea kaikki ikkunat ja lukita kaikki 
ovet.

VAROITUS 

■ Lapset ilman valvontaa
LBmpRtila suljetun auton sisBllB voi 
nousta erittBin korkeaksi, jolloin mat-
kustamoon mahdollisesti loukkuun 
jBBneiden lasten tai elBinten terveys 
ja henki vaarantuu. Sen lisBksi lap-
set saattavat kByttBB auton laitteita, 
joista voi aiheutua loukkaantumisia, 
tai heihin voi kohdistua muuta vahin-
koa, esim. autoon tunkeutujasta. 'lB 
koskaan jBtB lapsia tai elBimiB autoon 
ilman valvontaa.
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 Oven lukitus-/avaustoiminnot
TRrmByksen tunnistava 
ovilukituksen avausjBrjestelmB
Kaikkien ovien lukitukset avataan auto-
maattisesti, jos tRrmBys aiheuttaa tur-
vatyynyjen laukeamisen.

Ovien automaattinen lukitus 
ajonopeuden perusteella
Kaikki ovet lukitaan automaattisesti, 
kun ajoneuvon nopeus ylittBB 15 km/h. 
Voit kytkeB lukituksen automaattitoi-
minnon pBBlle tai pois pBBltB ajoneu-
vosta. Katso kohta ”Mukautettavat 
asetukset” sivulla 5-49.

Takaovien lapsilukot

Auto on varustettu lapsilukolla, jotta 
matkustamossa olevat lapset eivBt 
pystyisi vahingossa avaamaan taka-
ovia. Takaovien lapsilukkoja tulisi kByt-
tBB aina, kun autossa on lapsia.
Lapsilukko on kummankin takaoven 
reunassa. Kun lapsilukko on lukitusa-
sennossa (1), takaovi ei aukea yritet-
tBessB vetBB oven sisBkahvasta (2). 
Lapsilukko kytketBBn tyRntBmBllB 
avain (tai ruuvimeisseli) aukkoon ja 
kBBntBmBllB se lukitusasentoon.

Kun kytket lapsilukon pois pBBltB, taka-
ovi aukeaa sisBpuolelta normaalisti. 

OSKEV048067L

VAROITUS 

■ Takaovien lukot
Jos lapsi pystyy avaamaan taka-
oven auton liikkuessa, hBn saattaa 
pudota, jolloin seuraukset voivat olla 
kohtalokkaita. EstBBksesi lapsien 
avaamasta takaovia matkustamosta, 
takaovien lapsilukkoja tulisi kByttBB 
aina, kun lasta kuljetetaan autossa.
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Takaluukun avaaminen

• Takaluukku avautuu ja lukkiutuu, kun 
ovet avataan tai lukitaan avaimel-
la, Blyavaimella tai keskuslukituksen 
kByttRkytkimellB.

• Ainoastaan takaluukun lukitus ava-
taan, jos kauko-ohjaimen tai Bly-
avaimen takaluukun avauspainiketta 
painetaan noin 1 sekunnin ajan.

• Kun takaluukun lukitus on avattu, 
takaluukku voidaan avata painamalla 
takaluukun kahvan avauskytkintB ja 
vetBmBllB kahvasta ylRspBin.

• Kun takaluukku avataan ja suljetaan, 
se lukkiutuu automaattisesti. (Kaik-
kien ovien on oltava lukittu).

✽ HUOMAUTUS

KylmissB ja kosteissa olosuhteissa 
ovimekanismit ja -lukot eivBt vBlttB-
mBttB toimi kunnolla niiden jBBtymi-
sen johdosta.

 TAVARATILA 

VAROITUS 

■ Tavaratila takana
Matkustajia ei saa kuljettaa tavarati-
lassa, koska siellB ei ole turvavRitB tai 
muita turvajBrjestelmiB. VBlttyBksesi 
loukkaantumisilta onnettomuus- tai 
Bkkijarrutustilanteissa, matkustajien 
tulee aina olla oikein kiinnitettyinB 
oikeilla paikoillaan.

VAROITUS 

■ PakokaasupBBstRt
Jos ajat takaluukku avoinna, vaaralli-
set pakokaasut kulkeutuvat matkus-
tamoon, jolloin sisBllB olevat henkilRt 
altistuvat hengenvaaraan.
Jos sinun on ajettava takaluukku 
avoinna, pidB tuuletussuulakkeet 
ja kaikki ikkunat avoinna siten, ettB 
ulkoa pBBsee lisBilmaa matkusta-
moon.

OSKEV048068L

VAROITUS 

Takaluukku aukeaa ylRspBin. 
Varmista, ettB ajoneuvon takaosan 
lBhettyvillB ei ole muita esteitB tai 
ihmisiB, kun aiot avata takaluukun.

HUOMIO

Muista huolehtia siitB, ettB suljet 
takaluukun ennen ajoon lBhtRB. Taka-
luukun kaasunostimet ja kiinnitys-
mekanismit saattavat vaurioitua, jos 
takaluukkua ei suljeta ennen ajoon 
lBhtRB.
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VAROITUS 

Varmista, ettei kBsi, jalka tai muu 
kehon osa jBB sulkeutuvan takaluu-
kun vBliin.

 Takaluukun sulkeminen

Laske ja paina takaluukku huolellisesti 
kiinni. Varmista, ettB takaluukku on 
kunnolla kiinnittynyt.

 Takaluukun avaaminen 
hBtBtilanteessa

Autosi on varustettu hBtBtilanteen 
varalta takaluukun avausvivulla, joka 
sijaitsee takaluukun alaosassa. Kun 
joku on jBBnyt tahattomasti lukkojen 
taakse tavaratilaan, noudata seuraa-
vassa esitettyjB ohjeita. Takaluukku 
voidaan avata toimimalla seuraavasti:
1. Aseta mekaaninen avain reikBBn.

2. KBBnnB mekaanista avainta oikealle.

3. Nosta takaluukku.

VAROITUS 

■ PakokaasupBBstRt
Takaluukku tulisi pitBB aina kokonaan 
suljettuna ajoneuvon liikkuessa. Jos 
se jBB auki tai raolleen, pakokaasuja 
saattaa kulkeutua autoon altistaen 
terveyden hengenvaaraan.

HUOMIO

Varmista, ettei mitBBn ole takaluu-
kun liikeradalla tai lukitusmekanismin 
lBhettyvillB sulkiessasi takaluukkua. 
Takaluukun lukko-osa saattaa vau-
rioitua.

OSKEV048069L

OSKEV048035L
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VAROITUS 

• Ole tietoinen hBtBtilanteen varal-
ta, missB tBmBn auton tavaratilan 
hBtBavausvipu sijaitsee ja kuinka 
se avataan tilanteessa, jossa jBBt 
tahattomasti loukkuun matkusta-
moon.

• Tavaratilassa ei saa oleskella. 
Tavaratila on erittBin vaarallinen 
paikka onnettomuuden sattuessa.

• KBytB hBtBavausvipua vain hBtBta-
pauksessa. Ole BBrimmBisen varo-
vainen etenkin, jos auto liikkuu.

VAROITUS 

'lB tartu takaluukkua kannatta-
vaan osaan (kaasujousi). Se saattaa 
aiheuttaa vakavia vammoja. 

OSKEV048036L
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1. Kuljettajan oven sBhkRtoimisen 
ikkunan kByttRkytkin

2. Etumatkustajan oven sBhkRtoimi-
sen ikkunan kByttRkytkin

3. Takaoven (vasemman) sBhkRikku-
nan kytkin

4. Takaoven (oikean) sBhkRikkunan 
kytkin

5. Ikkunoiden avaaminen ja sulkemi-
nen

6. Automaattiset sBhkRikkunat (ylRs/
alas)*

 7. SBhkRikkunoiden lukituskytkin

✽ HUOMAUTUS

KylmissB ja kosteissa olosuhteissa 
sBhkRikkunat eivBt vBlttBmBttB toimi 
kunnolla niiden jBBtymisen johdosta.

 IKKUNAT

OSK3048038L

 ■ EdessB

 ■ Takana

* mikBli varusteena
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SBhkRikkunat
START/STOP-painikkeen on oltava 
ON-asennossa, jotta sBhkRikkunoita 
voitaisiin kByttBB.
Ikkunan asentoa muutetaan oves-
sa sijaitsevalla kytkimellB. Kuljettajan 
kBytRssB on sBhkRikkunoiden lukitus-
painike, jolla voidaan estBB matkusta-
jien ikkunoiden kByttBminen. SBhkRtoi-
misia ikkunoita voidaan kByttBB noin 10 
minuutin ajan START/STOP-painikkeen 
kBBntBmisestB off-asentoon. Jos kui-
tenkin etuovet avataan, sBhkRikkunoi-
ta ei voida kByttBB edes 10 minuutin 
sisBllB.
Kuljettajan ovessa on sBhkRikkunoiden 
pBBkytkin, jolla voidaan hallita ajoneu-
von kaikkia ikkunoita. 
Jos ikkuna ei voi sulkeutua, kun sen 
vBlissB on este, poista este ja sulje 
ikkuna.

✽ HUOMAUTUS

Takaikkunat tai kattoluukku (mikBli 
varusteena) auki (tai osittain auki) 
ajamisesta voi aiheutua ajokeskitty-
mistB haittaavaa melua. TBmB melu 
on normaali kBytBnnRn ilmiR, jota voi-
daan ehkBistB tai poistaa kokonaan 
seuraavin toimin. Jos melua ilmenee 
toinen tai molemmat takaikkunat 
alhaalla, avaa kumpaakin etuikku-
naa muutama senttimetri. Jos melua 
esiintyy kattoluukun ollessa auki, 
sulje kattoluukkua hieman. 

Ikkunoiden avaaminen ja 
sulkeminen

Tyyppi A
Avataksesi tai sulkeaksesi ikkunan, 
paina alas tai nosta ylRs vastaavan 
kytkimen etuosaa ensimmBiseen por-
rastettuun asentoon (5).

OBD048084

VAROITUS 

'lB asenna ikkunoiden alueelle tar-
vikevarusteita. Se saattaa vaikuttaa 
puristussuojaan. 
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Tyyppi B - Ikkunan automaattinen 
avaus (mikBli varusteena) 
Kun painat ikkunan kByttRkytkimen 
hetkeksi toiseen vasteeseen (6), ikku-
na avautuu kokonaan, vaikka vapaut-
taisit kytkimen. PysByttBBksesi ikku-
nan haluttuun asentoon vielB ikkunan 
liikkuessa, siirrB kytkintB hetkellisesti 
ikkunan liikkeeseen nBhden vastakkai-
seen suuntaan. 

Tyyppi C - Ikkunan automaattinen 
avaus/sulku (mikBli varusteena) 
Painamalla tai vetBmBllB sBhkRikku-
nan kytkin hetkellisesti toiseen porras-
tettuun asentoon (6) ikkuna avautuu 
tai sulkeutuu kokonaan, vaikka kytkin 
vapautettaisiin. PysByttBBksesi ikku-
nan haluttuun asentoon ikkunan vielB 
liikkuessa, vedB ylRs tai paina alas ja 
vapauta kytkin.
Jos sBhkRikkuna ei toimi normaalisti, 
automaattinen sBhkRikkunajBrjestelmB 
on alustettava seuraavasti:
1. KBBnnB START/STOP-painike ON- 

asentoon.

2. Sulje ikkuna ja jatka sBhkRikkuna-
kytkimen painamista vBhintBBn 
sekunnin ajan ikkunan sulkeutumi-
sen jBlkeen.

Automaattinen suunnanvaihto
(tyyppi C)
Jos esine tai ruumiinosa estBB ikku-
nan nousuliikkeen, ikkuna tunnistaa 
vastuksen ja pysByttBB nousuliikkeen. 
TBmBn jBlkeen ikkuna laskeutuu noin 
30 cm, jotta este voidaan poistaa.

OBD048092LOBD048405L
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Jos ikkuna tunnistaa vastustavaa voi-
maa, kun sBhkRikkunakytkintB vede-
tBBn jatkuvasti ylRs, ikkunan nostoliike 
keskeytyy ja se laskeutuu sitten noin 
2,5 cm. 
LisBksi jos sBhkRikkunakytkintB pide-
tBBn jatkuvasti pohjassa vielB 5 sekun-
nin sisBllB ikkunan laskeutumisen jBl-
keen, automaattinen ikkunan suunnan-
vaihtotoiminto poistuu kBytRstB. 

✽ HUOMAUTUS

Ikkunan automaattinen suunnanvaih-
totoiminto on aktiivinen ainoastaan, 
kun automaattista nostotoimintoa 
kBytetBBn (kytkin vedetty kokonaan 
ylRs). Automaattinen suunnanvaih-
totoiminto ei ole kBytRssB, jos ikku-
naa nostetaan sBhkRikkunakytkimen 
puolivBliasennossa.

 SBhkRikkunoiden lukitusnBppBin

Kuljettaja voi estBB takaovien sBhkR-
toimisten ikkunoiden kBytRn paina-
malla kuljettajan oven lukituskytkimen 
lukittuun asentoon (alas).
Kun sBhkRtoimisten ikkunoiden luki-
tuskytkin on alhaalla: 
• Kuljettajan pBBkytkimellB voidaan 
kByttBB etumatkustajan sBhkRikku-
naa ja takamatkustajien sBhkRikku-
noita.

• Etumatkustaja voi kByttBB etuoven 
ikkunannostimen kytkintB.

VAROITUS 

Tarkasta aina ennen ikkunan nosta-
mista, ettei vBliin jBB esteitB. NBin 
voit vBlttBB loukkaantumiset ja ajo-
neuvovahingot. Jos ikkunan ja ylBpi-
larin vBliin jBB esine, jonka paksuus 
on alle 4 mm, automaattinen avaus-
toiminto ei havaitse tBtB eikB pysBh-
dy tai palaudu taaksepBin.

VAROITUS 

Voimanrajoitintoiminto ei kBynnisty, 
kun sBhkRtoimisten ikkunoiden alus-
tus on meneillBBn. Loukkaantumisten 
ja aineellisten vahinkojen vBlttBmi-
seksi tarkista aina ennen ikkunan 
sulkemista, ettei kukaan ole kurotta-
nut ikkunasta ulos. 

OSK3048039L
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• Takamatkustajat eivBt voi kByttBB 
takaoven ikkunannostimien kytkimiB.

HUOMIO

• 'lB avaa tai sulje kahta ikkunaa 
samanaikaisesti, jotta sBhkRtoimi-
set ikkunannostimet eivBt vauri-
oidu. TBmB takaa myRs sulakkeen 
pitkBn kByttRiBn.

• 'lB koskaan yritB kByttBB kuljet-
tajan oven pBBkytkintB ja saman 
ikkunan omaa kByttRkytkintB 
samanaikaisesti vastakkaiseen 
suuntaan. Jos nBin toimitaan, ikku-
na pysBhtyy eikB sitB voida avata 
tai sulkea.

VAROITUS 

■ Ikkunat
• 'L' KOSKAAN jBtB avaimiasi 

autoon moottorin kBydessB, jos 
autossa on lapsia ilman valvontaa.

• 'L' KOSKAAN jBtB lapsia autoon 
ilman valvontaa. Pienikin lapsi voi 
aiheuttaa auton tahattoman lBhte-
misen liikkeelle, voi kiilautua ikku-
nan vBliin tai voi aiheuttaa vammo-
ja itselleen tai muille muulla tavalla.

• Varmista aina ennen ikkunan sul-
kemista, ettei sen vBlissB ole estei-
tB eikB kukaan ole kurottanut pBB-
tBBn tai raajojaan ulos ikkunasta.

• 'lB anna lasten leikkiB sBhkRik-
kunoilla. PidB kuljettajan oven 
sBhkRikkunoiden lukituspainike 
LOCK-asennossa (painettuna). 
Vakavia loukkaantumisia voi seu-
rata lapsen tarkoituksettomasta 
ikkunan kBytRstB.

• 'lB tyRnnB pBBtB tai kBsivartta 
ulos ikkuna-aukosta ajon aikana.
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 Konepellin avaaminen 

1. VedB avausvivusta avataksesi 
konepellin kiinnityksen. Konepellin 
tulisi avautua hieman ylRs.

2. Siirry ajoneuvon eteen, nosta kone-
peltiB hieman, paina konepellin sal-
paa (1) ylRspBin ja nosta konepelti 
(2).

3. Nosta konepelti. Se aukeaa itses-
tBBn kokonaan auki, kun se on nos-
tettu noin puolivBliin.

Konepelti auki -varoitus

LCD-nByttRRn tulee varoitusviesti kun 
konepelti on auki.
VaroitusBBnimerkki kuuluu, kun ajono-
peus on yli 3 km/h ja konepelti on auki.

Konepellin sulkeminen
1. Ennen konepellin sulkemista tar-

kasta seuraavat asiat:
 • Kaikkien moottoritilassa olevien 

tByttRkansien tBytyy olla suljet-
tuina asianmukaisesti. 

 KONEPELTI

VAROITUS 

Ennen konepellin avaamista pysB-
kRi auto tasaiselle alustalle, sammu-
ta moottori, siirrB vaihteenvalitsin 
P-asentoon ja kytke seisontajarru.

OSKEV048040L
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 • Moottoritilaan ei saa jBttBB kBsi-
neitB, puhdistusliinoja tai muuta 
palavaa materiaalia.

2. Laske konepelti noin 30 cm:n pBB-
hBn ala-asennosta ja anna sen 
pudota loppumatka. Varmista, ettB 
se lukkiutuu paikoilleen.

3. Tarkista, ettB konepelti on kunnolla 
paikallaan. Jos konepeltiB voidaan 
raottaa hieman, se ei ole kunnolla 
kiinni. Avaa se uudelleen ja sulje 
painamalla konepeltiB hieman 
lujempaa.

VAROITUS 

• Varmista aina, ettB konepelti on 
kunnolla kiinni, ennen kuin lBhdet 
ajamaan. Jos se ei ole kiinnittynyt, 
konepelti voi aueta ajon aikana, 
josta voi seurata nBkyvyyden tBy-
dellinen menetys ja sitB kautta 
onnettomuus. 

• 'lB siirrB autoa konepellin ollessa 
auki. NBkyvyys on estetty ja kone-
pelti voi pudota tai vahingoittua.

VAROITUS 

• Ennen konepellin sulkemista var-
mista, ettB kaikki esteet on pois-
tettu konepellin tieltB. Jos kone-
pelti suljetaan, kun konepeltiaukon 
tiellB on esteitB, seurauksena voi 
olla omaisuusvahinkoja tai vakavia 
loukkaantumisia.

• 'lB jBtB kBsineitB, puhdistusliinoja 
tai mitBBn muuta palavaa mate-
riaalia moottoritilaan. NBin toimi-
malla saattaa syttyB tulipalo.
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Jos autossasi on kattoluukku, voit 
avata tai raottaa sitB kattoluukun 
kByttRkytkimillB, jotka sijaitsevat kat-
tokonsolissa.

Kattoluukku voidaan avata, sulkea 
tai kallistaa ainoastaan, kun START/
STOP-painike on ON-asennossa.
Kattoluukku toimii noin 10 minuutin 
ajan sen jBlkeen, kun START/STOP-pai-
nike kytketBBn ACC- tai OFF-asentoon.
Jos kuitenkin etuovi avataan tBnB 
aikana, kattoluukkua ei voida kByttBB 
tBmBn 10 minuutin jakson kuluessa.

✽ HUOMAUTUS

• Kattoluukun toiminnassa voi olla 
ongelmia kylmBssB ja kosteassa 
ilmastossa.

• Auton pesun tai sateen jBlkeen 
pyyhi kaikki vesi pois kattoluukun 
pBBltB ennen sen avaamista.

✽ HUOMAUTUS

Kattoluukkua ei voi liu'uttaa, kun se 
on kallistetussa asennossa, eikB sitB 
vastaavasti voi kallistaa sen ollessa 
avatussa tai liu'utetussa asennossa. 

 KATTOLUUKKU (MIK(LI VARUSTEENA)

HUOMIO

• 'lB jatka kattoluukun kByttRkyt-
kimen liikuttamista sen jBlkeen, 
kun kattoluukku on tBysin avau-
tunut/sulkeutunut tai kallistettu. 
KByttRmoottori tai jBrjestelmBn 
osat saattavat vahingoittua.  

• Sulje kattoluukku kokonaan ennen 
autosta poistumista. Jos katto-
luukku on jBtetty auki, sade tai 
lumi saattaa pBBstB sisBBn katto-
luukusta kastellen sisBtilat. LisBksi 
auto altistuu varkauksille.

VAROITUS 

'lB koskaan sBBdB kattoluukkua tai 
aurinkoverhoa ajon aikana. TBmB voi 
johtaa hallinnan menettBmiseen ja 
sitB kautta hengenvaarallisiin vam-
moihin tai ainevahinkoihin.

VAROITUS 

• 'lB anna lasten kByttBB kattoluuk-
kua, ettei se liikkuisi vahingossa.

• 'lB istu auton katolla. Se voi vauri-
oittaa autoa.

OSK3048051L



A
utosi om

inaisuudet

5

5-27

 Kattoluukun liu’uttaminen 

Avataksesi tai sulkeaksesi kattoluukun 
(kBsisBBtRinen liu’utustoiminto) paina 
sen ohjausvipua taakse- tai eteenpBin 
ensimmBiseen porrastettuun asen-
toon.
Avataksesi kattoluukun (automaat-
tinen liu’utustustoiminto) paina sen 
ohjauskytkintB taaksepBin toiseen por-
rastettuun asentoon.

Kattoluukku liukuu suositeltuun avoi-
meen asentoon (ennen tBysin avointa 
asentoa). 
KeskeyttBBksesi kattoluukun liikkeen 
paina sen kByttRkytkintB hetkellisesti.

Avataksesi kattoluukun tBysin auki, 
paina kytkintB auton takaosaan pBin 
vielB kerran ja pidB sitB painettuna, 
kunnes kattoluukku liukuu kokonaan 
auki. 

✽ HUOMAUTUS

Ajon aikana on suositeltavaa pitBB 
kattoluukku osittain suljettuna 
(pysBytB kattoluukku ennen kuin se 
on tBysin auki) tuulimelun vBhentB-
miseksi.

Sulkeaksesi kattoluukun (automaatti-
nen liu’utustoiminto) paina sen ohjaus-
vipua eteenpBin toiseen porrastettuun 
asentoon.
Kattoluukku sulkeutuu kokonaan. Kes-
keyttBBksesi kattoluukun liikkeen, 
paina tai vedB sen kByttRkytkintB het-
kellisesti.

Automaattinen suunnanvaihto

Jos esine tai ruumiinosa havaitaan tiel-
lB kattoluukun automaattisen sulkuliik-
keen aikana, luukun liikesuunta vaihtuu 
ja se pysBhtyy. 
Puristussuojatoiminto ei toimi, jos jokin 
pieni esine on juuttunut kattoluukun ja 
kehyksen vBliin. Sinun tulee aina tar-
kastaa ennen kattoluukun sulkemista, 
ettB kaikki matkustajat ja esineet ovat 
poissa luukun tieltB.

ORJ048418OSK3048052L

HUOMIO

'lB jBtB moottoria kByntiin ja avainta 
autoosi, jos autossa on lapsia. Jos 
lapsia ei valvota, he voivat kByt-
tBB kattoluukkua, mistB voi aiheutua 
vakavia vammoja.
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 Kattoluukun kallistaminen

Kallistaaksesi kattoluukkua paina kat-
toluukun vipua ylRspBin, kunnes katto-
luukku siirtyy haluttuun asentoon.
Sulkeaksesi kattoluukun paina katto-
luukun vipua eteenpBin, kunnes katto-
luukku siirtyy haluttuun asentoon.

 Aurinkoverho

Aurinkoverho aukeaa lasin kanssa 
automaattisesti, kun lasia avataan.

HUOMIO

• Poista sBBnnRllisesti ohjainkiskoon 
ja luukun ja paneelin vBliin mah-
dollisesti kertynyt lika joka saattaa 
pitBB BBntB.

• Jos yritBt avata kattoluukkua ulko-
lBmpRtilan ollessa nollan alapuolel-
la tai kattoluukun ollessa lumen ja 
jBBn peittBmB, sen lasi tai moottori 
saattaa vaurioitua.

VAROITUS 

■ Kattoluukku
• 'lB tyRnnB kasvoja, kaulaa tai 

mitBBn ruumiinosaa ulos kattoik-
kunasta ajon aikana.

• Loukkaantumisten ja aineellisten 
vahinkojen vBlttBmiseksi tarkista 
aina ennen kattoluukun sulkemis-
ta, ettei kukaan ole kurottanut siitB 
ulos.

OSK3048053L

HUOMIO

 Kattoluukku avautuu ja sulkeutuu 
samanaikaisesti aurinkoverhon kans-
sa. 'lB jBtB aurinkoverhoa kiinni, kun 
kattoluukkua avataan.

OBK049019
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 Kattoluukun toiminnan 
alustaminen
Kattoluukku voidaan joutua alustamaan 
uudelleen seuraavissa tilanteissa:
-  Akkuvaraus on purkautunut tai kat-
toluukkujBrjestelmBn sulake on vaih-
dettu tai irrotettu.

-  Kattoluukun kytkin ei toimi asianmu-
kaisesti.

Alusta kattoluukku, kuten alla esite-
tBBn.
1. Kytke START/STOP-painike ON- 

asen toon tai kBynnistB moottori 
(  -merkkivalo pBBllB). Alusta 
kattoluukku ainoastaan liikkeel-
lelBhtRvalmius-tilassa ( ).

2. Sulje kattoluukku tBysin, jos se on 
auki.

3. Vapauta kattoluukun kByttRkytkin.

4. TyRnnB kytkintB eteenpBin, kunnes 
kattoluukku kallistuu ja liikkuu hie-
man ylRs. Vapauta kytkin.

5. TyRnnB kytkintB eteenpBin, kunnes 
kattoluukku toimii seuraavasti:

 Kallistus alaspBin ➠ Avaus ➠ 
Sulkeminen.

✽ HUOMAUTUS

Vapauta kByttRkytkin vasta toimen-
piteen pBBtyttyB.
Jos kByttRkytkin vapautuu toimen-
piteen aikana, aloita se uudelleen 
kohdasta 2.

6. Vapauta kattoluukun kytkin, kun 
toimenpiteet on suoritettu. (Katto-
luukkua ohjaava jBrjestelmB on nyt 
alustettu.)

 ❈ Jos haluat lisBtietoja, Kia suositte-
lee ottamaan yhteyttB valtuutet-
tuun Kia-jBlleenmyyjBBn tai huollon 
yhteistyRkumppaniin.

 Kattoluukku auki -varoitus

Jos kuljettaja kytkee START/STOP-pai-
nikkeen pois pBBltB, kun kattoluukku 
ei ole tBysin kiinni, varoitusBBni kuuluu 
muutaman sekunnin ajan ja LCD-nByt-
tRRn tulee viesti.
Sulje kattoluukku huolellisesti ennen 
ajoneuvosta poistumista.

HUOMIO

Jos kattoluukun toimintaa ei aluste-
ta auton akun uudelleenliittBmisen 
tai sulakkeen vaihdon jBlkeen, katto-
luukku ei ehkB toimi oikein.

OSKEV048149L



Autosi ominaisuudet

5-30

 Elektroninen ohjaustehostin 
Ohjaustehostin helpottaa auton ohjaa-
mista sBhkRmoottorin avulla. Autoa 
voidaan ohjata myRs silloin, kun moot-
tori ei ole kBynnissB tai ohjaustehostin 
ei toimi, mutta ohjaaminen on huomat-
tavasti raskaampaa.
SBhkRistB ohjaustehostinta ohjaa 
ohjaustehostimen ohjausyksikkR, 
joka tunnistaa ohjauspyRrBn vBBntR-
momentin ja auton nopeuden, joiden 
mukaan tehostusta hallitaan.
Ohjaukseen tarvitaan vBhemmBn 
tehostusvoimaa auton nopeuden kas-
vaessa ja vastaavasti sitB tarvitaan 
enemmBn nopeuden laskiessa, jotta 
ohjauspyRrBn kBBntBminen helpottuisi.
Jos havaitset muutoksia ohjaustuntu-
massa auton normaalikBytRn aikana, 
tarkastuta jBrjestelmB ammattihuolto-
liikkeessB. Kia suosittelee kBBntymBBn 
valtuutetun Kia-jBlleenmyyjBn/huolto-
yhteistyRkumppanin puoleen.

✽ HUOMAUTUS

Seuraavia tapahtumia saattaa esiin-
tyB auton normaalissa kBytRssB:
• Ohjaustehostimen (EPS) varoitus-

valo ei syty.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Ohjaus tuntuu raskaalta heti, kun 
START/STOP-painike on kytketty 
ON-asentoon. NBin tapahtuu, kun 
EPS-jBrjestelmB suorittaa jBrjes-
telmBdiagnoosia. Kun diagnoosi on 
suoritettu, ohjaustuntuma palau-
tuu normaaliksi.

• Ohjaustehostimen (EPS) relees-
tB saattaa kuulua naksahdus, kun 
START/STOP-painike on ON- tai 
OFF-asennossa.

• Ohjaustehostimen sBhkRmoottorin 
BBni saattaa kuulua matkustamoon 
auton ollessa paikallaan tai liikku-
essa hitaasti.

• Ohjaukseen voi tarvita Bkillisesti 
lisBB voimaa, jos EPS-jBrjestelmBn 
toiminta keskeytyy vakavan 
vaurion estBmiseksi, kun EPS-
ohjausyksikkR havaitsee itsetes-
tauksessa EPS-jBrjestelmBn toi-
mintahBiriRn.

• Ohjaus muuttuu raskaammaksi, jos 
ohjauspyRrBB kBBnnetBBn edesta-
kaisin auton ollessa paikallaan. 

 Kuitenkin muutaman minuutin jBl-
keen sen normaalitoiminta palautuu.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Jos sBhkRinen ohjaustehostin ei 
toimi normaalisti, mittaristoon 
syttyy varoitusvalo. OhjauspyRrBn 
pyRrittBminen voi olla vaikeaa tai se 
toimii epBnormaalisti. Tarkastuta 
jBrjestelmB tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. Kia suo-
sittelee kBBntymBBn valtuutetun 
Kia-jBlleenmyyjBn/huoltoyhteis-
tyRkumppanin puoleen.

• Ohjaustehostimesta saattaa kuu-
lua normaalista poikkeavia BBniB ja 
ohjaus voi muuttua raskaaksi kyl-
mBllB sBBllB. Kun lBmpRtila nousee, 
melu katoaa. TBmB on normaalia.

• Jos moottori on kBynnistettBvB 
apuakulla auton akun tyhjennyt-
tyB, ohjauspyRrB ei ehkB toimi nor-
maalisti. TBmB on vBliaikaista, ja 
johtuu alhaisesta akkujBnnitteestB. 
Tilanne korjaantuu, kun akku lada-
taan. Tarkista, ettB ohjaus toimii 
normaalisti kBBntBmBllB ohjaus-
pyRrBB hitaasti ennen autolla aja-
mista.

 OHJAUSPY8R(
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 OhjauspyRrBn asento 
Voit sBBtBB ohjauspyRrBn korkeuden 
ja etBisyyden sopivaksi ennen liikkeel-
lelBhtRB. Voit myRs nostaa ohjauspyR-
rBB, jotta jaloillasi on enemmBn tilaa 
astuessasi sisBBn autoon ja poistues-
sasi siitB.

OhjauspyRrB tulee sBBtBB siten, ettB se 
on ajon kannalta miellyttBvBssB asen-
nossa ja ettei se tule mittariston varoi-
tusvalojen ja mittareiden tielle.

SBBdB ohjauspyRrBn korkeutta pai-
namalla ohjauspyRrBn lukitusvipu (1) 
alas, sBBdB ohjauspyRrBn korkeus (2) 
ja etBisyys (3) sopivaksi, ja vedB luki-
tusvipu (4) ylRs lukitaksesi ohjaus-
pyRrBn paikalleen. Muista aina sBBtBB 
ohjauspyRrB haluttuun asentoon ennen 
ajamista.

✽ HUOMAUTUS

Lukitusvipu ei joskus lukitse ohjaus-
pyRrBB sBBdRn jBlkeen.
TBmB ei ole toimintahBiriR. Molemmat 
lukkokytkimet ovat tBllRin kytkey-
tyneet. SBBdB ohjauspyRrBn asento 
uudelleen ja lukitse se.

VAROITUS 

• 'lB koskaan sBBdB ohjauspyR-
rBB ajon aikana. Saatat menettBB 
ohjauksen hallinnan, joka voi johtaa 
kohtalokkaaseen onnettomuuteen.

• SBBdettyBsi ohjauspyRrBn asentoa 
tyRnnB sitB ylRs- ja alaspBin var-
mistaaksesi, ettB se on lukkiutunut 
paikalleen.

OSKEV048055L
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 OhjauspyRrBn lBmmitin 
(mikBli varusteena)

OhjauspyRrBn lBmmitin kytkeytyy, 
kun sen lBmmityspainiketta paine-
taan START/STOP-painikkeen ollessa 
ON-asennossa. Painikkeen merkkivalo 
syttyy.
KytkeBksesi ohjauspyRrBn lBmmityk-
sen pois pBBltB paina painiketta uudel-
leen. Painikkeen merkkivalo sammuu.

✽ HUOMAUTUS

OhjauspyRrBn lBmmitin sammuu 
automaattisesti 30 minuutin kBytRn 
jBlkeen. 

 'Bnimerkki

KByttBBksesi BBnimerkkiB, paina 
ohjauspyRrBn kohtaa, jossa on BBni-
merkin tunnus (ks. kuva). 'Bnimerkki 
toimii ainoastaan, kun tBtB kohtaa pai-
netaan. Tarkasta BBnimerkin toiminta 
sBBnnRllisesti varmistuaksesi, ettB se 
toimii oikein.

HUOMIO

'lB asenna ohjauspyRrBBn minkBBn-
laista pBBllistB tai suojusta. TBmB 
voi vahingoittaa ohjauspyRrBn lBm-
mitintB.

OSKEV048094L
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HUOMIO

• 'lB iske BBnimerkkiB voimakkaasti 
tai paina nyrkillB sitB kByttBessB-
si. 'lB paina BBnimerkkiB terBvBllB 
kappaleella.

• Kun puhdistat ohjauspyRrBB, BlB 
kBytB orgaanisia liuottimia, kuten 
tinneriB, bentseeniB, alkoholia tai 
bensiiniB. Muussa tapauksessa 
ohjauspyRrB saattaa vahingoittua.
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 Matkustamon taustapeili
SBBdB taustapeili siten, ettB nBkyvyys 
keskittyy takaikkunan keskikohdan 
lBpi. Tee tBmB sBBtR ennen kuin lBhdet 
ajamaan.

 Taustapelin pBivB-/yRasento 
(mikBli varusteena)

Tee tBmB sBBtR ennen kuin lBhdet 
ajamaan ja kun pBivB-/yRvipu (3) on 
pBivBasennossa (1).
VedB pBivB-/yRvipua (3) itseBsi kohti 
(2) estBBksesi takana olevien autojen 
ajovalojen hBikBisyn ajaessasi yRllB.
Muista, ettB yRasennossa takanBky-
mBn selkeys heikkenee.

❈ (1): PBivB, (2): YR

 PEILIT

VAROITUS 

■ NBkyvyys takana
'lB aseta takaistuimille tai tavarati-
laan tavaroita, jotka voivat rajoittaa 
nBkyvyyttB taakse.

VAROITUS 

'lB sBBdB peilejB auton liikkuessa. 
TBmB voi johtaa hallinnan menettB-
miseen ja sitB kautta hengenvaaral-
lisiin vammoihin tai ainevahinkoihin.

VAROITUS 

'lB muuta sisBpeiliB BlBkB vaihda sitB 
toisentyyppiseen. TBstB voi seura-
ta vammoja mahdollisessa onnetto-
muudessa tai tilanteessa, jossa tur-
vatyyny laukeaa.

OSK3048058L
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 Elektrokromaattinen peili (ECM)
(mikBli varusteena)

SBhkRinen taustapeli sBBtBB auto-
maattisesti takana olevan ajoneuvon 
ajovaloista aiheutuvaa hBikBisyB yRllB 
tai heikossa valaistuksessa. PeilissB 
oleva tunnistin havaitsee auton ympB-
rillB olevan valoisuustason ja sBBtBB 
automaattisesti takana olevien autojen 
ajovaloista aiheutuvaa hBikBisyB.
Kun moottori on kBynnissB, taustapei-
liin sijoitettu tunnistin sBBtBB hBikBisyB 
automaattisesti.

Aina kun vaihteenvalitsin asetetaan 
peruutusasentoon (R), peili asettuu 
automaattisesti kirkkaimpaan asen-
toon, jotta nBkyvyys auton taakse 
parantuisi.

 Ovipeilit
Muista sBBtBB peilien kulmat ennen 
ajoon lBhtRB.
Autosi on varustettu sekB vasemman 
ettB oikean puolen ovipeileillB. PeilejB 
voidaan sBBtBB sBhkRisesti erityisellB 
kytkimellB. Peilit voidaan taittaa taak-
se automaattisen autopesun ajaksi 
tai ajettaessa ahtaan kadun lBpi, jotta 
estettBisiin vahinkojen syntymiset.

OSK3048070L

VAROITUS 

■ Taustapeilit
• Oikea sivutaustapeili on kupe-

ra. PeilistB nBkyvBt kohteet ovat 
lBhempBnB kuin mitB peilikuva 
nByttBB.

• KBytB sisBtaustapeiliB tai kBBnnB 
pBBtBsi ja varmista takaa tulevien 
autojen etBisyys ennen kaistan-
vaihtoa. 

HUOMIO

KBytB lasinpesunesteellB kostutettua 
paperia tai vastaavaa liinaa peilin 
puhdistamiseen. 'lB suihkuta ikku-
nanpesuainetta suoraan peiliin. Ikku-
nanpesuaine saattaa kulkeutua peilin 
koteloihin. HUOMIO

'lB raavi jBBtB pois peilin pinnalta, 
koska lasipinta saattaa vahingoittua. 
Jos jBB estBB peilin liikkeen, BlB sBBdB 
peiliB vBkisin. Poistaaksesi jBBn, kBytB 
jBBnpoistosuihketta tai lBmpimBllB 
vedellB kostutettua sientB tai kan-
gasta.

HUOMIO

Jos peili on jumissa jBBstB, BlB sBBdB 
sitB vBkisin. KBytB hyvBksyttyB jBBn-
poistosuihketta (ei jBBhdyttimen 
pakkasnestettB) vapauttaaksesi jBB-
tyneet mekanismit tai siirrB auto 
lBmpimBBn paikkaan antaaksesi jBBn 
sulaa.
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 Peilien sBBtR

SBhkRtoimisella sBBtimellB voit sBB-
tBB vasemman ja oikean puolen ovi-
peilin asennon. SBBtBBksesi jomman 
kumman peilin asentoa, paina R- tai 
L-painiketta (1) valitaksesi oikean tai 
vasemman puolen peilin. Paina sitten 
peilin sBBdintB vastaavaan suuntaan 
( ) sBBtBBksesi valittua peiliB ylRs, 
alas, vasemmalle tai oikealle.

VAROITUS 

'lB sBBdB tai taita ovipeilejB auton 
liikkuessa. TBmB voi johtaa hallinnan 
menettBmiseen ja sitB kautta hen-
genvaarallisiin vammoihin tai aine-
vahinkoihin.

OSK3048059L

HUOMIO

• Peilit pysBhtyvBt, kun ne on sBB-
detty BBriasentoonsa, mutta pei-
lien asentoja ohjaava sBhkRmoot-
tori toimii niin kauan kun sBBtR-
kytkintB painetaan. 'lB paina kyt-
kintB pidempBBn kuin on tarpeen. 
KByttRmoottori voi vahingoittua.

• 'lB yritB sBBtBB sivutaustapeilejB 
kBsin. Se saattaa vaurioittaa osia.
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 Ovipeilin taittaminen

KBsitoiminen
Taittaaksesi ovipeilin, tartu peilin run-
koon ja paina sitB ajoneuvon takaosaa 
kohti.

SBhkRsBBtRinen
Taittaaksesi ulkopuolen ovipeilin 
paina painiketta (1) ja avataksesi sen 
paina painiketta (1) uudelleen START/
STOP-painikkeen ollessa ON-asennos-
sa.
Peilit taittuvat tai avautuvat ajoasen-
toon automaattisesti seuraavasti:
-  Peilit taittuvat tai avautuvat ajoasen-
toon, kun ovet lukitaan tai lukitus 
avataan Blyavaimella.

-  Peilit taittuvat tai avautuvat ajoasen-
toon, kun ovet lukitaan tai lukitus 
avataan ovenkahvan painikkeella.

-  Peilit avautuvat ajoasentoon, kun 
menet auton luo (kaikkien ovien 
ollessa kiinni ja lukittuina) ja Blyavain 
on mukanasi, kun kuljettajan lBhes-
tymistoiminto (Driver approach) on 
kBytRssB kByttBjBasetuksissa (User 
settings). (mikBli varusteena)

OSK3048060L

OSK3048061L

HUOMIO

SBhkRtoimisen sivutaustapeilin asen-
toa voidaan sBBtBB myRs START/
STOP-painikkeen ollessa OFF-asen-
nossa. Kuitenkin estBBksesi akun tar-
peettoman tyhjenemisen BlB sBBdB 
peilejB pidempBBn kuin on tarpeen, 
kun moottori on sammuneena.

HUOMIO

Jos autossa on sBhkRiset ovipeilit, 
BlB taita niitB kBsin. Niiden moottorit 
voivat vahingoittua.
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LatausliitBnnBn luukun 
avaaminen

1. Muista sammuttaa virta, kun olet 
kBBntBnyt vaihteenvalitsimen 
P-asentoon.

2. Kytke seisontajarru, painaen 
samalla jarrupoljinta.

3. Avaa latausliitBnnBn luukku paina-
malla luukun kohtaa (). Latauslii-
tBnnBn luukku ei aukea, jos auton 
ovi on lukossa.

✽ HUOMAUTUS

Jos latausluukku ei avaudu pakka-
sella: kopauta sitB kevyesti tai poista 
latausluukun lBhellB oleva jBB. 'lB 
yritB avata latausliitBnnBn luukkua 
vBkisin.

✽ HUOMAUTUS

Jos latausluukku ei aukea, toimi seu-
raavasti.
- Tarkista apuakku.

- Jos se ei aukea jatkuvasti, Kia suo-
sittelee ottamaan yhteyttB val-
tuutettuun Kia-jBlleenmyyjBBn tai 
huollon yhteistyRkumppaniin.

 LatausliitBnnBn luukun 
sulkeminen

1. Sulje latausliitBnnBn luukku huolel-
lisesti.

2. Sulje latausliitBnnBn luukku huolel-
lisesti.

 LATAUSLIIT(NN(N LUUKKU

OSKEV048096LOSKEV048095L
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1. Virran/varaustilan mittari

2. Nopeusmittari

3. Varoitus- ja merkkivalot

4. LCD-nByttR (jossa ajotietokone)

5. Hybridiakun varaustilan mittari 
(SOC, State of Charge)

6. Toimintamatka

 MITTARISTO

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B

OSKEV048150L/OSKEV048100L
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 Mittariston sBBdRt
Mittariston valaistuksen 
sBBtBminen

Mittariston valaistuksen kirkkautta 
voidaan sBBtBB painamalla mittariston 
valaistuksen sBBtRpainiketta (”+” tai 
”-”), kun moottorin START/STOP-pai-
nike on ON-asennossa tai kun seison-
tavalot ovat pBBllB.

• Kun mittariston valaistuksen paini-
ketta pidetBBn painettuna (”+” tai 
”-”), valaistuksen kirkkaus muuttuu 
jatkuvasti.

• Kun kirkkaus saavuttaa enimmBis- 
tai vBhimmBistason, kuuluu hBlytys-
BBni.

 LCD-nBytRn sBBdRt

LCD-nBytRn tilaa voidaan vaihtaa 
ohjauspyRrBssB olevilla sBBtRpainik-
keilla.
1.   : MODE-painike LCD-nBytRn tilo-

jen vaihtamista varten
2.  /  : SIIRRY-rullakytkin valikko-

vaihtoehtojen valitsemista varten
3.  OK : SET/RESET-painike kohteiden 

asettamista tai nollaamista varten

❈  Katso lisBtietoja LCD-nBytRn tiloista 
kohdasta ”LCD-nByttR” sivulla 5-46.

OSKEV048048L

OSKEV048151L

OSKEV048054L
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 Mittarit

 Nopeusmittari

Nopeusmittari nByttBB ajonopeuden 
kilometreinB tunnissa (km/h) ja/tai 
maileina tunnissa (mph).

Energiankulutus-/varausmittari

Energiankulutus-/varausmittari nByt-
tBB auton energiankulutuksen ja rege-
neroivan jarrujBrjestelmBn latauksen/
purkautumisen tilan.
• POWER :
 Osoittaa auton energiankulutuksen 
ylBmBessB tai kiihdytyksissB. Palk-
kiosoitus kasvaa energiankulutuksen 
kasvaessa.

• CHARGE: 
 Osoittaa akun varaustilan rege-
neroivien jarrujen ladatessa akkua 
(vauhdin hidastuessa tai ajettaessa 
alamBkeen). Palkkiosoitus pienenee 
latauksen kasvaessa.

OSKEV048105L OSKEV048152L
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 KorkeajBnniteakun varaustilan 
mittari (SOC, State of Charge)

Varaustilan mittari nByttBB korkeajBn-
niteakun varauksen tilan. Mittarin ”0 
(Low)” -asento osoittaa, ettB korkea-
jBnniteakun varaus on liian alhainen. ”1 
(High)” -asento osoittaa, ettB ajoak-
ku on tByteen varattu. Varmista, ettB 
ajoakun varaus on riittBvB, ennen kuin 
lBhdet ajamaan moottoritielle tai pitkil-
le vBlimatkoille.

Kun varaustilan mittarissa on jBljellB 2 
palkkia (osoitus on lBhellB 0-kohtaa), 
varoitusvalo syttyy ja osoittaa alhaisen 
akkuvarauksen.
Kun varoitusvalo palaa, autolla voidaan 
ajaa vielB 20–30 kilometriB riippuen 
ajonopeudesta, lBmmitys- ja ilmas-
tointilaitteen tilasta, kelistB, ajotavasta 
ja muista tekijRistB. Akkua pitBB ladata.

✽ HUOMAUTUS

Kun korkeajBnniteakun varauksen 
osoitus on 1–2 palkkia, jBrjestelmB 
rajoittaa ensin ajonopeutta ja tBmBn 
jBlkeen auto pysBhtyy. Lataa akkua 
vBlittRmBsti.

OSKEV048154L

OSKEV048153L

■ Tyyppi A ■ Tyyppi B
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Toimintamatka

• Toimintamatka on arvioitu matka, 
joka jBljellB olevalla korkeajBnnitea-
kun varauksella voidaan ajaa.

• Toimintamatka riippuu ajotilan valin-
tajBrjestelmBssB valitusta ajotilasta.

 ❈ LisBtietoja on kohdassa ”Ajotilan 
valintajBrjestelmB” sivulla 6-43.

Regeneratiivisen jarrutuksen 
tuoma lisB toimintamatkaan

Regeneratiivisen jarrutuksen tuoma 
lisB toimintamatkaan nBytetBBn, jos 
ECO/ECO+ -tila on valittu ajotilan valin-
tapainiketta painamalla. NByttR aluste-
taan arvoon 0, jos regeneratiivinen jar-
rutus lakkaa kiihdytyksen tms. vuoksi.

 Matkamittari

Matkamittari nByttBB autolla ajetun 
kokonaismatkan ja auttaa siten mBB-
rittBmBBn mBBrBaikaishuollon ajankoh-
dan.
-  Matkamittarin nByttRalue: 
0 – 1 599 999 kilometriB tai 999 999 
mailia.

OSKEV048156L

OSKEV048157LOSKEV048155L
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 UlkolBmpRtilan mittari

TBmB mittari nByttBB ulkolBmpRtilan 
1 °C:n (1 °F:n) tarkkuudella.
-  LBmpRtila-alue: -40...60°C 
(-40...140°F)

NBytRn lBmpRtilalukema pBivittyy vii-
veellB tavalliseen lBmpRmittariin ver-
rattuna, jotta kuljettajan huomio ei 
siirtyisi pois ajamisesta.
Mahdollistaa lBmpRtilayksikRn vaihta-
misen celsiusasteiden (°C) ja fahren-
heitasteiden (°F) vBlillB)
LBmpRtilayksikkRB voidaan vaihtaa 
kByttBmBllB LCD-nBytRn ”Mukautetta-
vat asetukset” -tilaa.
 ❈ LisBtietoja on kohdassa ”LCD-nByt-
tR” sivulla 5-46.

 Alennusvaihde

TBmB ilmaisin nByttBB valitun asennon.
• PysBkRintivaihde: P

• Peruutusvaihde: R

• Vapaa-asento: N

• Ajo: D

Vaihdeilmaisin (Shift Indicator)

Ilmaisin nByttBB nykyisen vaihdea-
sennon jatkuvasti, kun valitaan toinen 
vaihdeasento (P/R/N/D).
R/N/D-asennossa nBytetBBn tyypin A 
kuva ja P-asennossa  tyypin B kuva.

OSKEV048158L OSKEV048159L

OSKEV048159L

OSKEV048160L

■ Tyyppi A

■ Tyyppi B
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Regeneroivan jarrutuksen tason 
osoitus

Valintavivulla jarrujen regeneroivan jar-
rutuksen tasoksi voidaan valita 0–3.

 ❈ LisBtietoja on kohdassa ”Regene-
roiva jarrutusjBrjestelmB” sivulla 
6-16.

Apulaitetila (mikBli varusteena)

KorkeajBnniteakkua kBytetBBn 12 V:n 
apuakun sijaan auton mukavuustoi-
mintojen kByttBmiseen. TBmBn ansios-
ta auton sBhkRlaitteita (BBnentoisto-
jBrjestelmBB, valoja jne.) on mahdollista 
kByttBB monta tuntia, kun autolla ei 
ajeta, kuten esimerkiksi leiriytymisen 
tai pitkBaikaisen pysBhdyksen aikana.
Kuljettaja voi kytkeB apulaitetilan pBBl-
le, kun seuraavat ehdot tByttyvBt.
• Auto on valmiustilassa ( ) ja vaih-
de on P-asennossa.

• SBhkRinen seisontajarru (EPB) kyt-
ketBBn.

• User Settings (Mukautettavat ase-
tukset) ➠ Convenience (Mukavuus-
toiminto) ➠ Utility Mode (Apulaiteti-
la) on valittuna mittaristossa.

JBrjestelmBn aktivoituminen:

Kun jBrjestelmB aktivoituu:
• Merkkivalo sammuu ja mittariston 
merkkivalo syttyy.

• Kaikki sBhkRlaitteet ovat kBytettB-
vissB, mutta autolla ei voi ajaa.

• SBhkRtoiminen seisontajarru (EPB) 
voidaan voidaan poistaa kBytRstB 
painamalla EPB-kytkintB.

• Vaihdetta ei voi vaihtaa P-asennos-
ta. Jos vaihdetta yritetBBn vaihtaa, 
”Shifting conditions not met” (vaih-
don edellytykset eivBt tByty) -viesti 
tulee nBkyviin mittariston nByttRRn.

JBrjestelmBn poiskytkentB:
Apulaitetila voidaan kytkeB pois pBBl-
tB painamalla START/STOP -painike 
OFF-asentoon. Toimintoa ei voi poistaa 
kBytRstB mukautettavien asetusten 
tilasta (User Settings).

OSKEV048161L

OSKEV048162L
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 LCD-nBytRn sBBdRt LCD-nBytRn tilaa voidaan vaihtaa sBB-
tRpainikkeilla.
1.  : TILA-painike kByttRtilan vaih-

tamista varten

2. / : SIIRRY-kytkin valikkovaih-
toehtojen valitsemista varten

3. OK : VALINTA/NOLLAUS-painike 
valitun valikkokohdan asettamista 
tai nollaamista varten

 LCD-N(YTT8

OSKEV048163L
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 LCD-nBytRn tilat

Annetut tiedot voivat vaihdella autoosi riippuen autoosi soveltuvista toiminnoista.

 Tila

Ajotietokone Navigointi Kuljettajaa avustavat 
jBrjestelmBt KByttBjBasetukset Yleisvaroitus

YlRs/Alas

Kulutustiedot Reittiohjaus

Kaistaturvallisuus/
Mukautuva 

vakionopeussBBdin ja 
Stop & Go

TuulilasinByttR

Yleisvaroitustilassa 
ilmoitetaan 
autoon liittyvistB 
varoitusviesteistB, 
kun yksi tai useampi 
jBrjestelmB ei toimi 
asianmukaisesti.

Accumulated Info, 
KerBtyt tiedot

Destination Info, 
MBBrBnpBBn 

tiedot

Attention level, 
Vireystaso

Driver Assistance, 
Kuljettajaa avustavat 

jBrjestelmBt
Drive Info, Ajotiedot TPMS Door, Ovet

Driving Style, Ajotyyli Lights, Valot
Energy Flow, 
Energiavirta Sound, 'Bnet

Convenience, Muka-
vuusominaisuudet
Service Interval, 

HuoltovBli
Other features, Muut 

toiminnot
Reset, Nollaus
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 Ajotietokone-tila

Ajotietokone-tilassa nBytRssB nBkyvBt 
auton ajoon liittyvBt parametrit, kuten 
keskimBBrBinen energiankulutus, osa-
matkamittari ja ajonopeus.
 ❈ Jos haluat lisBtietoja, katso ”Ajotie-
tokone” sivulla 5-65.

Navigoinnin turn-by-turn-
reittiopastustila 

Osoittaa navigointijBrjestelmBn tilan.

Avustavien jBrjestelmien tila

Tila osoittaa seuraavien jBrjestelmien 
tilan:
-  Kaistavahti/Mukautuva vakio no peus-
sBBdin ja Stop & Go

- Kuljettajan vireystilan valvonta (DAW)

- Rengaspaineet

 ❈ LisBtietoja on vastaavissa kohdissa.

Rengaspaineiden tila 
 ❈ LisBtietoja on kohdassa ”Rengas-
paineiden valvontajBrjestelmB 
(TPMS)” sivulla 7-09.

OSKEV048164L
ODEEV048493L

OSKEV048165L
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Yleisvaroitustila

TBmB varoitusvalo ilmoittaa kuljetta-
jalle seuraavista tilanteista.
- LED-ajovalon toimintahBiriR 
(mikBli varusteena)

- TRrmBysvaroittimen toimintahBiriR 
(mikBli varusteena)

- TRrmBysvaroittimella varustetun 
automaattisen hBtBjarrutusjBrjestel-
mBn tutka peittynyt (mikBli varus-
teena)

- Kuolleen kulman varoitusjBrjestel-
mBn toimintahBiriR (mikBli varustee-
na)

- Kuolleen kulman varoittimen tutka 
peittynyt (mikBli varusteena)

- Stop & Go -toiminnolla varustetun 
mukautuvan vakionopeudensBBti-
men toimintahBiriR (mikBli varustee-
na)

- Stop & Go-toiminnolla varustetun 
mukautuvan vakionopeussBBtimen 
tutka peittynyt (mikBli varusteena)

- Valojen toimintahBiriR

- Kaukovaloavustimen toimintahBiriR 
(mikBli varusteena)

TBllRin yleisvaroituskuvake ( ) tulee 
LCD-nByttRRn mukautettavien ase-
tusten kuvakkeen ( ) viereen. Jos 
varoituksen aiheuttanut tilanne on rat-
kaistu, yleisvaroitusvalo yleisvaroitus-
kuvake katoaa. 

 Mukautettavat asetukset

TBssB tilassa on mahdollista muuttaa 
mm. mittaristoa, ovia ja valoja koskevia 
asetuksia.
1. TuulilasinByttR

2. Driver Assistance (Kuljettajaa 
avustavat jBrjestelmBt)

3. Ovet

4. Lights (Valot)

5. Sound ('Bnet)

6. Convenience (Mukavuus)

7. Service interval (HuoltovBli)

8. Other features (Muita toimintoja)

9. Reset (Nollaus)

OSKEV048166LOSKEV048184L
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Annetut tiedot voivat vaihdella autoosi 
riippuen autoosi soveltuvista toimin-
noista.

Shift to P to edit settings 
(vaihda P-asentoon asetusten 
muokkaamiseksi)

Varoitusviesti nBkyy, jos yritBt muoka-
ta kByttBjBasetuksia ajon aikana.
TurvallisuussyistB mukautettavia ase-
tuksia voidaan muuttaa sen jBlkeen, 
kun ajoneuvo on pysBkRity, kytketty 
seisontajarru ja kytketty vaihteenva-
litsin P-asentoon.

OSKEV048167L
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Kohde Selitys

Display Height (nBytRn korkeus) SBBdB HUD-kuvan korkeutta (1–20) tuulilasinBytRllB.

Rotation (kierto) SBBdB tuulilasinBytRn kierron astetta (-5~+5).

Brightness (kirkkaus) SBBdB tuulilasinBytRn kirkkautta (1~20).

Content selection (sisBllRn valinta)

Jos alla olevat kohteet on valittuna, ne aktivoidaan.
 - Audio/Video info (audio-/Videotiedot)
 - Driving assist info (ajoaputiedot)
 - Lane safety info (kaistaturvallisuustiedot)
 - Blind-spot safety info (kuolleen kulman turvallisuustiedot)

Speedometer size 
(nopeusmittarin koko) Small/ Medium/Large (pieni/keskikokoinen/suuri)

Speedometer color 
(nopeusmittarin vBri) White/Orange/Green (valkoinen/oranssi/vihreB)

1. Head-up display = TuulilasinByttR (jos varusteena)
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Kohde Selitys

SCC response (mukautuvan 
vakionopeusBBtimen vaste)

• Slow/Normal/Fast (hidas/normaali/nopea)

Mukautuvan vakionopeussBBtimen herkkyyden sBBtBminen.
❈ LisBtietoja on kohdassa ”Mukautuva vakionopeudensBBdin Stop & Go -jBrjestelmBllB” 

sivulla 6-62.

Kuljettajaa avustavat jBrjestelmBt
Kuljettaja voi ottaa kByttRRn tai poistaa kBytRstB alla olevat toiminnot.
• Leading vehicle departure alert (EdellB olevan auton liikkeellelBhtRvaroitus)

• LFA (Lane Following Assist) (Kaistan seuranta-avustin)

Driver Attention Warning 
(Kuljettajan vireystilan valvonta)

• High sensitivity (korkea herkkyys) / Normal sensitivity (normaali herkkyys) / Off (pois) 

Kuljettajan vireystilan valvontajBrjestelmBn herkkyyden sBBtBminen.
❈ LisBtietoja on kohdassa ”Kuljettajan vireystilan valvontajBrjestlemB (DAW)” sivulla 

6-118.

Warning Timing (Varoituksen 
ajoitus)

• Normal/Later (normaali/myRhBstetty)

Varoituksen ajoituksen valinta

Warning volume (Varoituksen 
BBnenvoimakkuus)

• High/ Medium/Low (Korkea/keskimBBrBinen/alhainen)

Varoituksen BBnenvoimakkuuden valinta

Forward Safety (Etuturvallisuus)
• Active assist (aktiivinen avustus), Warning only (vain varoitus), Off (ei kBytRssB)

Toiminnon valitseminen.

Lane Safety (Kaistaturvallisuus)
• LKA/ LDW/ Off

Toiminnon valitseminen.

Blind-spot safety (Kuolleen 
kulman turvallisuus)

• Rear cross-traffic safety (risteBvBn liikenteen varoitus) / Warning only (vain varoi-
tus) / Off (ei kBytRssB)

Toiminnon valitseminen.

2. Driver Assistance (Kuljettajaa avustavat jBrjestelmBt) (mikBli varusteena)

❈  Annetut tiedot voivat vaihdella autoosi riippuen autoosi soveltuvista toiminnoista.
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Kohde Selitys

Auto Lock (automaattinen lukitus)

• Disable (pois kBytRstB): Automaattinen ovien lukituksen avaus poistetaan kBytRstB.

• Enable on speed (kByttRRnotto nopeuden mukaan): Kaikki ovet lukittuvat auto-
maattisesti, kun ajonopeus ylittBB 15 km/h.

• Enable on shift (kByttRRnotto vaihdettaessa): Kaikki ovet lukittuvat automaatti-
sesti, kun vaihteenvalitsin kytketBBn P-asennosta R-, N- tai D-asentoon.

Auto Unlock 
(automaattinen lukituksen avaus)

• Disable (pois kBytRstB): Automaattinen ovien lukituksen avaus poistetaan kBytRstB.

• Vehicle Off (kun virta katkaistaan): Kaikkien ovien lukitus avautuu automaattisesti, 
kun moottorin kBynnistyspainike asetetaan OFF-asentoon.

• On shift to P (vaihdettaessa P-asentoon): Kaikkien ovien lukitus avautuu auto-
maattisesti, kun vaihteenvalitsin kytketBBn P-asentoon.

3. Ovet

❈ Annetut tiedot voivat vaihdella autoosi riippuen autoosi soveltuvista toiminnoista.
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Kohde Selitys

One touch turn indicator 
(kaistanvaihtotoiminto)

• Off (ei kBytRssB): Kaistanvaihtotoiminto on poissa kBytRstB.

• 3, 5, 7 Flashes (3,5,7 vBlBhdystB): Suuntavilkut vilkkuvat automaattisesti 3, 5 tai 7 kertaa, kun 
suuntavilkkuvipua siirretBBn hieman.

❈ LisBtietoja on kohdassa ”Valot” sivulla 5-90.

Shifter Light Brightness 
(vaihteenvalitsimen 

kirkkaus)
(jos varusteena)

Mahdollistaa vaihteenvalitsimen kirkkauden valitsemisen. (Tasot 1–4).

Shifter Light Color 
(vaihteenvalitsimen valon 

vBri) (jos varusteena)

Mahdollistaa vaihteenvalitsimen vBrin valitsemisen. (Valkoinen/Harmaa/Sininen/VihreB/Pronssi/
Punainen)

Head Lamp 
Delay (ajovalojen 

saattovalotoiminto)
Kun tBmB asetus on valittuna, ajovalojen saattovalotoiminto on kBytRssB.

4. Lights (Valot)

❈  Annetut tiedot voivat vaihdella autoosi riippuen autoosi soveltuvista toiminnoista.
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5. Mukavuustoiminnot (mikBli varusteena)

Kohde Selitys

Apulaitetila
• Apulaitetilan kytkeminen.
 Kun tila on kBytRssB, autossa olevia sBhkRlaitteita kBytetBBn korkeajBnniteakulla.

❈ LisBtietoja on sBhkRauton kByttRoppaassa kohdassa ”Apulaitetila” sivulla 1-58.

Lock Charging Cable (Lukitse 
latauskaapeli)

• TBmB toiminto voidaan valita seuraavista.
 - Always mode (aina)

 - While charging mode (latauksen aikana)

Welcome Mirror/
Light (peilien/valojen 
vastaanottotoiminto)

• Kun tBmB asetus on valittuna, peilien/ovivalojen vastaanottotoiminto on kBytRssB.

Wireless charging system 
(Langaton latausjBrjestelmB) • Kun tBmB asetus on valittuna, langaton lataustoiminto on kBytRssB.

Wiper/Lights Display 
(pyyhkimien/valojen nByttR) • Kun tBmB asetus on valittuna, pyyhkijRiden/valojen nByttR on kBytRssB.

Auto Rear Wiper 
(automaattinen takalasin 

pyyhintBtoiminto)
• Kun tBmB asetus on valittuna, automaattinen takalasin pyyhintBtoiminto on kBytRssB.

Smart recuperation 
('lykBs talteenotto)

• Jos tBmB kohde on valittuna, BlykBs talteenottotoiminto aktivoidaan. TBllRin regene-
rointitasoa sBBdetBBn automaattisesti ajotilanteen mukaan.

❈ LisBtietoja on kohdassa ”'lykBs regenerointijBrjestelmB” sivulla 6-118.

Icy Road Warning 
(JBisen tien varoitus) • Kun tBmB asetus on valittuna, jBisen tien varoitustoiminto on kBytRssB.

❈ Annetut tiedot voivat vaihdella autoosi riippuen autoosi soveltuvista toiminnoista.
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Kohde Selitys

Enable Service Interval 
(huoltovBlin kByttRRnotto) Jos tBmB toiminto valitaan, huoltovBlitoiminto aktivoituu.

Adjust Interval (huoltovBlin 
sBBtBminen)

Jos huoltovBli-ilmoitustoiminto on otettu kByttRRn, voit sBBtBB huoltomittarin ajan ja kilomet-
rimBBrBn.

Reset (Nollaus) HuoltovBlin osoituksen nollaus.

6. Service interval (HuoltovBli)

Jos huoltovBlin ilmoitus on otettu kByttRRn ja aika- tai kilometrimBBrB on sBBdetty, viestit tulevat nByttRRn seuraavissa 
olosuhteissa joka kerran, kun virransyRttR kytketBBn.
- Service in (seuraava huolto): Tuo nByttRRn kilometri- ja vuorokausimBBrBn ennen huoltoa.

- Service required (huoltotarve): Tuo nByttRRn kilometri- tai vuorokausimBBrBn huollon ohituksesta.

Ajomatka ja aikavBli voivat olla virheelliset seuraavissa tilanteissa.
- Akkukaapeli on irrotettu.

- Akkuvaraus on tyhjentynyt.



A
utosi om

inaisuudet

5

5-57

Kohde Selitys

12 V:n Battery Saver+

• Kytkee 12 V:n akun Saver+ -toiminnon kByttRRn / pois kBytRstB.
 Kun toiminto on kBytRssB, korkeajBnniteakku yllBpitBB 12 V:n akun varausta.

❈ LisBtietoja on sBhkRauton kByttRoppaan kohdassa ”12 V Aux. Battery Saver+ 
(12 V:n akun Saver+-toiminto)” sivulla 1-57.

Energiankulutuksen automaattinen 
nollaus (auto reset)

• Off (ei kBytRssB): Energian keskikulutustieto ei nollaudu automaattisesti latauk-
sen yhteydessB.

- After Ignition (kBynnistyksen jBlkeen): Energian keskikulutustieto nollautuu auto-
maattisesti, kun moottorin sammuttamisesta on kulunut 4 tuntia.

• After Recharging (latauksen jBlkeen): Energian keskikulutustieto nollautuu auto-
maattisesti latauksen yhteydessB.

❈ LisBtietoja on kohdassa ”Ajotietokone” sivulla 5-65.

Speedometer Unit (nopeusmittarin 
yksikkR)

• km/h tai MPH

Nopeusmittarin yksikRn valinta.

Consumption Unit (kulutuksen 
yksikkR)

• km/kWh tai kWh/100km

Kulutuksen yksikRn valinta.

Temperature Unit (lBmpRtilayksikRn 
valinta)

• °C / °F

Valitse lBmpRtilayksikkR.

Tire Pressure Unit (rengaspaineen 
yksikkR)

• psi / kPa / bar

Valitse rengaspaineen yksikkR.

7. Muut toiminnot (mikBli varusteena)

❈  Annetut tiedot voivat vaihdella autoosi riippuen autoosi soveltuvista toiminnoista.
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Kohde Selitys

Reset (Nollaus)
Voit palauttaa valikkojen tehdasasetukset mukautettavien asetusten tilassa. Kaikki 
KByttBjBasetukset-tilan valikot palautetaan tehdasasetuksiin lukuun ottamatta 
kByttRkieltB ja huoltovBliB.

8. Reset (Nollaus)
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Esittely
LCD-nBytRillB esitetBBn kuljettajille 
seuraavia tietoja.
- Matkatiedot

- LCD-tilat

- Varoitusviestit

 Matkatiedot (ajotietokone)
Ajotietokone on mikroprosessorioh-
jattu kuljettajan tietojBrjestelmB, joka 
esittBB nBytRllB ajamiseen liittyvBB tie-
toa.

✽ HUOMAUTUS

ErBBt ajotietokoneeseen tallennetut 
tiedot nollautuvat, jos akkukaapelit 
kytketBBn irti.

 Ajotietokoneen tilat Voit vaihtaa ajotietokoneen nByttRtilaa 
painamalla ohjauspyRrBn kytkintB 
( / ) haluamaasi suuntaan. 

Kulutustietojen nByttR

Average Energy Consumption, 
energian keskikulutus (1)
• JBrjestelmB laskee energian keski-

kulutuksen edellisen nollauksen jBl-
keisen ajomatkan ja korkeajBnnitea-
kun energiankulutuksen perusteella.

• Energian keskikulutus voidaan nolla-
ta manuaalisesti tai automaattises-
ti. 

 LCD-N(YT8T (MIK(LI VARUSTEENA) 

Ajotyyli

Energiavirta

• Tripmeter, osamatkamittari 
•  Average Energy Consumption, 

energian keskikulutus
• Timer, ajastin

Accumulated Info, kerBtyt tiedot

• Tripmeter, osamatkamittari 
•  Average Energy Consumption, 

energian keskikulutus
• Timer, ajastin

Drive Info, ajotiedot

•  Average Energy Consumption, 
energian keskikulutus

•  Instant Energy Consumption, 
energian hetkellinen kulutus

Consumption Info, kulutustiedot

OSKEV048168L
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Manuaalinen nollaus
Voit nollata energian keskikulutuksen 
manuaalisesti painamalla ohjauspyR-
rBn [OK]-painiketta yli yhden sekunnin 
ajan keskikulutuksen nBkyessB nBy-
tRssB.

Automaattinen nollaus
Nollataksesi energian keskikulutuksen 
automaattisesti, valitse LCD-nBytRn 
mukautettavista asetuksista (User 
Settings) jompi kumpi seuraavista.
- After ignition (Virran sammutuksen 
jBlkeen): Energian keskikulutus nol-
lautuu automaattisesti, kun moot-
torin sammuttamisesta on kulunut 4 
tuntia.

- After recharging (Latauksen jBlkeen): 
Energian keskikulutus nollautuu 
automaattisesti, kun ajonopeus ylit-
tBB 1 km/h, kun autoa on ladattu yli 
10 %.

✽ HUOMAUTUS

Autolla on ajettava vBhintBBn 300 
metriB edellisen virrankytkennBn ja 
-katkaisun jBlkeen, ennen kuin jBrjes-
telmB saa keskimBBrBisen energian-
kulutuksen pBivitetyn tiedon.

Instant Energy Consumption (2) 
(energian hetkellinen kulutus)
• Hetkellinen energiankulutus nBy-
tetBBn LCD-nBytRn pylvBsnBytRn 
mukaisesti ajon aikana.

Accumulated Info display (KerBtyt 
tiedot -nByttR) 

NBytRssB nBkyvBt osamatkan (1), 
energian keskikulutuksen (2) ja koko-
naisajoajan (3) kerBtyt tiedot.
Tiedot kerBtBBn edellisestB nollaukses-
ta alkaen.
Ne voidaan nollata pitBmBllB OK-pai-
niketta painettuna kerBttyjen tietojen 
nByttRtilassa. Osamatkan, energian 
keskikulutuksen ja kokonaisajoajan tie-
dot nollautuvat samanaikaisesti.

KerBttyjen ajotietojen laskeminen jat-
kuu auton ollessa liikkeellelBhtRval-
mius-tilassa ( ) (esimerkiksi auton 
ollessa ruuhkassa tai pysBhtyneenB 
liikennevaloihin).

✽ HUOMAUTUS

Autolla on ajettava vBhintBBn 300 
metriB edellisen virrankytkennBn ja 
-katkaisun jBlkeen, ennen kuin jBr-
jestelmB saa kerBttyjen ajotietojen 
pBivitetyn tiedon.

OSKEV048170L
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Drive Info display (Ajotiedot-nByttR)

NBytRssB nBkyvBt osamatkan (1), 
energian keskikulutuksen (2) ja koko-
naisajoajan (3) tiedot.
Tiedot yhdistetBBn jokaiselta virran-
kytkentB-katkaisujaksolta. Kun moot-
tori on ollut sammutettuna vBhintBBn 
4 tunnin ajan tai pidempBBn ajotie-
dot-nByttR nollautuu.
Ajotiedot voidaan nollata pitBmBl-
lB OK-painiketta painettuna ajotie-
dot-nBytRssB. Osamatkan, energian 
keskikulutuksen ja kokonaisajoajan tie-
dot nollautuvat samanaikaisesti.

Ajotietojen laskeminen jatkuu auton 
ollessa liikkeellelBhtRvalmius-tilassa 
( ) (esimerkiksi auton ollessa ruuh-
kassa tai pysBhtyneenB liikennevaloi-
hin).

✽ HUOMAUTUS

Autolla on ajettava vBhintBBn 300 
metriB edellisen virrankytkennBn ja 
-katkaisun jBlkeen, ennen kuin jBr-
jestelmB saa ajotietojen pBivitetyn 
tiedon.

Driving style (Ajotyyli)

TBllB nBytRllB esitetBBn, onko kuljetta-
jan ajotyyli taloudellinen, normaali vai 
aggressiivinen.

Energy flow (Energiavirta) 

SBhkRauton jBrjestelmB ilmoittaa kul-
jettajalle energiavirrat eri kByttRtilois-
sa. Ajon aikana nBytetBBn 3 kByttRtilan 
energiavirrat.  
LisBtietoja on sBhkRauton kByttRop-
paan kohdassa ”Akkuvaraus ja energi-
ankulutus” sivulla 1-12.

OSKEV048169L
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 LCD-nBytRn viestit 
Ajotiedot-nByttR

Ajotiedot-viesti tulee nByttRRn jokaisen 
ajomatkan jBlkeen.  NBytRssB nBkyvBt 
osamatkan (1), energian keskikulutuk-
sen (2), ajoajan (3), latausajan tilan (4) 
ja ilmastoinnin ajan tilan (5) osoitukset.
Tieto nBkyy muutamien sekuntien ajan, 
kun pBBvirta kytketBBn pois, ja poistuu 
nBytRstB tBmBn jBlkeen automaatti-
sesti.  Tieto lasketaan uudelleen jokai-
sen pBBvirran kytkennBn yhteydessB. 

✽ HUOMAUTUS

• Jos mittaristossa nBkyy avoimen 
kattoluukun varoitus, Ajotiedot-
viestiB ei tule mittaristoon.

• LisBtietoja latausajasta ja/tai ilmas-
toinnin ajasta on erillisessB auton 
navigointijBrjestelmBn oppaassa.

Press brake pedal to start vehicle 
(Paina jarrupoljinta ja kBynnistB 
moottori)
TBmB varoitusviesti tulee nByttRRn, jos 
START/STOP-painike kytkeytyy kah-
desti perBkkBin ACC-asentoon ilman, 
ettB jarrupoljinta painetaan.
Moottori voidaan kBynnistBB painamal-
la jarrupoljinta.

Key not in vehicle (Avain ei ole 
autossa)
Jos avaat oven, eikB Blyavain ei ole 
auton sisBllB eikB auton virta ole sam-
mutettuna, tBmB viesti nBytetBBn.
'lyavaimen pitBB aina olla autossa 
moottoria kBynnistettBessB.

Key not detected (JBrjestelmB ei 
havaitse Blyavainta) 
TBmB varoitusviesti tulee nByttRRn, 
jos Blyavainta ei havaita autossa, kun 
START/STOP-painiketta painetaan.

Press START/STOP button again 
(Paina kBynnistyspainiketta 
uudelleen)
TBmB viesti tulee nByttRRn, jos moot-
tori ei kBynnisty normaalisti START/
STOP-painiketta painettaessa.
TBssB tapauksessa yritB kBynnistBB 
moottori uudelleen painamalla START/
STOP-painiketta.
Jos varoitusviesti nBkyy jokaisen 
START/STOP-painikkeen painalluksen 
yhteydessB, suosittelemme, ettB tar-
kastutat auton ammattihuoltoliikkees-
sB. Suosittelemme ottamaan yhteyttB 
valtuutettuun KIA-jBlleenmyyjBBn tai 
huollon yhteistyRkumppaniin.

Press START/STOP button with 
key (Paina START/STOP-painiketta 
avaimella) 
TBmB varoitusviesti tulee nByttRRn, 
jos START/STOP-painiketta painetaan, 
kun varoitusviesti ”Key not detected” 
(avainta ei havaittu) on nBytRssB.

Check BRAKE SWITCH fuse (Tarkista 
jarruvalovalokoskettimen sulake)
TBmB varoitusviesti tulee nByttRRn, 
kun jarrukytkimen sulake on irrotettu.
Vaihda sulake ennen kuin yritBt kByn-
nistBB moottorin uudelleen.

OSKEV048173L
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Jos et voi vaihtaa sulaketta heti, voit 
kBynnistBB moottorin painamal-
la ACC-asennossa olevaa START/
STOP-painiketta 10 sekunnin ajan.

Shift to P to start vehicle (Vaihda 
pysBkRintivaihteelle ”P”, jotta voit 
kBynnistBB moottorin)
Varoitusviesti tulee nByttRRn, jos yritBt 
kBynnistBB moottorin eikB vaihteenva-
litsin ole P-asennossa (Park).

Shift to P (SiirrB vaihteenvalitsin 
P-asentoon)
TBmB varoitusviesti tulee nByttRRn, jos 
yritBt sammuttaa moottorin, kun vaih-
teenvalitsin on N-asennossa. 
TBssB tapauksessa START/STOP-pai-
nike siirtyy ACC-asentoon (jos painat 
START/STOP-painiketta uudelleen, se 
palaa ON-asentoon).

Low Key Battery (Avaimen paristo 
on heikko) 
TBmB varoitusviesti tulee nByttRRn, jos 
Blyavaimen pariston varaus on heik-
ko, kun START/STOP-painike kytketBBn 
OFF-asentoon.

Battery discharging due to 
external electrical devices 
(Akun tyhjeneminen ulkoisten 
sBhkRlaitteiden vuoksi)
TBmB viesti nBytetBBn, jos akkujBnnite 
on pysBkRinnin aikana alhainen muiden 
kuin tehdasasennettujen sBhkRlaittei-
den (esim. kojelautakameran) vuoksi. 
Varo, ettei akku purkaannu.
Jos varoitusviesti nBytetBBn, kun olet 
poistanut ei-tehdasasennetut sBhkR-
laitteet, tarkastuta autosi ammatti-
huollossa. Suosittelemme ottamaan 
yhteyttB valtuutettuun KIA-jBlleen-
myyjBBn tai huollon yhteistyRkump-
paniin.

Door, Hood, Tailgate open (ovi, 
konepelti tai takaluukku on auki)

TBmB varoitus nBytetBBn, jos ovi, 
konepelti tai takaluukku on jBBnyt auki.  
Varoituksessa nBkyy, mikB ovi on auki.

OSKEV048174L

HUOMIO

Varmista ennen liikkeellelBhtRB, ettB 
ovet, konepelti ja takaluukku ovat 
tBysin kiinni. Tarkista, ettei mittaris-
tossa ei ole avoimen oven, konepellin 
eikB takaluukun varoitusvaloa eikB 
-viestiB. 
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Avonaisen kattoluukun varoitus 
(mikBli varusteena)

Varoitusvalo tulee nByttRRn, jos moot-
tori sammutetaan kattoluukun ollessa 
auki.
Sulje kattoluukku huolellisesti ennen 
ajoneuvosta poistumista.

Low Pressure warning display 
(Alhaisen rengaspaineen varoitus)

TBmB varoitusviesti tulee nByttRRn, 
kun rengaspaine on alhainen. Kyseisen 
renkaan kohta nBkyy valaistuna nBy-
tRssB.
 ❈ LisBtietoja on kohdassa ”Rengas-
paineiden valvontajBrjestelmB 
(TPMS)” sivulla 7-09.

Lights mode (valojen toimintatila) 

Merkkivalo osoittaa, mikB ulkovalo on 
valittuna valokytkimellB. 
Voit halutessasi poistaa pyyhkimien/
valojen nBytRn kBytRstB tai ottaa sen 
kByttRRn mittariston LCD-nBytRn 
kautta, kohdasta Mukautettavat ase-
tukset.

OSKEV048176L
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Wiper mode (Lasinpyyhkimien 
toimintatila) 

Merkkivalo osoittaa, mikB lasinpyy-
hinnopeus on valittuna pyyhkimen kyt-
kimellB. 
Voit halutessasi poistaa pyyhkimien/
valojen nBytRn kBytRstB tai ottaa sen 
kByttRRn mittariston LCD-nBytRn 
kautta, kohdasta Mukautettavat ase-
tukset.

Low Washer Fluid 
(Lasinpesunestetaso alhainen) 
Varoitusviesti nBkyy, kun lasinpesu-
nestesBiliR on lBhes tyhjB.
LisBB lasinpesunestettB.

Check headlight (Tarkista ajovalo, 
jos toiminto varusteena)
TBmB varoitusviesti tulee nByttRRn, 
jos ajovalot eivBt toimi normaalisti. 
Ajovalon polttimo pitBB mahdollisesti 
vaihtaa. 
Varmista, ettB vaihdat palaneen polt-
timon tilalle samantehoisen polttimon.

Check turn signal (Tarkista 
suuntavilkku, jos toiminto 
varusteena)
TBmB varoitusviesti tulee nByttRRn, 
jos suuntavilkut eivBt toimi normaa-
listi. Jokin polttimo pitBB mahdollisesti 
vaihtaa.
Varmista, ettB vaihdat palaneen polt-
timon tilalle samantehoisen polttimon.

Check brake light (Tarkista 
jarruvalo, jos toiminto varusteena)
TBmB varoitusviesti tulee nByttRRn, jos 
jarruvalot eivBt toimi normaalisti. Jokin 
polttimo pitBB mahdollisesti vaihtaa.
Varmista, ettB vaihdat palaneen polt-
timon tilalle samantehoisen polttimon.

Check High Beam Assist (HBA) 
system (Tarkista kaukovaloavustin; 
jos varusteena)
Varoitusviesti tulee nByttRRn, jos kau-
kovaloavustimessa (HBA) on toimin-
tahBiriR. Tarkastuta autosi ammatti-
huollossa. Suosittelemme ottamaan 
yhteyttB valtuutettuun KIA-jBlleen-
myyjBBn tai huollon yhteistyRkump-
paniin.
 ❈ LisBtietoja on kohdassa   ”Kaukova-
loavustin” sivulla 5-95. 

Check headlamp LED (Tarkista 
LED-ajovalo, jos varusteena)
Varoitusviesti tulee nByttRRn, jos 
LED-ajovaloissa on toimintahBiriR. Tar-
kastuta autosi ammattihuollossa. Suo-
sittelemme ottamaan yhteyttB valtuu-
tettuun KIA-jBlleenmyyjBBn tai huollon 
yhteistyRkumppaniin.

Check Forward Collision Avoidance 
Assist system (Tarkasta FCA-
jBrjestelmB, jos varusteena)
Varoitusviesti ilmoittaa tRrmBysva-
roittimen (FCA) hBiriRstB. Tarkastuta 
autosi ammattihuollossa. Suosittelem-
me ottamaan yhteyttB valtuutettuun 
KIA-jBlleenmyyjBBn tai huollon yhteis-
tyRkumppaniin.

OSKEV048178L
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 ❈ LisBtietoja on kohdassa ”TRrmBys-
varoittimella varustettu hBtBjarru-
tusjBrjestelmB (FCA)” sivulla 6-118.

Check Blind-Spot Collision Warning 
(BCW) system (Tarkista kuolleen 
kulman varoitusjBrjestelmB, jos 
varusteena)
Varoitusviesti tulee nByttRRn, jos kuol-
leen kulman varoitusjBrjestelmBssB 
on toimintahBiriR. Tarkastuta auto-
si ammattihuollossa. Suosittelem-
me ottamaan yhteyttB valtuutettuun 
KIA-jBlleenmyyjBBn tai huollon yhteis-
tyRkumppaniin.
 ❈ LisBtietoja on kohdassa ”Kuol-
leen kulman varoitin (BCW)” sivul-
la 6-98/”RisteBvBn liikenteen tRr-
mByksenestojBrjestelmB (RCCA)” 
sivulla 6-109.

Check Smart Cruise Control 
System (Tarkista mukautuva 
vakionopeudensBBdin, jos 
varusteena)
Varoitusviesti tulee nByttRRn, jos 
mukautuvassa vakionopeudensBBti-
messB on toimintahBiriR. Tarkastuta 
autosi ammattihuollossa. Suosittelem-
me ottamaan yhteyttB valtuutettuun 
KIA-jBlleenmyyjBBn tai huollon yhteis-
tyRkumppaniin.

 ❈ LisBtietoja on kohdassa ”Mukautu-
va vakionopeudensBBdin Stop & Go 
-jBrjestelmBllB” sivulla 6-62.

Check Driver Attention Warning 
(DAW) system (Tarkista kuljettajan 
vireystilan valvontajBrjestelmB 
(DAW), jos varusteena)
Varoitusviesti tulee nByttRRn, jos kul-
jettajan vireystilan valvontajBrjestel-
mBssB (DAW) on toimintahBiriR. Tar-
kastuta autosi ammattihuollossa. Suo-
sittelemme ottamaan yhteyttB valtuu-
tettuun KIA-jBlleenmyyjBBn tai huollon 
yhteistyRkumppaniin.
 ❈ LisBtietoja on kohdassa ”Kuljetta-
jan vireystilan valvontajBrjestlemB 
(DAW)” sivulla 6-118. 

Check Lane Keeping Assist (LKA) 
system (Tarkista kaistavahtijBrjes-
telmB (LKA) (jos varusteena))
Varoitusviesti tulee nByttRRn, jos 
aktiivisessa kaistavahtijBrjestelmBs-
sB (LKA) on toimintahBiriR. Tarkastuta 
autosi ammattihuollossa. Suosittelem-
me ottamaan yhteyttB valtuutettuun 
KIA-jBlleenmyyjBBn tai huollon yhteis-
tyRkumppaniin.
 ❈ LisBtietoja on kohdassa ”Tarkista 
kaistavahtijBrjestelmB (LKA)” sivul-
la 6-118. 

Shift to P to charge (Kytke 
vaihteenvalitsin P-asentoon 
latausta varten)
TBmB varoitusviesti tulee nByttRRn, jos 
kytket latauskaapelin, kun vaihteenva-
litsin ei ole P-asennossa. 
Kytke vaihteenvalitsin P-asentoon 
ennen latauskaapelin kytkemistB. 

Remaining Time (JBljellB oleva aika)
TBmB viesti nBytetBBn ilmoituksena 
ajasta, joka tarvitaan akun lataamisek-
si valittuun lataustasoon.

Unplug vehicle to start (Poista 
latauskaapeli ennen kBynnistBmistB)
Varoitusviesti tulee nByttRRn, jos kByn-
nistBt moottorin irrottamatta lataus-
kaapelia. Irrota latauskaapeli ja kByn-
nistB vasta sitten ajoneuvo.

Charging Door Open 
(LatausliitBnnBn luukku auki)
Viesti tulee nByttRRn, kun autolla aje-
taan latausliitBnnBn luukku auki. Sulje 
latausliitBnnBn luukku ennen liikkeel-
lelBhtRB.
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12 V:n Battery Saver+ used while 
parked (12 V:n akun sBBstRtoiminto 
kBytRssB pysBkRinnin aikana)
Viesti tulee nByttRRn, kun 12 V:n akun 
Saver+ -sBBstRtoiminto on pBBttynyt. 
 ❈ LisBtietoja on sBhkRauton kByttR-
oppaan kohdassa ”12 V Aux. Batte-
ry Saver+ (12 V:n akun Saver+-toi-
minto)” sivulla 1-57.  

Charging stopped. Check the 
cable connection (Lataus pBBttyi. 
Tarkasta kaapelin kytkentB)
TBmB varoitusviesti nBytetBBn, kun 
lataus lopetetaan siksi, ettB latauspis-
toke ei ole kunnolla kytkettynB lataus-
liittimeen
Jos nBin kBy, irrota latauspistoke, kytke 
se takaisin ja tarkista onko latauspis-
tokkeessa tai latausliittimessB ongel-
mia (ulkoinen vaurio, likaa tms.).
Jos sama ongelma ilmenee, kun auton 
akku ladataan vaihdetulla latauskaa-
pelilla tai Kian alkuperBisellB siirrettB-
vBllB akkuvaraajalla, on suositeltavaa, 
ettB tarkastutat auton valtuutetussa 
Kia-liikkeessB.

Low Battery (Alhainen akkuvaraus)
TBmB viesti tulee nByttRRn, kun kor-
keajBnniteakun varaus laskee alle 8 
prosenttiin. 

Mittariston merkkivalo ( ) syttyy 
samanaikaisesti. 
Lataa korkeajBnniteakku vBlittRmBsti. 

Charge immediately. Power limited 
(Lataa vBlittRmBsti. Tehonrajoitus)
TBmB viesti tulee nByttRRn, kun kor-
keajBnniteakun varaus laskee alle 3 
prosenttiin. 
Mittariston merkkivalo ( ) ja tehon-
rajoituksesta varoittava merkkivalo 
( ) syttyvBt samanaikaisesti.
KorkeajBnniteakun energiankulutus 
minimoidaan rajoittamalla auton tehoa. 
Lataa akku vBlittRmBsti.

Low outside temperature may 
limit power output. Charge 
EV battery / Low EV battery 
temperature. Power limited 
(Alhainen ulkolBmpRtila saattaa 
rajoittaa antotehoa. Lataa EV-akku. 
Alhainen EV-akun lBmpRtila. 
Tehonrajoitus)
Molemmat varoitusviestit nBytetBBn 
sBhkRauton jBrjestelmBn suojaami-
seksi, kun ulkolBmpRtila on alhainen. 
Jos korkeajBnniteakun varaustaso on 
alhainen ja auto on pitkBn aikaa pysB-
kRitynB ulkona, akkuteho voi olla rajal-
linen. 

Akku kannattaa tBllRin ladata ennen 
liikkeelle lBhtRB tehon lisBBmiseksi.   

✽ HUOMAUTUS
Jos tBmB varoitusviesti tulee edel-
leen nBkyviin ulkolBmpRtilan noustua, 
tarkastuta autosi ammattihuollossa. 
Suosittelemme ottamaan yhteyttB 
valtuutettuun KIA-jBlleenmyyjBBn tai 
huollon yhteistyRkumppaniin.

EV Battery Overheated! Stop vehicle 
(Akku ylikuumenee! PysBytB auto)
TBmB varoitusviesti tulee nByttRRn, 
kun korkeajBnniteakun lBmpRtila on 
liian korkea. Tarkoituksena on suojella 
akkua ja auton sBhkRjBrjestelmBB.
PysBytB auto, sammuta mootto-
ri START/STOP-painikkeella ja odota, 
ettB akku jBBhtyy.

Power limited (Tehonrajoitus)
TBmB varoitusviesti tulee nByttRRn 
seuraavissa tapauksissa, joissa auton 
tehonrajoitus kytkeytyy turvallisuus-
syistB:
• KorkeajBnniteakun jBnnitteen taso 
laskee nopeasti tai on laskenut mBB-
rBtyn tason alle.
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• Kun moottorin lBmpRtila on liian kor-
kea ja korkeajBnniteakun lBmpRtila 
on liian korkea tai liian matala.

• JBBhdytysjBrjestelmBssB on toimin-
tahBiriR, joka voi keskeyttBB nor-
maalin ajon.

✽ HUOMAUTUS

Jos tBmB varoitusviesti nBkyy nBy-
tRssB, BlB kiihdytB liian voimakkaasti 
BlBkB lBhde liikkeelle liian suurella 
teholla. 
Jos korkeajBnniteakun varaustaso ei 
ole riittBvB, lataa akku vBlittRmBsti. 

Stop vehicle and check power 
supply (PysBytB auto ja tarkista 
virransyRttR)
NByttRRn tulee varoitusviesti, kun vir-
ransyRttRjBrjestelmBssB on toiminta-
hBiriR.
Jos nBin tapahtuu, pysBkRi auto tur-
valliseen paikkaan. TBmBn jBlkeen auto 
pitBB hinata lBhimmBlle KIA-jBlleen-
myyjBlle ja tarkastettavaksi ammat-
tihuoltoon. Suosittelemme ottamaan 
yhteyttB valtuutettuun KIA-jBlleen-
myyjBBn tai huollon yhteistyRkump-
paniin.

Check Virtual Engine Sound 
System (Tarkista keinotekoinen 
moottorinBBni)
Varoitusviesti tulee nByttRRn, jos kei-
notekoisessa moottorinBBnessB (VESS) 
on toimintahBiriR.
Tarkastuta autosi tBssB tapaukses-
sa ammattihuollossa. Suosittelem-
me ottamaan yhteyttB valtuutettuun 
KIA-jBlleenmyyjBBn tai huollon yhteis-
tyRkumppaniin.

Check electric vehicle system 
(Tarkista elektroninen ohjausjBrjes-
telmB)
Varoitusviesti tulee nByttRRn, jos sBh-
kRauton elektronisessa ohjausjBrjes-
telmBssB on toimintahBiriR.
VBltB autolla ajamista, kun tBmB viesti 
on nBytRssB. 
Tarkastuta autosi tBssB tapaukses-
sa ammattihuollossa. Suosittelem-
me ottamaan yhteyttB valtuutettuun 
KIA-jBlleenmyyjBBn tai huollon yhteis-
tyRkumppaniin.

Power limited due to low EV bat-
tery temperature. Charge battery 
(Tehonrajoitus EV-akun alhaisen 
lBmpRtilan vuoksi. Lataa akku)
TBmB viesti nBytetBBn sBhkRauton jBr-
jestelmBn suojaamiseksi, kun sammu-
tat tai kBynnistBt auton ulkolBmpRtilan 
ollessa alhainen. Jos korkeajBnniteakun 
varaustaso on alhainen ja auto on pit-
kBn aikaa pysBkRitynB ulkona, akkute-
ho voi olla rajallinen. Akku kannattaa 
tBllRin ladata ennen liikkeelle lBhtRB 
tehon lisBBmiseksi.

Unplug vehicle to start 
(Poista latauskaapeli ennen 
kBynnistBmistB)
Varoitusviesti tulee nByttRRn, jos kByn-
nistBt moottorin irrottamatta lataus-
kaapelia. Irrota latauskaapeli ja kByn-
nistB vasta sitten auto.
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 VAROITUS- JA MERKKIVALOT

 Varoitusvalot

✽ HUOMAUTUS

■ Varoitusvalot
Varmista, ettB kaikki varoitusvalot 
sammuvat moottorin kBynnistBmi-
sen jBlkeen. SelvitB aina, mitB mah-
dollisesti palamaan jBBvBt valot ilmai-
sevat.

Huollon varoitusvalo
TBmB varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• START/STOP-painike on 
ON-asennossa.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• SBhkRauton ohjausjBrjestelmBn osis-
sa, esimerkiksi tunnistimissa, on toi-
mintahBiriR.

Jos varoitusvalo syttyy ajon aikana 
tai ei sammu moottorin kBynnistB-
misen jBlkeen, vie auto ammattihuol-
toon tarkastusta varten. Suosittelem-
me ottamaan yhteyttB valtuutettuun 
KIA-jBlleenmyyjBBn tai huollon yhteis-
tyRkumppaniin.

TurvatyynyjBrjestelmBn 
varoitusvalo
TBmB varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Kun moottorin START/STOP-painike 
asetetaan ON-asentoon.

 -  Valo syttyy noin kuuden sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• TurvatyynyjBrjestelmBssB on toimin-
tahBiriR.

 Tarkastuta auto tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. Suositte-
lemme kByntiB valtuutetulla KIA-jBl-
leenmyyjBllB tai huollon yhteistyR-
kumppanilla.

TurvavyRn varoitusvalo
Varoitusvalo ilmoittaa kul-
jettajalle, ettei turvavyRtB 
ole kiinnitetty.
LisBtietoja on kohdassa ”TurvavyRt” 
sivulla 4-26.

Seisontajarrun ja 
jarrunesteen varoitusvalo
TBmB varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Kun moottorin START/STOP-painike 
asetetaan ON-asentoon.

 -  Valo palaa noin kolmen sekunnin 
ajan.

 -  Se jBB palamaan, jos seisontajarru 
on kytketty.

• Seisontajarru kytketBBn.

• JarrunestesBiliRn nestetaso on liian 
matala.

 -  Jos varoitusvalo syttyy, kun sei-
sontajarru on vapautettu, jarru-
nestesBiliRn nestetaso on liian 
matala.

Jos jarrunestesBiliRn nestetaso on 
liian matala:
1. Aja varovaisesti lBhimpBBn turvalli-

seen pysBhtymispaikkaan ja 
pysBytB auto.
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2.  Sammuta moottori, tarkista jarru-
nestesBiliRn nestetaso vBlittRmBsti 
ja lisBB jarrunestettB tarvittaessa 
(LisBtietoja on kohdassa ”Jarrunes-
te” sivulla 8-17). Tarkasta sen jBl-
keen kaikki jarrujBrjestelmBn osat 
nestevuodoista. 'lB aja autolla, jos 
havaitset merkkejB jarrunestevuo-
dosta, jos varoitusvalo ei sammu 
tai jos jarrut eivBt toimi normaalis-
ti. 

 Hinauta auto tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoon tarkistettavaksi. 
Kia suosittelee kBBntymBBn val-
tuutetun Kia-jBlleenmyyjBn/huol-
toyhteistyRkumppanin puoleen.

KaksipiirijarrujBrjestelmB
Autosi on varustettu kaksipiirijarrujBr-
jestelmBllB. TBmB tarkoittaa, ettB voit 
yhB jarruttaa kahdella renkaalla, vaikka 
toinen piireistB rikkoutuisi.
Jarruttaminen ainoastaan yhdellB toi-
mivalla jarrupiirillB vaatii pidemmBn 
poljinliikkeen ja enemmBn voimaa 
auton pysByttBmiseksi.
LisBksi auto ei pysBhdy yhtB lyhyellB 
jarrutusmatkalla kBytettBessB ainoas-
taan osaa toimivasta jarrujBrjestel-
mBstB.

Lukkiutumattoman 
jarrujBrjestelmBn (ABS) 
varoitusvalo
TBmB varoitusvalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• START/STOP-painike on ON-asen-
nossa.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• ABS-jBrjestelmBssB on toimintahBi-
riR (auton tavallinen jarrujBrjestelmB 
toimii, mutta lukkiutumaton jarrujBr-
jestelmB ei ole kBytRssB).

 Tarkastuta auto tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. Suositte-
lemme kByntiB valtuutetulla KIA-jBl-
leenmyyjBllB tai huollon yhteistyR-
kumppanilla.

Elektronisen jarruvoiman 
jakojBrjestelmBn (EBD) 
varoitusvalo
NBmB kaksi varoitusva-
loa palavat yhtBaikaisesti 
ajon aikana seuraavassa 
tapauksessa:
• ABS-jBrjestelmB ja auton tavallinen 
jarrujBrjestelmB eivBt ehkB toimi 
normaalisti.

 Tarkastuta auto tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. Suositte-
lemme kByntiB valtuutetulla KIA-jBl-
leenmyyjBllB tai huollon yhteistyR-
kumppanilla.

VAROITUS 

■  Seisontajarrun ja jarrunesteen 
varoitusvalo

'lB aja autolla varoitusvalon palaes-
sa. Jos seisontajarrun ja jarrunesteen 
varoitusvalo palaa, kun seisontajarru 
on vapautettu, jarrunestesBiliRn nes-
tetaso on liian matala.
Tarkastuta auto tBssB tapauk-
sessa ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.
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Regeneroivan jarrun 
varoitusvalo
Tilanteet, joissa varoitus-
valo syttyy:
Regeneroiva jarrujBrjestel-
mB ei toimi ja jarrut ovat 
tehottomat. Jarrujen varoi-
tusvalo (punainen) ja regeneroivan jar-
rujBrjestelmBn varoitusvalo (keltainen) 
syttyvBt samanaikaisesti.

Aja tBssB tapauksessa varovasti ja tar-
kastuta auto ammattihuoltoliikkeessB. 
Kia suosittelee kBBntymBBn valtuu-
tetun Kia-jBlleenmyyjBn/huoltoyhteis-
tyRkumppanin puoleen.
Jarrupoljin saattaa olla normaalia jBy-
kempi ja jarrutusmatka normaalia 
pidempi.

✽ HUOMAUTUS

■  Elektronisen jarruvoiman 
jakojBrjestelmBn (EBD) 
varoitusvalo

Kun ABS-jBrjestelmBn varoitusva-
lo palaa tai sekB ABS-jBrjestelmBn 
ettB seisontajarrun ja jarrunesteen 
varoitusvalot palavat, nopeusmitta-
ri, matkamittari ja osamatkamittari 
eivBt ehkB toimi. MyRs sBhkRisen 
ohjaustehostimen (EPS) varoitusva-
lo saattaa syttyB ja ohjaus saattaa 
muuttua kevyemmBksi tai raskaam-
maksi.
Tarkastuta jBrjestelmB tBssB tapauk-
sessa mahdollisimman pian ammat-
tihuoltoliikkeessB. 
Kia suosittelee kBBntymBBn valtuu-
tetun Kia-jBlleenmyyjBn/huoltoyh-
teistyRkumppanin puoleen.

SBhkRisen 
ohjaustehostimen (EPS) 
varoitusvalo
TBmB varoitusvalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• START/STOP-painike on ON-asen-
nossa.

 -  Valo palaa siihen saakka, kun moot-
tori kBynnistetBBn.

- SBhkRisessB ohjaustehostimessa on 
toimintahBiriR.

 Tarkastuta auto tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. Suositte-
lemme kByntiB valtuutetulla KIA-jBl-
leenmyyjBllB tai huollon yhteistyR-
kumppanilla.

LatausjBrjestelmBn 
varoitusvalo
TBmB varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• 12 V:n akun varaus on liian alhainen 
tai latausjBrjestelmBssB (esimerkiksi 
DC/DC-muuntimessa) on toiminta-
hBiriR.

• Jos varoitusvalo syttyy ajon aikana, 
siirrB auto turvalliseen paikkaan, sam-
muta moottori ja kBynnistB se uudel-
leen ja tarkista, sammuiko varoitus-
valo. Jos varoitusvalo jBB palamaan, 
tarkastuta auto ammattihuollossa. 

(keltainen)

(punainen)

VAROITUS 

■  Elektronisen jarruvoiman 
jakojBrjestelmBn (EBD) 
varoitusvalo

Kun sekB ABS-jBrjestelmBn varoi-
tusvalo ettB seisontajarrun ja jarru-
nesteen varoitusvalo palavat, autosi 
jarrujBrjestelmB ei toimi normaalisti. 
'kkijarrutus saattaa tBllRin aiheuttaa 
vaaratilanteen.
TBllRin vBltB kovia nopeuksia ja Bkil-
lisiB jarrutuksia mahdollisuuksien 
mukaan.
Tarkistuta autosi viipymBttB val-
tuutetussa ammattihuollossa. Kia 
suosittelee kBBntymBBn valtuutetun 
Kia-jBlleenmyyjBn/huoltoyhteistyR-
kumppanin puoleen.
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Suosittelemme ottamaan yhteyttB 
valtuutettuun KIA-jBlleenmyyjBBn tai 
huollon yhteistyRkumppaniin.

• Vaikka varoitusvalo sammuu, suosit-
telemme, ettB tarkastutat auton val-
tuutetussa Kia-liikkeessB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

 Jos ajat edelleen varoitusvalon 
palaessa, jBrjestelmB saattaa rajoit-
taa ajonopeutta ja 12 V:n akun varaus 
voi purkautua kokonaan.
 ❈ DC-DC-muunnin LDC: MatalajBn-
nitteinen DC/DC-muunnin.

KorkeajBnniteakun liian 
alhaisen varauksen 
varoitusvalo
TBmB varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
KorkeajBnniteakun varaus on liian 
alhainen. Jos varoitusvalo syttyy, lataa 
akku vBlittRmBsti.

Tehonrajoituksen varoitus
TBmB varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
JBrjestelmB rajoittaa auton tehoa suo-
jatakseen auton sBhkRjBrjestelmBB.
Tehonrajoitus johtuu seuraavasta:
- KorkeajBnniteakun jBnnitteen taso 
laskee nopeasti tai on laskenut mBB-
rBtyn tason alle.

- Kun moottorin lBmpRtila on liian kor-
kea ja korkeajBnniteakun lBmpRtila 
on liian korkea tai liian matala.

- JBBhdytysjBrjestelmBssB on toimin-
tahBiriR, joka voi keskeyttBB nor-
maalin ajon

✽ HUOMAUTUS

'lB kiihdytB voimakkaasti BlBkB lBhde 
liikkeelle liian suurella teholla, jos 
tehonrajoituksen varoitusvalo palaa.
Jos korkeajBnniteakun varaustaso ei 
ole riittBvB, lataa akku vBlittRmBsti.

Matalan rengaspaineen 
varoitusvalo (jos osoitus 
varusteena)
TBmB varoitusvalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• START/STOP-painike on ON-asen-
nossa.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Yhden tai useamman renkaan ren-
gaspaine on huomattavan matala.

 ❈ LisBtietoja on kohdassa ”Rengas-
paineiden valvontajBrjestelmB 
(TPMS)” sivulla 7-09.

TBmB varoitusvalo vilkkuu ensin noin 
minuutin ajan ja jBB sitten palamaan 
tai vilkkuu ja on sammuksissa vuoro-
tellen noin kolmen sekunnin jaksoissa 
seuraavassa tapauksessa:
• Rengaspaineen valvontajBrjestel-
mBssB on toimintahBiriR.

 Tarkastuta jBrjestelmB tBssB tapauk-
sessa mahdollisimman pian ammat-
tihuoltoliikkeessB. 

 Kia suosittelee kBBntymBBn valtuu-
tetun Kia-jBlleenmyyjBn/huoltoyh-
teistyRkumppanin puoleen.

 ❈ LisBtietoja on kohdassa ”Rengas-
paineiden valvontajBrjestelmB 
(TPMS)” sivulla 7-09.

HUOMIO

Kun jBljellB oleva akkuvaraus on 
alhainen, tehonrajoituksen varoitus-
valo syttyy ja antotehoa rajoitetaan. 
Lataa tBssB tapauksessa akku vBlit-
tRmBsti, sillB muussa tapauksessa 
ylBmBkien ajaminen saattaa olla vai-
keaa tai auto saattaa luisua taakse-
pBin.
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Yleisvaroitusvalo
• TBmB varoitusvalo ilmoit-
taa kuljettajalle seuraa-
vista tilanteista: 

 -  LED-ajovalon toimintahBiriR (mikBli 
varusteena)

 -  Kuolleen kulman varoitusjBrjestel-
mBn toimintahBiriR (mikBli varus-
teena) 

 -  Stop & Go-toiminnolla varustetun 
mukautuvan vakionopeudensBBti-
men toimintahBiriR (mikBli varus-
teena)

 -  TRrmBysvaroittimen toimin ta-
hBiriR  (mikBli varusteena)

 -  Kuolleen kulman varoittimen tutka 
peittynyt (mikBli varusteena)

 -  Stop & Go-toiminnolla varustetun 
mukautuvan vakionopeussBBti-
men tutka peittynyt (mikBli varus-
teena)

 -  TRrmBysvaroittimella varustetun 
automaattisen hBtBjarrutusjBr-
jestelmBn tutka peittynyt (mikBli 
varusteena)

 - Valojen toimintahBiriR

 -  Kaukovaloavustimen toimintahBiriR 
(mikBli varusteena)

Tarkista LCD-nBytRstB varoitusta kos-
kevat lisBtiedot.

SBhkRtoimisen 
seisontajarrun (EPB) 
varoitusvalo 
(mikBli varusteena)
TBmB varoitusvalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• START/STOP-painike on ON-asen-
nossa.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• SBhkRtoimisessa seisontajarrujBrjes-
telmBssB (EPB) on toimintahBiriR.

 Tarkastuta autosi tBssB tapaukses-
sa ammattihuollossa. Suosittelem-
me ottamaan yhteyttB valtuutet-
tuun KIA-jBlleenmyyjBBn tai huollon 
yhteistyRkumppaniin.

✽ HUOMAUTUS

■  SBhkRtoimisen seisontajarrun 
(EPB) varoitusvalo

SBhkRtoimisen seisontajarrun (EPB) 
varoitusvalo voi syttyB, kun ajonva-
kautusjBrjestelmBn (ESC) merkkivalo 
syttyy ajonvakautusjBrjestelmBn toi-
mintahBiriRn takia (tBmB ei ole merk-
ki seisontajarrun toimintahBiriRstB).

VAROITUS 

■ Turvallinen pysByttBminen
• Rengaspaineen valvontajBrjestel-

mB ei kykene varoittamaan sinua 
ulkoisen tekijBn aiheuttamasta 
BkillisestB rengasrikosta.

• Jos auto tuntuu epBvakaalta, nosta 
jalka heti pois kaasupolkimelta, 
hidasta ajonopeutta jarruttamalla 
kevyesti ja pysBytB auto lBhim-
pBBn turvalliseen paikkaan.

EPBVAROITUS 

■ Alhainen rengaspaine
• MerkittBvBsti alentunut rengas-

paine tekee auton kByttBytymi-
sen epBvakaaksi ja voi lisBtB auton 
hallinnan menettBmisen riskiB ja 
jarrutusmatkan pituutta.

• Jatkuva ajaminen alhaisilla rengas-
paineilla aiheuttaa renkaiden yli-
kuumenemista ja kulumista.
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LED-ajovalon 
varoitusvalo (mikBli 
varusteena)
TBmB varoitusvalo syttyy seuraavis-
sa tapauksissa:
• START/STOP-painike on ON-asen-
nossa.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• LED-ajovalossa on toimintahBiriR.

Tarkastuta auto tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. Suosittelem-
me kByntiB valtuutetulla KIA-jBlleen-
myyjBllB tai huollon yhteistyRkump-
panilla. 

TBmB varoitusvalo vilkkuu seuraavas-
sa tapauksessa:
• LED-ajovaloihin liittyvBssB kompo-
nentissa on toimintahBiriR.

Tarkastuta auto tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. Suosittelem-
me kByntiB valtuutetulla KIA-jBlleen-
myyjBllB tai huollon yhteistyRkump-
panilla. 

TRrmBysvaroittimen 
(FCA) merkkivalo
(jos varusteena)
TBmB merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Kun START/STOP-painike on 
ON-asennossa.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• TRrmBysvaroitin (FCA) on kytketty 
pois kBytRstB.

• Tutka-anturi tai suojus on peittynyt 
likaan tai lumeen. Tarkista anturi ja 
suojus ja puhdista ne pehmeBllB lii-
nalla.

• TRrmBysvaroittimessa (FCA) on toi-
mintahBiriR. TBssB tapauksessa suo-
sittelemme, ettB tarkistutat auton 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

 ❈ LisBtietoja on kohdassa ”TRr-
mBysvaroittimella varustet-
tu hBtBjarrutusjBrjestelmB (FCA) 
(kamera- ja tutkatyyppinen) (jos 
varusteena)” sivulla 6-45.

 Merkkivalot
 AjonvakautusjBrjestelmBn 
(ESC) merkkivalo 
(jos varusteena)
TBmB merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• START/STOP-painike on ON-asen-
nossa.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

• Kun ajonvakautusjBrjestelmBssB on 
toimintahBiriR.

 Tarkastuta auto tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. Suositte-
lemme kByntiB valtuutetulla KIA-jBl-
leenmyyjBllB tai huollon yhteistyR-
kumppanilla.

TBmB merkkivalo vilkkuu seuraavassa 
tapauksessa:
Kun ajonvakautusjBrjestelmB on toi-
minnassa.
 ❈ LisBtietoja on kohdassa ”Elektro-
ninen ajovakauden hallintajBrjes-
telmB (ESC) (mikBli varusteena)” 
sivulla 6-36.

HUOMIO

■ LED-ajovalon varoitusvalo
Jos jatkat ajamista LED-ajovalon 
varoitusvalon palaessa tai vilkkues-
sa, ajovalon (lBhivalo) kByttRikB voi 
alentua.
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AjonvakautusjBrjestelmBn 
(ESC) OFF-merkkivalo
(jos varusteena)
TBmB merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• START/STOP-painike on ON-asen-
nossa.

 -  Valo syttyy noin kolmen sekunnin 
ajaksi ja sammuu sitten.

•Kun ajonvakautusjBrjestelmB kytke-
tBBn pois kBytRstB painamalla ajon-
vakautusjBrjestelmBn OFF-painiketta.

 ❈  LisBtietoja on kohdassa ”Elektro-
ninen ajovakauden hallintajBrjes-
telmB (ESC) (mikBli varusteena)” 
sivulla 6-36.

Latauskaapelin 
kytkennBn merkkivalo
TBmB merkkivalo palaa 
punaisena, kun latauskaa-
peli on kytkettynB.

Ajonestolaitteen 
merkkivalo (Blyavaimella 
varustetut autot)
TBmB merkkivalo syttyy korkeintaan 
30 sekunniksi seuraavassa tapauk-
sessa:
JBrjestelmB tunnistaa auton sisBllB ole-
van Blyavaimen kun START/STOP-pai-
nike on ACC- tai ON-asennossa.
- Kun Blyavain tunnistetaan, voit 
kBynnistBB auton (  -merkkivalo 
PALAA).

- Merkkivalo sammuu moottorin kByn-
nistyttyB (  -merkkivalo PALAA). 

TBmB merkkivalo vilkkuu muutaman 
sekunnin ajan seuraavassa tapauk-
sessa:
• 'lyavain ei ole auton sisBllB.

 -  TBssB tapauksessa moottoria ei voi 
kBynnistBB.

TBmB merkkivalo vilkkuu kahden 
sekunnin ajan ja sammuu sitten seu-
raavassa tapauksessa:
• Jos Blyavain on autossa ja START/
STOP-painike on ON-asennossa, 
mutta auton jBrjestelmB ei tunnista 
Blyavainta.

 Tarkastuta autosi tBssB tapaukses-
sa ammattihuollossa. Suosittelem-
me ottamaan yhteyttB valtuutet-
tuun KIA-jBlleenmyyjBBn tai huollon 
yhteistyRkumppaniin.

TBmB merkkivalo vilkkuu seuraavassa 
tapauksessa:
• 'lyavaimen paristo on heikko.

• Ajonestolaitteessa on toimintahBiriR.
 Tarkastuta autosi tBssB tapaukses-
sa ammattihuollossa. Suosittelem-
me ottamaan yhteyttB valtuutet-
tuun KIA-jBlleenmyyjBBn tai huollon 
yhteistyRkumppaniin.
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Suuntavilkun merkkivalo
TBmB merkkivalo vilkkuu 
seuraavassa tapauksessa:
• Suuntavilkku kytketBBn pBBlle.

Jos jokin alla kuvatuista seikoista ilme-
nee, suuntavilkkujBrjestelmBssB voi olla 
toimintahBiriR.
Tarkastuta auto tBssB tapauksessa 
ammattihuoltoliikkeessB. Suosittelem-
me kByntiB valtuutetulla KIA-jBlleen-
myyjBllB tai huollon yhteistyRkump-
panilla.
 -  Merkkivalo ei vilku, mutta palaa 

jatkuvasti.

 -  Merkkivalo vilkkuu tavallista 
nopeammin.

 -  Merkkivalo ei syty lainkaan.

LBhivalojen merkkivalo 
(mikBli varusteena)
TBmB merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• LBhivalot kytketBBn pBBlle.

Kaukovalojen merkkivalo
TBmB merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Ajovalot kytketBBn pitkien valojen 
asentoon.

• Kuljettaja vetBB suuntavilkkuvipua 
itseBBn kohti kaukovalojen vBlByttB-
miseksi.

Kaukovaloavustimen 
merkkivalo (jos 
varusteena)
Tilanteet, joissa varoitusvalo syttyy: 
• Valokytkin on AUTO-asennossa ja 
kaukovalot palavat.

• Jos kaukovaloavustin havaitsee edel-
lB ajavan tai vastaantulevan auton 
valot, se kytkee automaattisesti 
lBhivalot.

 ❈ LisBtietoja on kohdassa ”Kaukova-
loavustin” sivulla 5-95.

Valojen merkkivalo
TBmB merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Taka- tai ajovalot kytketBBn pBBlle.

Etusumuvalojen 
merkkivalo
TBmB merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Etusumuvalot sytytetBBn.

Takasumuvalojen 
merkkivalo 
(mikBli varusteena)
TBmB merkkivalo syttyy seuraavissa 
tapauksissa:
• Takasumuvalot sytytetBBn.

READY-merkkivalo 
TBmB merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Kun auton jBrjestelmB on 
liikkeellelBhtRvalmiudessa.

 - ON : Normaaliajo on mahdollista.

 -  EI PALA: Normaaliajo ei ole mahdol-
lista tai autossa on vika.

 - Vilkkuu: Viansietotila.

Jos READY-merkkivalo sammuu tai 
vilkkuu, jBrjestelmBssB on vika. Tarkas-
tuta auto tBssB tapauksessa ammatti-
huoltoliikkeessB. Suosittelemme kByn-
tiB valtuutetulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.
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Aktiivisen kaistavahdin 
(LKA) merkkivalo (mikBli 
varusteena)
Aktiivisen kaistavahdin (LKA) merkki-
valo syttyy, kun kytket jBrjestelmBn 
pBBlle painamalla kaistavahdin paini-
ketta.
Keltainen LKA-merkkivalo syttyy, jos 
jBrjestelmBssB on toimintahBiriR.

 ❈ LisBtietoja on kohdassa ”Aktiivinen 
kaistavahti (LKA)” sivulla 6-118.

VakionopeussBBtimen 
merkkivalo 
(jos varusteena)
TBmB merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• VakionopeussBBdin kytketBBn pBBlle.

❈ LisBtietoja on kohdassa ”Vakionopeu-
densBBdin” sivulla 6-118.

SPORT-tilan merkkivalo
TBmB merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Valitset SPORT-ajotilan.

❈ LisBtietoja on kohdassa ”Ajotilan 
valintajBrjestelmB” sivulla 6-43.

ECO-tilan merkkivalo
TBmB merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa: 
• Valitset ECO-ajotilan.

 ❈ LisBtietoja on kohdassa ”Ajotilan 
valintajBrjestelmB” sivulla 6-43.

ECO+ -tilan merkkivalo
TBmB merkkivalo syttyy 
seuraavissa tapauksissa:
• Valitset ECO+ -ajotilan.

❈ LisBtietoja on kohdassa ”Ajotilan 
valintajBrjestelmB” sivulla 6-43.
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Kuvaus

HUD- eli tuulilasinByttR heijastaa mit-
tariston ja navigointiohjeet tuulilasissa 
olevaan lBpinBkyvBBn nByttRRn.

• TuulilasinBytRn kByttR
Piilotettu nByttR nousee ylRs, kun pai-
nat kojelaudan alaosassa vasemmalla 
olevaa nBytRn kByttRkytkintB ja kun 
painat kytkintB uudelleen, nByttR palaa 
piilotettuun asentoonsa.
• NByttRkuva ei ehkB nBy tuulilasissa 
seuraavissa tapauksissa:

 -  Kuljettajan istuma-asento on 
huono.

 -  Kuljettaja kByttBB polarisoituja tai 
muutoin sopimattomia silmBlaseja.

 -  HUD-nBytRn kannen pBBllB on jokin 
esine.

 - Ajettaessa mBrBllB tiellB.

 -  Jokin auton sisBvalo palaa.

 -  Ulkoa heijastuu kirkasta valoa auton 
sisBBn.

• Jos HUD-nBytRn kuva ei nBy hyvin, 
sBBdB nBytRn korkeutta, kiertoa tai 
valaistusta mittaristossa.

• Jos HUD-nByttR vaatii tarkistusta 
tai korjausta, suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

 TUULILASIN(YTT8 (HUD) (JOS VARUSTEENA)

OSK3048062L

OSK3048063L
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HUD-nBytRn tiedot

1. Vaiheittaiset navigointiohjeet

2. Liikennemerkit

3. Nopeusmittari

4. VakionopeudensBBtimen nopeus-
asetus

5. Mukautuvan vakionopeudensBBti-
men (SCC) tiedot

6. KaistavahtijBrjestelmBn tiedot

7. Kuolleen kulman varoitustiedot

8. Varoitusvalot (polttoaine vBhissB)

9. AV-tilan tiedot

 ❈ Liikennemerkit ja vaiheittaiset 
navigointiohjeet ovat kBytRssB 
alueen mukaan.

 HUD-nBytRn asetukset
Voit muuttaa LCD-nBytRssB seuraavia 
HUD-nBytRn asetuksia.
1. Display height (nBytRn korkeus)

2. Rotation (kierto)

3. Brightness (kirkkaus)

4. Content selection (sisBllRn valinta) 

5. Speedometer size (nopeusmittarin 
koko)

6. Speedometer color (nopeusmitta-
rin vBri)

 ❈ LisBtietoja on kohdassa ”LCD-nByt-
tR” sivulla 5-46.

VAROITUS 

■ TuulilasinByttR
• 'lB aseta lisBvarusteita tuulilasi-

nBytRn sulkimen pBBlle. Ne saatta-
vat pudota tuulilasinBytRn sisBBn ja 
vauriottaa sen mekanismia.

• Kuolleen kulman varoitusjBrjes-
telmB (BCW) on vain kuljettajaa 
avustava turvallisuusjBrjestelmB. 
Kaistaa vaihdettaessa on vaaral-
lista luottaa pelkBstBBn HUD-nBy-
tRssB nBkyviin BCW-jBrjestelmBn 
tietoihin. Tarkkaile aina muuta 
liikennettB.

OSKEV048189L
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Peruutustutka avustaa kuljettajaa 
auton peruutusliikkeen aikana anta-
malla BBnimerkkejB, mikBli mitB tahan-
sa esteitB havaitaan alle 120 cm:n etBi-
syydellB auton takana. 
TBmB on ainoastaan tBydentBvB jBr-
jestelmB eikB sen kByttR tarkoita, ettB 
kuljettajan erityistB varovaisuutta ja 
tarkkaavaisuutta ei tarvita. JBrjestel-
mBn tunnistimien (➀) toiminta-alue 
ja kyky tunnistaa esteitB on rajallinen. 
Aina peruuttaessasi kiinnitB yhtB pal-
jon huomiota takana oleviin esteisiin 
kuin peruuttaessasi autolla, jossa ei ole 
peruutustutkaa. 

Peruutustutkan toiminta
Toiminnan edellytykset
• JBrjestelmB on kBytRssB, kun peruu-
tustutkajBrjestelmBn OFF-painik-
keen merkkivalo ei pala. Jos haluat 
kytkeB peruutustutkan pois pBBltB, 
paina sen OFF-painiketta uudelleen. 
(Painikkeen merkkivalo syttyy). Kyt-
keBksesi jBrjestelmBn pBBlle paina 
painiketta uudelleen. (Painikkeen 
merkkivalo sammuu).

• TBmB jBrjestelmB kytkeytyy peruu-
tettaessa, kun START/STOP-PAINIKE 
on ON-asennossa.

 Jos auto liikkuu yli 5 km/h nopeudella, 
jBrjestelmB ei vBlttBmBttB ole kBy-
tRssB.

• Kun peruutustutka on kBytRssB, tun-
nistusetBisyys on noin 120 cm.

• Kun jBrjestelmB tunnistaa yli kaksi 
estettB samanaikaisesti, se paikallis-
taa lBhempBnB olevan esteen ensin.

 PERUUTUSTUTKA (JOS VARUSTEENA)

VAROITUS 

PeruutustutkajBrjestelmB on vain 
kuljettajaa avustava jBrjestelmB. 
Peruutustutkan toimintaan saatta-
vat vaikuttaa monet tekijBt (mukaan 
lukien ympBristRolosuhteet). Auton 
takana olevan alueen tarkastaminen 
on aina kuljettajan vastuulla ennen 
peruuttamista.

OSKEV048001L

Kun este on 120–60 cm:n 
etBisyydellB takapusku-
rista: merkkiBBni kuuluu 
jaksottaisesti.

Kun este on 60–31 cm:n 
etBisyydellB takapuskuris-
ta: merkkiBBni kuuluu yhB 
tiheBmmin.

Kun este on korkeintaan 
30 cm:n etBisyydellB taka-
puskurista: BBnimerkki 
kuuluu jatkuvana.

  VaroitusBBnityypit Merkkivalo*

* mikBli varusteena
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✽ HUOMAUTUS

Merkkivalo saattaa poiketa kuvan 
mukaisesta, kun este havaitaan.
Jos merkkivalo vilkkuu, tarkistu-
ta jBrjestelmB ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla. 

Tilanteet, joissa peruutustutka 
ei ole kBytettBvissB
Peruutustutka ei ehkB toimi asian-
mukaisesti, jos:
1.  Kosteus on jBBtynyt tunnistimiin. 

(Se toimii jBlleen normaalisti, kun 
kosteus on poistunut).

2. Tunnistin on peittynyt vieraasta 
aineesta, kuten lumesta tai vedes-
tB, tai tunnistin on tukkeutunut. 
(Se toimii jBlleen normaalisti, kun 
aine on poistettu, tai tunnistin ei 
ole enBB tukkeutunut).

3. Ajetaan epBtasaisilla tiepinnoilla 
(pBBllystBmBttRmBt tiet, soratiet, 
tRyssyt, kaltevuudet). 

4. Tunnistimen toiminta-alueella on 
esineitB, joista lBhtee liiallista 
melua (ajoneuvojen BBnimerkit, 
BBnekkBBt moottoripyRrBt tai rek-
kojen ilmajarrut).

5. Rankkasadetta tai vesisuihkua 
esiintyy.

6. Langattomia lBhettimiB tai matka-
puhelimia on tunnistimien toimin-
ta-alueella.

7. Tunnistin on lumen peitossa.

8. VedetBBn perBvaunua.

Tunnistusalue saattaa heikentyB, 
kun:
1. Tunnistin on likaantunut vieraasta 

aineesta, kuten lumesta tai vedes-
tB. (Tunnistusalue palaa takaisin 
normaaliksi, kun nBmB poistetaan).

2. Ulkoilman lBmpRtila on erittBin kor-
kea tai alhainen.

Seuraavia esineitB tunnistin ei vBlt-
tBmBttB havaitse:
1. TerBviB tai ohuita kappaleita, kuten 

kRysiB, ketjuja tai pieniB pylvBitB.

2.  Kappaleita, jotka eivBt saata hei-
jastaa tunnistimen lBhettBmBB sig-
naalia, kuten vaatteet, huokoiset 
materiaalit tai lumi.

3. EsteitB, joiden korkeus on alle 1 m 
ja lBpimitta alle 14 cm.

Peruutustutkan 
varotoimenpiteet
• Peruutustutka ei vBlttBmBttB anna 
tasaista merkkiBBntB riippuen 
nopeudesta ja havaittujen kappalei-
den muodoista.

• PysBkRintitutka saattaa vioittua, jos 
auton puskurin korkeutta tai tun-
nistinkokoonpanoa muutetaan. MikB 
tahansa tarvike tai lisBvaruste, joka 
ei ole tehtaan asentama, saattaa 
hBiritB tunnistimen toimintaa.

• Tunnistimet eivBt mahdollisesti tun-
nista estettB, joka on alle 30 cm:n 
etBisyydellB, tai ne saattavat tun-
nistaa etBisyyden vBBrin.  Noudata 
varovaisuutta.

• Jos tunnistin on jBBtynyt tai lumen, 
mudan tai veden peittBmB, se ei 
mahdollisesti toimi ennen kuin epB-
puhtaudet poistetaan pehmeBllB lii-
nalla. 

• 'lB paina, hankaa tai kolhi tunnistin-
ta. Tunnistin voi rikkoontua.
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✽ HUOMAUTUS

TBmB jBrjestelmB voi havaita ainoas-
taan kappaleet, jotka ovat tunnistimi-
en asemissa ja niiden toiminta-alueen 
sisBllB. Se ei kykene havaitsemaan 
kappaleita, jotka sijaitsevat alueilla, 
joissa tunnistimia ei ole. LisBksi tun-
nistin ei vBlttBmBttB havaitse pieniB 
tai ohuita kappaleita, kuten tolppia, 
tai kappaleita, jotka sijaitsevat tun-
nistimien vBlissB.
Tarkkaile omin silmin auton takaosaa 
aina peruuttaessasi.
Muista kertoa kuljettajille, joille jBr-
jestelmB on tuntematon, jBrjestel-
mBn mahdollisuuksista ja rajoituk-
sista.

Itsetestaus
Jos et kuule varoittavaa BBnimerkkiB 
tai jos BBnimerkki toimii katkonaises-
ti kytkettBessB vaihde peruutusasen-
toon (R-asento), saattaa tBmB mer-
kitB peruutustutkajBrjestelmBn toi-
mintahBiriRtB. Tarkastuta jBrjestelmB 
tBssB tapauksessa ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon yhteis-
tyRkumppanilla. 

VAROITUS 

KiinnitB erityistB huomiota, kun 
autolla ajetaan erilaisten esteiden, 
jalankulkijoiden ja erityisesti lapsien 
lBhettyvillB. Muista, ettB tunnistimet 
eivBt havaitse joitain kohteita niiden 
etBisyyden, koon tai muun tunnisti-
men toimintaa rajoittavan ominai-
suuden johdosta. Suorita aina ennen 
ajamista silmBmBBrBinen tarkastus 
varmistuaksesi siitB, ettei auton tiel-
lB ole mitBBn esteitB missBBn suun-
nassa.

VAROITUS 

Uuden auton takuu ei kata mitBBn 
peruutustutkan toimintahBiriRn 
aiheuttamaa vahinkoa tai loukkaan-
tumista. Aja aina varovaisesti turval-
lisuus huomioiden.
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PysBkRintitutkajBrjestelmB auttaa kul-
jettajaa peruuttamisen aikana ilmoit-
tamalla merkkiBBnellB esteistB, jotka 
ovat enintBBn 100 cm:n etBisyydellB 
auton edessB ja enintBBn 120 cm:n 
etBisyydellB auton takana. 

TBmB on ainoastaan tBydentBvB jBr-
jestelmB eikB sen kByttR tarkoita, ettB 
kuljettajan erityistB varovaisuutta ja 
tarkkaavaisuutta ei tarvita. 
Tunnistusalueet ja tunnistimien (➀) 
havaitsemat kohteet ovat rajoitetut. 
Aina pysBkRintiliikkeitB tehdessBsi kiin-
nitB yhtB paljon huomiota edessB ja 
takana oleviin esteisiin, kuin pysBkRi-
dessBsi autolla, jossa ei ole pysBkRin-
titutkaa. 

PysBkRintitutkan toiminta
Toiminnan edellytykset

• JBrjestelmB aktivoituu, kun pysBkRin-
titutkajBrjestelmBn painiketta paine-
taan START/STOP-painikkeen ollessa 
ON-asennossa.

• PysBkRintitutka ja sen painikkeen 
merkkivalo kytkeytyvBt automaat-
tisesti pBBlle, kun siirrBt vaihteen 
R-asentoon (peruutus).

• JBrjestelmB tunnistaa peruutettaes-
sa enintBBn noin 120 cm:n etBisyy-
dellB olevat esteet, kun ajonopeus on 
alle 10 km/h.

 PYS(K8INTITUTKAN VAROITUS (MIK(LI VARUSTEENA)

VAROITUS 

PysBkRintitutkaa on pidettBvB 
ainoastaan tBydentBvBnB toiminto-
na. Kuljettajan tulee tarkastaa kat-
somalla auton etu- ja takapBBhBn. 
PysBkRintitutkan toimintaan saatta-
vat vaikuttaa monet ympBristRn teki-
jBt ja olosuhteet, jonka vuoksi vastuu 
sBilyy aina kuljettajalla.

OSKEV048001L

OSKEV048003L

■  Takana

■ EdessB

OSKEV048089L



Autosi ominaisuudet

5-84

• JBrjestelmB tunnistaa eteenpBin ajet-
taessa enintBBn noin 100 cm:n etBi-
syydellB olevat esteet, kun ajonope-
us on alle 10 km/h.

• Kun jBrjestelmB tunnistaa yli kaksi 
estettB samanaikaisesti, se paikallis-
taa lBhempBnB olevan esteen ensin.

• Sivutunnistimet aktivoituvat, kun 
siirrBt vaihteenvalitsimen R-asen-
toon (peruutusvaihteelle).

• Jos ajonopeus ylittBB 20 km/h, jBr-
jestelmB kytkeytyy automaattisesti 
pois pBBltB. Ota se uudelleen kByt-
tRRn painamalla painiketta.

✽ HUOMAUTUS

PysBkRintitutka ei mahdollisesti 
havaitse esteitB, jotka ovat alle 25 cm 
etBisyydellB, kun jBrjestelmB kytke-
tBBn pBBlle.



A
utosi om

inaisuudet

5

5-85

 Varoitusmerkkivalon ja BBnen tyyppi

✽ HUOMAUTUS

• Todellinen etBisyysilmoitus ja merkkiBBni saattavat poiketa kuvassa nBkyvBstB.

• 'lB pese tunnistimia painepesurilla. 

EtBisyys esteestB
Varoitusvalo

MerkkiBBniAjettaessa 
eteenpBin Peruutettaessa

100–61 cm EdessB - MerkkiBBni kuuluu jaksottaisesti

120–61 cm Takana - MerkkiBBni kuuluu jaksottaisesti

60–31 cm
EdessB MerkkiBBni kuuluu tiheBmmin

Takana - MerkkiBBni kuuluu tiheBmmin

30cm
EdessB 'Bnimerkki kuuluu jatkuvana

Takana - 'Bnimerkki kuuluu jatkuvana
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Tilanteet, joissa pysBkRintitutka 
ei ole kBytettBvissB

PysBkRintitutka ei ehkB toimi 
normaalisti seuraavissa tilanteissa:
1. Kosteus on jBBtynyt tunnistimiin. 

(Kun jBB sulaa, toiminta palaa nor-
maaliksi).

2. Tunnistin on peittynyt vieraasta 
aineesta, kuten lumesta tai vedes-
tB, tai tunnistin on tukkeutunut. 
(Se toimii jBlleen normaalisti, kun 
aine on poistettu, tai tunnistin ei 
ole enBB tukkeutunut).

3. Kun tunnistin on likaantunut vie-
raasta aineesta, kuten lumesta tai 
vedestB. (Tunnistusalue palaa 
takaisin normaaliksi, kun nBmB 
poistetaan).

4. PysBkRintitutkan painike on pois 
pBBltB. 

PysBkRintitutkassa saattaa 
esiintyB toimintahBiriR kun:
1. Ajetaan epBtasaisilla tiepinnoilla 

(pBBllystBmBttRmBt tiet, soratiet, 
tRyssyt tai kaltevuudet). 

2. Liian voimakkaat melulBhteet, 
kuten ajoneuvojen BBnimerkit, 
BBnekkBBt moottoripyRrBt tai rek-
kojen ilmajarrut voivat hBiritB tun-
nistimien toimintaa.

3. Rankkasade tai vesisuihku.

4. Tunnistimien lBhellB on langatto-
mia lBhettimiB tai matkapuhelimia.

5. Tunnistin on lumen peitossa.

Tunnistusalue saattaa heikentyB, 
kun:
1. Ulkoilman lBmpRtila on erittBin kor-

kea tai alhainen.

2. Esteiden korkeus on alle 1 m ja lBpi-
mitta alle 14 cm.

Seuraavia esineitB tunnistin ei 
vBlttBmBttB havaitse:
1. TerBviB tai ohuita kappaleita, kuten 

kRysiB, ketjuja tai pieniB pylvBitB.

2. Kappaleita, jotka eivBt saata hei-
jastaa tunnistimen lBhettBmBB sig-
naalia, kuten vaatteet, huokoiset 
materiaalit tai lumi.

HUOMIO

• JBrjestelmB ei voi tunnistaa esteitB, joka eivBt ole sen toiminta-alueella.
 Se ei pysty tunnistamaan kappaleita muilla alueilla, joihin tunnistimia ei ole asennettu. LisBksi tunnistin ei vBlttBmBttB 

havaitse pieniB tai ohuita kappaleita, kuten tolppia, tai kappaleita, jotka sijaitsevat tunnistimien vBlissB.
 Tarkkaile omin silmin auton takaosaa aina peruuttaessasi.
• Opasta muita autoa kByttBviB kuljettajia kByttBmBBn jBrjestelmBB.
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✽ HUOMAUTUS

1.  VaroitusBBnimerkki ei vBlttBmBt-
tB kuulu jaksottaisesti riippuen 
nopeudesta ja havaittujen kappa-
leiden muodoista.

2.  PysBkRintitutka saattaa vioittua, 
jos auton puskurin korkeutta tai 
tunnistimen kokoonpanoa muute-
taan. MikB tahansa tarvike tai lisB-
varuste, joka ei ole tehtaan asen-
tama, saattaa hBiritB tunnistimen 
toimintaa.

3.  Tunnistin ei vBlttBmBttB havaitse 
esineitB, jotka ovat alle 30 cm:n 
pBBssB tunnistimesta tai se saat-
taa havaita vBBrBn etBisyyden. 
KBytB varoen.

4.  Jos tunnistin on jBBtynyt tai tah-
riintunut lumesta tai vedestB, 
tunnistin saattaa olla toimintaky-
vytRn, kunnes tahrat poistetaan 
kByttBmBllB pehmeBB liinaa.

5.  'lB missBBn tapauksessa paina, 
naarmuta tai iske tunnistina koval-
la esineellB, joka voi vahingoittaa 
tunnistimen pintaa. Tunnistin voi 
rikkoontua.

✽ HUOMAUTUS

TBmB jBrjestelmB voi havaita ainoas-
taan kappaleet, jotka ovat tunnis-
timien lBheisyydessB ja niiden toi-
minta-alueen sisBllB. Se ei kykene 
havaitsemaan kappaleita, jotka sijait-
sevat alueilla, joissa tunnistimia ei 
ole. MyRskBBn pieniB, kapeita tai tun-
nistimien vBlissB sijaitsevia kappalei-
ta ei ehkB pystytB havaitsemaan. 
Tarkasta ajoneuvon etu- ja takapBB 
aina silmBmBBrBisesti ajon aikana.
Muista kertoa kuljettajille, joille jBr-
jestelmB on tuntematon, jBrjestel-
mBn mahdollisuuksista ja rajoituk-
sista.

VAROITUS 

Ole erityisen varovainen varsinkin, 
jos auton lBheisyydessB on jalan-
kulkijoita, erityisesti lapsia. Muista, 
ettB tunnistimet eivBt havaitse joi-
tain kohteita niiden etBisyyden, koon 
tai muun tunnistimen toimintaa 
rajoittavan ominaisuuden johdosta. 
Suorita aina ennen ajamista silmB-
mBBrBinen tarkastus varmistuaksesi 
siitB, ettei auton tiellB ole mitBBn 
esteitB missBBn suunnassa.
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Itsetestaus
Jos yksi tai useampi seuraavista 
tapahtuu, kun siirrBt peruutusvaih-
teelle (R-asento), pysBkRintitutkassa 
saattaa olla toimintahBiriR.
• MerkkiBBntB ei kuulu tai merkkiBBni 
toistuu jatkuvasti

Tarkastuta jBrjestelmB tBssB tapauk-
sessa ammattihuollossa.  Suosittelem-
me kByntiB valtuutetulla KIA-jBlleen-
myyjBllB tai huollon yhteistyRkump-
panilla. 

VAROITUS 

Auton takuu ei korvaa pysBkRinti-
tutkajBrjestelmBn toimintahBiriRstB 
aiheutuneita omaisuus- tai henkilR-
vahinkoja. Aja aina varovaisesti tur-
vallisuus huomioiden.

•          nBytRssB. 
(mikBli varusteena)

(vilkkuu)
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Peruutuskamera aktivoituu, kun moot-
tori kBy ja vaihdevipu on R-asennossa.
Peruutuskamera on kuljettajaa avus-
tava laite, joka nByttBB auton taka-
na olevan alueen peruutettaessa joko 
audiolaitteiston tai audiovisuaalinen 
navigointijBrjestelmBn nBytRssB.

✽ HUOMAUTUS

PidB kameran linssi aina puhtaana. 
Kamera ei ehkB toimi normaalisti, 
jos linssi on lian, veden tai lumen 
peitossa. 

 PERUUTUSKAMERA (MIK(LI VARUSTEENA)

VAROITUS 

Peruutuskamera ei ole turvavaruste. 
Sen tarkoituksena on vain avustaa 
kuljettajaa havaitsemaan suoraan 
auton takana olevat esteet. Kamera 
EI KATA auton takana olevaa aluetta 
kokonaan.

VAROITUS 

• 'lB koskaan luota pelkBstBBn 
peruutuskameran nByttRRn 
peruuttaessasi.

• Katso AINA, ettB auton lBhellB ei 
ole esteitB, ennen kuin lBhdet liik-
keelle johonkin suuntaan.

• Ole aina erityisen varovainen var-
sinkin, jos auton lBheisyydessB 
esteitB tai jalankulkijoita, erityi-
sesti lapsia.

OSKEV048090L

OSKEV048004L

HUOMIO

• 'lB kohdista painepesurin suihkua 
suoraan kameraan tai sitB ympB-
rRivBlle alueelle. Paineistettu vesi-
suihku voi aiheuttaa laitteen toi-
mintahBiriRitB.

• 'lB kBytB linssin puhdistukses-
sa emBstB tai happoa sisBltBvBB 
pesuainetta. KBytB ainoastaan 
mietoa saippualiuosta tai neut-
raalia puhdistusainetta ja huuhtele 
huolellisesti vedellB. 
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 Akun sBBstRtoiminto
• TBmBn toiminnon tarkoituksena on 
estBB akun tyhjeneminen. JBrjes-
telmB sammuttaa automaattisesti 
seisontavalot, kun kuljettaja sam-
muttaa moottorin ja avaa kuljettajan 
oven.

• TBmBn toiminnon avulla seisontava-
lot sammuvat automaattisesti, jos 
kuljettaja pysBkRi tien sivuun yRaika-
na.

 Valot voidaan jBttBB tarvittaessa 
pBBlle seuraavasti, vaikka moottori 
sammutetaan:

1. Avaa kuljettajan ovi.

2. KBBnnB ohjauspylvBBn valokytki-
mestB seisontavalot ensin OFF- ja 
sitten ON-asentoon.  

 Ajovalojen saattotoiminto 
(mikBli varusteena)
Jos kBBnnBt START/STOP-painikkeen 
ACC tai OFF -asentoon, kun ajovalot 
ovat pBBllB, ajovalot jBBvBt pBBlle noin 5 
minuutiksi. Jos kuljettajan ovi kuitenkin 
avataan tai suljetaan, ajovalot sammu-
vat 15 sekunnin jBlkeen.
Ajovalot voidaan sammuttaa paina-
malla kauko-ohjaimen (tai Blyavaimen) 
lukituspainiketta kahdesti tai kBBntB-
mBllB valokytkin OFF-asentoon.

PBivBajovalot (jos varusteena)
PBivBajovalot (DRL - Daytime Run-
ning Lights) tekevBt auton etuosasta 
helpommin havaittavan muille pBivBs-
aikaan. PBivBvalot voivat olla kBytBn-
nRlliset monissa erilaisissa ajo-olosuh-
teissa, ja erityisen kBytBnnRllisiB ne 
ovat auringonnousun jBlkeen ja ennen 
auringonlaskua.
DRL-jBrjestelmB sammuu, kun: 
1. Ajovalojen kytkin on On-asennossa.

2. Moottori on sammutettu

3. Etusumuvalot ovat pBBllB.

4. Seisontajarru kytketBBn.

❈  Liikennesuunnan muuttuminen 
(Euroopassa)

Ajovalojen suuntaus on epBsymmet-
rinen. Jos ajat maahan, jossa liikenne 
on vastakkaissuuntainen, vastaantu-
levat autoilijat hBikBistyvBt epBsym-
metrisestB suuntauksesta. HBikBisyn 
estBmiseen ECE-mBBrBykset esittB-
vBt monia erilaisia ratkaisuja (esim. 
automaattinen vaihtojBrjestelmB, tar-
ra-arkit, alassuuntaus). TBmBn auton 
ajovalot on suunniteltu siten, ettB ne 
eivBt hBikBise vastaantulevien auto-
jen kuljettajia. TBten sinun ei tarvitse 
tehdB muutoksia ajovaloihin, mikBli ajat 
maahan, jossa on vastakkaispuoleinen 
liikenne.

 VALOT

HUOMIO

Jos kuljettaja poistuu muusta kuin 
kuljettajan ovesta, akkuvahtitoiminto 
ei toimi eivBtkB saattovalot sammu 
automaattisesti. TBstB voi seurata 
akun tyhjeneminen. TBllRin huoleh-
di, ettB sammutat valot ennen kuin 
poistut ajoneuvosta.
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Valojen hallinta

Valokatkaisijassa on ajovalojen ja sei-
sontavalojen asento.
KByttBBksesi valoja, kBBnnB vivun 
pBBssB oleva sBBdin yhteen seuraavis-
ta asennoista:
1. OFF-asento

2. Auto-asento

3. Seisontavalojen asento

4. Ajovalojen asento

 Seisontavalojen asento ( )

Kun valokatkaisija on seisontavalojen 
asennossa (3. asento), takavalot, rekis-
terivalot ja mittariston valot kytkeyty-
vBt pBBlle.

 Ajovalojen asento ( )

Kun valokatkaisija on ajovalojen asen-
nossa (4. asento), ajovalot, takavalot, 
rekisterivalot ja mittariston valot kyt-
keytyvBt pBBlle.

✽ HUOMAUTUS

START/STOP-painikkeen tBytyy olla 
ON-asennossa, jotta ajovaloja voi-
daan kByttBB.

OUM044053L OUM044054L OUM044217L
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 Automaattinen valokytkentB 
(jos varusteena)

Kun valokytkin on AUTO-asennossa, 
ajo- ja takavalot kytkeytyvBt tai sam-
muvat automaattisesti ulkoilman kirk-
kauden mukaan. 

 Kaukovalojen kByttBminen

Kytke kaukovalot tyRntBmBllB vipua 
kojelautaan pBin. Vipu palaa perusa-
sentoon.
Kaukovalojen merkkivalo syttyy, kun 
kaukovalot kytketBBn pBBlle.
Sammuta kaukovalot vetBmBllB vipua 
itseesi pBin, kun kaukovalot ovat pBBllB. 
Vipu palaa perusasentoon.
EstBBksesi akun tyhjentymisen BlB jBtB 
valoja palamaan pitkBBn, kun moottori 
ei ole kBynnissB.

ODE046408

HUOMIO

• 'lB koskaan aseta mitBBn kojelau-
dan tunnistimen (1) pBBlle. TBllB 
varmistetaan automaattisen valo-
jen hallintajBrjestelmBn oikeanlai-
nen toiminta.

• 'lB puhdista tunnistinta ikkunan-
pesunesteellB. Pesuneste voi jBttBB 
pinnalle ohuen kalvon, joka voi hBi-
ritB tunnistimen toimintaa.

• Jos auton tuulilasi on tummen-
nettu tai siinB on muun tyyppinen 
metallinen pinnoite, automaattinen 
valojen kytkentBtoiminto ei vBlttB-
mBttB toimi oikein.

OUM044059L
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VBlByttBBksesi ajovaloja, vedB vipua 
itseBsi kohti. Vapautettaessa se palau-
tuu takaisin normaaliasentoon (lBhi-
valot). Ajovalojen kytkintB ei tarvit-
se kByttBB tBmBn vBlBytystoiminnon 
kByttBmiseksi.

 Suuntavilkut ja 
kaistanvaihtotoiminto

START/STOP-painikkeen on oltava kyt-
kettynB, jotta suuntavilkkuja voitai-
siin kByttBB. KytkeBksesi suuntavilkun 
pBBlle, siirrB vipua ylRs- tai alaspBin 
(A). Mittariston vihreB nuolimerkkivalo 
ilmaisee, kumpaa suuntavilkkua kBy-
tetBBn.
Ne kytkeytyvBt pois pBBltB itsestBBn 
kBBnnRksen suorittamisen jBlkeen. Jos 
merkkivalo jatkaa vilkkumista kBBn-
nRksen jBlkeen, palauta vipu kBsin 
OFF-asentoon.
Antaaksesi merkin kaistanvaihdosta, 
siirrB suuntavilkun vipua hieman ja pidB 
sitB asennossa (B). Vapautettaessa 
vipu palaa OFF-asentoon.

Jos merkkivalo jatkaa palamista ja ei 
vilku tai vilkkuu epBtavallisesti, yksi 
suuntavilkkujen polttimoista saattaa 
olla palanut ja vaatii vaihtamista.

Suuntavilkkujen 
kaistanvaihtotoiminto 
(mikBli varusteena)
KytkeBksesi kaistanvaihtotoiminnon, 
liikuta suuntavilkkua hieman alle 0,7 
sekunnin ajan ja vapauta. Kaistanvaih-
totoiminto vBlByttBB suuntavilkkua 3 
kertaa.

✽ HUOMAUTUS

Jos merkkivalon vilkkuminen on epB-
tavallisen nopeaa tai hidasta, lamppu 
saattaa olla palanut tai sen piirissB on 
heikko sBhkRinen liitos.

VAROITUS 
'lB kBytB kaukovaloja, jos ajoneu-
voja on edessB lBhietBisyydellB. 
Kaukovalot saattavat hBikBistB vas-
taantulijan tai edellB ajavan auton 
kuljettajan.

OUM044060L 

OUM044058L
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 Etusumuvalot (mikBli varusteena)

Etusumuvaloja kBytetBBn paranta-
maan nBkyvyyttB, kun nBkyvyys on 
heikko sumun, sateen tai lumisateen 
jne. takia. Etusumuvalot kytkeytyvBt, 
kun sumuvalojen kytkin (1) kBBnnetBBn 
ON-asentoon seisontavalojen kytkemi-
sen jBlkeen.
Sammuttaaksesi sumuvalot kBBnnB 
etusumuvalojen kytkin (1) ON-asen-
toon. 

 Takasumuvalo 
(mikBli varusteena) 

KytkeBksesi takasumuvalot pBBlle, 
kBBnnB ajovalojen katkaisija ajovalo-
asentoon ja kBBnnB takasumuvalojen 
kytkin (1) ON-asentoon. 
Takasumuvalot kytkeytyvBt pBBlle, 
kun takasumuvalojen kytkin kBBnne-
tBBn ON-asentoon vasta sen jBlkeen, 
kun ajovalojen katkaisija on vBhin-
tBBn seisontavalojen asennossa ja kun 
etusumuvalojen kytkin on kBBnnetty 
ON-asentoon.
KytkeBksesi takasumuvalot pois pBBl-
tB, kBBnnB takasumuvalojen kytkin 
uudelleen ON-asentoon tai kBBnnB ajo-
valot pois pBBltB.

✽ HUOMAUTUS

START/STOP-painikkeen tulee olla 
ON-asennossa, jotta takasumuvalo-
kytkin voidaan painaa ON-asentoon. 

 Ajovalojen korkeudensBBtR 
(mikBli varusteena)

SBBtBBksesi ajovalojen valokeilan kor-
keutta matkustajien mBBrBn ja tavara-
tilan kuorman mukaan, kierrB ajovalo-
jen korkeudensBBtRkytkintB.

OUM044329L

OSKEV048072L

OUM044061L

HUOMIO

KBytRn aikana sumuvalot kuluttavat 
suuren mBBrBn sBhkRvirtaa. KBytB 
sumuvaloja aina, kun nBkyvyys on 
heikko.
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MitB korkeampi numero kytkimessB on, 
sitB matalammalla on ajovalojen valo-
keilan taso. PidB valokeila aina oikealla 
korkeudella tai muussa tapauksessa 
ajovalot voivat hBikBistB muita tien-
kByttBjiB.
Alle on esimerkkejB sopivista kytkin-
asetuksista. Muissa kuin alla mainituis-
sa kuormaustapauksissa sBBdB kytkin 
sellaiseen asentoon, ettB valokeilan 
taso on asetettu olosuhteisiin, jotka 
vastaavat lBhimmin jotain alla mainit-
tua tilannetta.

 Kaukovaloavustin (jos 
varusteena)

Kaukovaloavustin vaihtaa automaatti-
sesti lBhi- ja kaukovalojen vBlillB mui-
den autojen valojen sekB keliolosuhtei-
den mukaan.

Toiminnan edellytykset
1. KBBnnB valokytkin AUTO-asentoon.

2. Kytke kaukovalot tyRntBmBllB 
vipua kojelautaan pBin.

3. Kaukovaloavustimen ( ) merkki-
valo syttyy.

4. Kaukovaloavustin kytkeytyy pBBlle, 
kun ajonopeus ylittBB 40 km/h.

5. Kaukovaloavustimen kByttR on 
kuvattu tarkemmin alla olevissa 
ohjeissa.

 1.  Jos valokytkintB painetaan pois-
pBin, kaukovaloavustin sammuu 
ja kaukovalot jBBvBt palamaan. 

 2.  Jos valokytkintB vedetBBn itseB 
kohti, kun kaukovalot on sam-
mutettu, kaukovalot syttyvBt 
ilman, ettB kaukovaloavustinta 
kytketBBn pois pBBltB. (Kun 
vapautat valokytkimen vipu siir-
tyy keskiasentoon ja kaukovalot 
sammuvat.)

 3.  Jos valokytkintB vedetBBn itseB 
kohti, kun kaukovaloavustin on 
kytkenyt kaukovalot pBBlle, lBhi-
valot syttyvBt ja kaukovaloavus-
tin sammuu. 

 4.  Jos valokytkin siirretBBn ajovalo-
asentoon ( ) AUTO-asennosta, 
kaukovaloavustin sammuu ja 
lBhivalot jBBvBt palamaan.

Kuormaustilanne Kytkimen asento

Vain kuljettaja 0
Kuljettaja + 

Etumatkustaja
0

Kuljettaja + 
Matkustaja joka 
istuimella

1

Kaikki matkustajat 
(ja kuljettaja) + 
Suurin sallittu 
kuorma

2

Kuljettaja + Suurin 
sallittu kuorma 3

ODEEV048516N
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Kun kaukovaloavustin on kBytRssB, 
kaukovalot vaihtuvat lBhivaloihin seu-
raavissa olosuhteissa.
- JBrjestelmB tunnistaa vastaantule-
van auton ajovalot.

- JBrjestelmB tunnistaa edellB ajavan 
auton takavalot.

- Kun havaitaan polkupyRrBn tai moot-
toripyRrBn ajovalo tai takavalo.

- Auton ympBristRssB on riittBvBsti 
valoa eikB kaukovaloja tarvita.

- JBrjestelmB havaitsee katuvalot tai 
muuten kirkkaan valolBhteen.

- Jos valokytkin ei ole AUTO-asennos-
sa.

- Ajonopeus alittaa 30 km/h.

Varoitusvalot ja viestit
Jos kaukovaloavustimeen (HBA) tulee 
vika, nByttRRn tulee muutamaksi 
sekunniksi tBtB koskeva varoitusviesti 
”Check High Beam Assist (HBA) sys-
tem” (Tarkista kaukovaloavustinjBrjes-
telmB). Kun viesti on poistunut nBytRs-
tB, yleisvaroitusvalo ( ) syttyy.
Tarkastuta jBrjestelmB ammattihuol-
toliikkeessB. Kia suosittelee kBBnty-
mBBn valtuutetun Kia-jBlleenmyyjBn/
huoltoyhteistyRkumppanin puoleen.

HUOMIO

Kuljettajan pitBB olla erityisen varo-
vainen seuraavissa tilanteissa, koska 
jBrjestelmB ei vBlttBmBttB toimi seu-
raavissa olosuhteissa
• Kun vastaantulevan tai edessB aja-

van auton valot ovat himmeBt
• Vastaantulevan tai edellB ajavan 

ajoneuvon valot ovat puutteelliset 
(palanut polttimo) tai ne jBBvBt 
jonkin esteen taakse.

• Vastaantulevan tai edellB ajavan 
ajoneuvon valot ovat likaiset tai 
esim. kuran tai lumen peitossa.

• EdellB ajavan ajoneuvon takavalot 
on sammutettu ja sumuvalot pala-
vat tms.

• Ulkoisten olosuhteiden vaikutuk-
sesta.

• Kun kBytRssB on valo, joka on 
saman muotoinen kuin ajoneuvon 
valot.

• Kun ajovaloja ei ole korjattu tai 
vaihdettu valtuutetussa huollossa.

• Ajovalot on suunnattu virheellisesti.
• Kun ajetaan kapeaa kaartuvaa 

tietB, hiekkatietB, alamBkeB tai 
ylBmBkeB.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• EdessB oleva risteys tai mutka 

peittBB nBkyvyyttB.
• NBkyvissB on liikennevalo, heijas-

tava liikennemerkki, vilkkuvalo tai 
liikennepeili.

• Kun edessB on heijastin tai vilkku-
valo (rakennustyRmaa).

• Ajokeli on huono, tiellB on vesilam-
mikoita, jBBtB tai lunta.

• Vastaantuleva auto tulee vastaan 
mutkan takaa.

• Auto on kallistunut esim. vararen-
kaan asennuksen jBlkeen, tai autoa 
hinataan. 

• Kun aktiivisen kaistavahtijBrjestel-
mBn (LKA) vikamerkkivalo (keltai-
nen) sytyy (mikBli varusteena).

• Kun nBkyvyys eteen on huono.
• Vastaantulevan tai edellB ajavan 

ajoneuvon valot ovat likaiset tai 
esim. kuran tai lumen peitossa.

• Sumu, sumusavu, ilmansaasteet, 
vesi- tai lumisade heikentBB vas-
taantulevan ajoneuvon valojen 
tunnistamista.

• Etuikkuna on lian peitossa.
(Jatkuu)
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(Jatkuu)
• NBkyvyys on huono esim. sumun, 

vesi- tai lumisateen vuoksi.
• 'lB pura etukameraa vBliaikaises-

ti sBvytetyn ikkunan asentamis-
ta varten tai kiinnittBBksesi ikku-
naan pinnoitteita tai lisBvarusteita. 
Jos purat kameran ja kokoat sen 
uudelleen, tarkistuta jBrjestelmB 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-jBlleen-
myyjBllB tai huollon yhteistyR-
kumppanilla, jossa jBrjestelmBn 
kalibrointitarve tarkistetaan.

• Kun vaihdat tai asennat takaisin 
tuulilasin tai etukameran, tarkis-
tuta auto ammattihuollossa. Kia 
suosittelee kBBntymBBn valtuute-
tun Kia-jBlleenmyyjBn/huoltoyh-
teistyRkumppanin puoleen.

• Varo, ettei kaukovaloavustinyksik-
kRRn pBBse vettB BlBkB irrota tai 
vaurioita kaukovaloavustinjBrjes-
telmBBn liittyviB osia.

• 'lB aseta tRrmByssuojan pBBl-
le valoa heijastavia esineitB kuten 
peilejB, valkoista paperia tms. JBr-
jestelmB ei mahdollisesti toimi 
oikein heijastuvan auringonvalon 
vuoksi.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Joissain tilanteissa kaukovaloa-

vustin ei ehkB toimi jBrjestelmBn 
rajoitusten vuoksi. JBrjestelmB on 
tarkoitettu vain ajomukavuutta 
parantamaan. Turvallinen ajotapa 
on kuljettajan vastuulla. Tarkista 
aina myRs tieolosuhteet turvalli-
suutesi vuoksi.

• Jos jBrjestelmB ei toimi asianmu-
kaisesti, vaihda lBhi- ja kaukovalo-
jen vBlillB manuaalisesti.
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A:  PyyhkijRiden nopeudensBBdin 
(tuulilasi)
1. MIST/  – KertapyyhkBisy
2. OFF / O – Pois pBBltB
3. INT / --- –  Jaksottainen pyyhintB 
 AUTO* – Automaattinen pyyhintB
4. LO / 1 – Alhainen pyyhintBnopeus
5. HI / 2 – Suuri pyyhintBnopeus

B:  Jaksottaisen pyyhinnBn 
pyyhintBtiheyden sBBtR 

C: Pesu lyhyillB pyyhkBisyillB (tuulilasi)*
D: TakapyyhkijBn/-pesulaitteen sBBdin*
6. HI / 2 – Jatkuva pyyhintB
7. LO / 1 –  Jaksottainen pyyhintB*
8. OFF / O – Pois pBBltB

E: Pesu lyhyillB pyyhkBisyillB (takalasi)*

* mikBli varusteena

 PYYHKIJ(T JA PESULAITTEET

 Tuulilasin pyyhkijB/pesulaite  Takalasin pyyhkijB/pesulaite 

 ■ Tyyppi B  ■ Tyyppi B’

 ■ Tyyppi A  ■ Tyyppi A’

OQL046407/ODEEV048511N/OQL046464/ODEEV048512N
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TuulilasinpyyhkijBt 
Tuulilasinpyyhkimet toimivat seuraa-
vasti, kun START/ STOP-painike kBBn-
netBBn ON-asentoon.
1. MIST/ : KertapyyhkBisy: kBBnnB 

vipu tBhBn asentoon (MIST/ ) ja 
vapauta se. PyyhkijBt liikkuvat jat-
kuvasti, jos vipua pidetBBn tBssB 
asennossa.

2. OFF / O: PyyhkijBt eivBt ole kBytRssB.

3. INT /---: PyyhkijBt toimivat jaksot-
taisesti samalla pyyhintBtiheydellB. 
KBytB tBtB toimintatilaa kevyessB 
sateessa tai huurteisissa olosuh-
teissa. Vaihtaaksesi nopeusase-
tusta, kBBnnB pyyhintiheyden sBB-
dintB. 

4. LO / 1:  Normaali pyyhintBnopeus 

5. HI / 2:  Nopea pyyhintBnopeus

✽ HUOMAUTUS

Jos tuulilasille on kerBBntynyt paljon 
lunta tai jBBtB, sulata tuulilasia noin 
10 minuuttia tai poista lumi ja/tai jBB 
ennen tuulilasin pyyhkijRiden kByttRB 
virheettRmBn kBytRn varmistami-
seksi. Jos lunta ja/tai jBBtB ei pois-
teta ennen tuulilasin pyyhkijRiden/
pesulaitteen kByttRB, jBrjestelmB voi 
vaurioitua.

Automaattinen hallinta (mikBli 
varusteena)

Tuulilasin ylBosassa sijaitseva sade-
tunnistin (A) sBBtBB lasinpyyhkimien 
pyyhintBnopeuden sateen voimakkuu-
den mukaan. MitB enemmBn sataa, sitB 
nopeammin pyyhkijBt toimivat. Kun 
sade loppuu, pyyhintB loppuu. 
Vaihtaaksesi nopeusasetusta, kBBnnB 
nopeudensBBdintB (1). 
Jos pyyhkijBkytkin asetetaan AUTO-ti-
laan, kun virta START/STOP-painike 
on ON-asennossa, pyyhkijB pyyhkBisee 
kerran suorittaaksen jBrjestelmBn itse-
testauksen. Aseta pyyhkijBt OFF-asen-
toon (O), kun pyyhkijRitB ei enBB tar-
vita. 

OQLE045484

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B

HUOMIO

Kun START/STOP-painike on kytket-
ty ON-asentoon ja tuulilasin pyyhki-
jBt on asetettu AUTO-toimintatilaan, 
toimi varoen seuraavissa tilanteissa 
vBlttBBksesi loukkaamasta kBsiBsi tai 
muita ruumiinosia.
• 'lB koske tuulilasin ylBosaan sade-

tunnistimen kohdalta.
• 'lB pyyhi tuulilasin ylBosaa koste-

alla tai mBrBllB liinalla.
• 'lB paina tuulilasia.
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 Tuulilasin pesulaite

Jos vipu on OFF-asennossa (O), siirrB 
sitB hieman itseBsi kohti suihkuttaak-
sesi pesunestettB tuulilasille ja kyt-
keBksesi pyyhkijBt 1-3 pyyhintBker-
raksi.
KBytB tBtB toimintoa, kun tuulilasi on 
likainen.
Pesulaitteen ja pyyhkijRiden toiminta 
jatkuu niin kauan, kunnes vapautat 
vivun.
Jos pesulaite ei toimi, tarkasta pesu-
nesteen mBBrB. Jos nesteen taso on 
alhainen, sinun pitBB lisBtB sopivaa, 
hankaamatonta tuulilasin pesunestet-
tB pesunestesBiliRRn.

SBiliRn tByttRaukko sijaitsee moottori-
tilan etuosassa etumatkustajan puo-
lella. 

HUOMIO

• Kun peset autoa, poista pyyhki-
mien sadetunnistin kBytRstB kBBn-
tBmBllB lasinpyyhkimen vipu OFF 
(O) -asentoon. 

 PyyhkijBt saattavat kytkeytyB ja 
vahingoittua, jos kytkin on asetettu 
AUTO-tilaan auton pesun aikana. 

• 'lB poista etumatkustajan puolel-
la, tuulilasin ylBosassa sijaitsevaa 
sadetunnistimen anturin suoja-
kantta. JBrjestelmBn osat saat-
tavat vahingoittua, jolloin auton 
takuu ei kata vahinkoja.

• Kun auto kBynnistetBBn tal-
vella, aseta pyyhkijBkytkin OFF-
asentoon (O). Muuten pyyhkijBt 
saattavat kytkeytyB, jolloin jBB 
saattaa vahingoittaa pyyhkijBnsul-
kia. Poista aina lumi ja jBB tuulila-
silta ja kytke tuulilasin huurteen-/
jBBnpoisto ennen tuulilasin pyyhki-
jRiden kByttBmistB.

• Jos sBvytBt tuulilasin, varo ettei 
nesteitB pBBse tuulilasin ylBosan 
keskellB olevaan tunnistimeen. 
TBmB voi vaurioittaa jBrjestelmBn 
osia.

VAROITUS 

'lB kBytB lasinpesintB ennen tuuli-
lasin lBmmittBmistB; lasinpesuneste 
saattaa muuten jBBtyB tuulilasiin ja 
haitata nBkyvyyttB. 

HUOMIO

EstBBksesi pesunestepumpun mah-
dollisen vahingoittumisen, BlB kBytB 
pesulaitetta, kun pesunestesBiliR on 
tyhjB. 

ODEEV048513N

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B

OQL045409



A
utosi om

inaisuudet

5

5-101

Takalasin pyyhkijBn ja 
pesulaitteen kytkin 

Takalasinpyyhkimen kytkin sijaitsee 
lasinpyyhkimen/-pesimen vivun pBBs-
sB. KBBnnB kytkin haluttuun asentoon 
kByttBBksesi takalasin pyyhintB ja 
pesulaitetta.
1. HI / 2 - Normaali pyyhintB

2. LO / 1 - Jaksottainen pyyhintB 
(mikBli varusteena) 

3. OFF / O - PyyhkijB ei ole kBytRssB

TyRnnB vipua poispBin itsestBsi suih-
kuttaaksesi takalasin pesunestet-
tB ja kytkeBksesi takalasin pyyhkijBn 
1-3 pyyhkBisykerraksi. Pesulaitteen ja 
pyyhkijRiden toiminta jatkuu niin kauan, 
kunnes vapautat vivun.

OQL045466

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B

ODEEV048515N

OQL046465

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B

ODEEV048514N

HUOMIO

• 'lB kBytB pyyhkimiB, kun tuulilasi 
on kuiva, estBBksesi pyyhkimien 
vahingoittumisen.

• EstBBksesi pyyhkimien vahingoit-
tumisen, BlB kBytB bensiiniB, kero-
siinia, maalitinneriB tai muuta liuo-
tinta niissB tai niiden lBhellB.

• 'lB liikuta pyyhkimiB kBsin, jotta 
pyyhkimien varret tai muut osat 
eivBt vaurioidu.

• KBytB talvella ja kaikissa kylmissB 
olosuhteissa pakkasenkestBvyy-
deltBBn riittBvBB lasinpesunestet-
tB, jotta lasinpyyhkimet ja -pesin ei 
vaurioidu.
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 Automaattinen 
sammutustoiminto 
(mikBli varusteena)
SisBvalot sammuvat automaattises-
ti noin 20 minuutin jBlkeen START/
STOP-painikkeen kBBntBmisestB 
off-asentoon.
Jos ajoneuvossasi on varusteena mur-
tohBlytinjBrjestelmB, sisBvalot sammu-
vat automaattisesti noin 5 sekunnin 
jBlkeen jBrjestelmBn virittymisestB.

 Kartanlukuvalo

• (1) :  Paina lamppuja kytkeBksesi 
etuosan kartanlukuvalot pBBlle 
tai pois pBBltB.

•  (2):

- Kartanlukuvalo ja kattovalo sytty-
vBt, kun ovi avataan. Ne sammu-
vat noin 30 sekunnin kuluttua.

- Kartanlukuvalo ja kattovalo syt-
tyvBt, kun ovien lukitus avataan 
kauko-ohjaimella tai Blyavaimel-
la, ja sammuu noin 30 sekunnin 
kuluttua, jos ovia ei avata.

-  Kartanlukuvalo ja kattovalo sytty-
vBt, kun ovi avataan START/STOP-
painikkeen ollessa ACC- tai LOCK/
OFF-asennossa, ja sammuvat noin 
20 minuutin kuluttua.

-  Kartanlukuvalo ja kattovalo eivBt 
sammu automaattisesti, kun ovi 
on auki ja START/STOP-painike on 
ON-asennossa.

- Kartanlukuvalo ja kattovalo sam-
muvat heti, kun START/STOP-
painike asetetaan ON-asentoon 
tai kaikki ovet lukitaan.

-  Kytke DOOR-tila pois pBBltB pai-
namalla DOOR-painiketta (2) ker-
ran uudelleen (ei painettuna).

 SIS(VALO

HUOMIO

'lB kBytB sisBvaloja pitkBBn, kun 
moottori ei ole kBynnissB.
TBmB voi aiheuttaa akun tyhjene-
misen.

VAROITUS 

'lB kBytB sisBvaloja ajaessasi 
pimeBssB. NBkyvyys voi heikentyB 
sisBvalojen pBBllBolon johdosta, jol-
loin seurauksena voi olla onnetto-
muus. OSKEV049441L

ODEEV048410

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B
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✽ HUOMAUTUS

DOOR-tilaa ja ROOM-tilaa ei voi valita 
samaan aikaan.

Matkustamon etuosan valo:
• Tyyppi A

 (3):    Paina tBtB kytkintB kyt-
keBksesi matkustamon 
etu- ja takaosan valot 
pBBlle.

 (4):  Paina tBtB kytkintB kyt-
keBksesi matkustamon 
etu- ja takaosan valot pois 
pBBltB.

• Tyyppi B
  (3):   Paina tBtB kytkintB kyt-

keBksesi matkustamon 
etu- ja takaosan valot 
pBBlle ja pois pBBltB.

 Matkustamon valo

•  :  Valo pysyy aina pBBllB.

 Tavaratilan valo

Tavaratilan valo syttyy, kun avaat 
takaluukun.

✽ HUOMAUTUS

Tavaratilan valo palaa, kun takaluuk-
ku on auki. Sulje takaluukku huolelli-
sesti, jotta takavalo ei jBB palamaan, 
jolloin akkuvaraus voi purkautua.

OSKEV048007L

ODEP047468

 ■ Tyyppi A

 ■ Tyyppi B
OSKEV048008L
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 Ehostuspeilin valo (mikBli 
varusteena)

Paina kytkintB kytkeBksesi valon pBBlle 
tai pois pBBltB.
•  :  SytytB valo painamalla tBtB 

painiketta.
•  :  Sammuta valo painamalla tBtB 

painiketta.

ODEEV048246

HUOMIO

■ Ehostuspeilin valo
PidB kytkin aina OFF-asennossa, kun 
ehostuspeilin valoa ei kBytetB. Jos 
hBikBisysuoja suljetaan valon ollessa 
vielB pBBllB, akku saattaa tyhjentyB 
tai hBikBisysuoja vahingoittua. 
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TAKALASIN L(MMITIN 

✽ HUOMAUTUS

Jos haluat sulattaa tai poistaa huur-
teen tuulilasin pinnalta, katso ohjeet 
kohdasta ”Tuulilasin huurteenpoisto” 
sivulla 5-118.  

 Takalasin lBmmitin

Takalasin lBmmitin lBmmittBB lasia ja 
poistaa siten huurretta ja ohutta jBBtB 
takaikkunalta moottorin ollessa kByn-
nissB.
KytkeBksesi takalasin lBmmittimen, 
paina takalasin lBmmittimen painiket-
ta, joka sijaitsee kojelaudan keskiosan 
kytkinpaneelissa. Takalasin lBmmitti-
men painikkeen merkkivalo syttyy, kun 
lBmmitin on pBBllB.
Jos takalasille on kerBBntynyt paljon 
lunta, pyyhi ne pois ennen takalasin 
lBmmittimen kByttRB.

Takalasin lBmmitin sammuu auto-
maattisesti noin 20 minuutin kBytRn 
tai START/STOP-painikkeen sammut-
tamisen jBlkeen. KytkeBksesi lBmmit-
timen pois pBBltB, paina takalasin lBm-
mittimen painiketta uudelleen.

Ovipeilien huurteenpoisto 
(mikBli varusteena)
Jos autosi on varustettu ovipeilien lBm-
mittimillB, ne toimivat samanaikaisesti 
takalasin lBmmittimen kanssa.

HUOMIO

EstBBksesi takalasin sisBpinnalla ole-
vien vastuslankojen vahingoittumi-
sen, BlB koskaan kBytB lasin puhdis-
tamiseen terBviB esineitB tai hankaa-
via lasinpesunesteitB.

OSKEV048306L
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 ILMASTOINTILAITE

 JBrjestelmBn kByttBminen
Ilmanvaihto
1. Aseta sBBtR  -asentoon.

2. Aseta ilmanoton painike ulkoilman 
asentoon (raikas ilma).

3. Aseta lBmpRtilasBBdin haluttuun 
asentoon.

4. Aseta puhaltimen nopeudensBBdin 
haluttuun asentoon.

LBmmitys
1. Aseta sBBtR  -asentoon.

2. Aseta ilmanoton painike ulkoilman 
asentoon (raikas ilma).

3. Aseta lBmpRtilasBBdin haluttuun 
asentoon.

4. Aseta puhaltimen nopeudensBBdin 
haluttuun asentoon.

5. Jos ilmaa kuivattava lBmmitys 
halutaan pBBlle, kytke ilmastointi-
laite (mikBli varusteena) pBBlle.

KByttRvinkkejB
• Ota sisBilman kierrBtys vBliaikaisesti 
kByttRRn, kun haluat estBB epBmiel-
lyttBvien hajujen tai pRlyn pBBsyn 
matkustamoon. PBBstBBksesi autoon 
taas raikasta ilmaa, muista palauttaa 
painike takaisin raikkaan ilman asen-
toon, kun tilanne on palautunut nor-
maaliksi. TBmB parantaa kuljettajan 
keskittymistB ja ajomukavuutta.

• IlmastointijBrjestelmBn ilmanot-
toaukot sijaitsevat tuulilasin alla. On 
huolehdittava, ettB nBmB eivBt tuk-
keutuisi lehdistB, lumesta, jBBstB tai 
muista haittatekijRistB.

• Poista sisBilmankierto kBytRstB, 
sBBdB lBmpRtila ja puhallinnopeus 
sopivaksi ja kytke ilmastointi pBBlle, 
jotta ikkunat eivBt huurru.

• Jos tuulilasi huurtuu, aseta toiminta-
tilaksi  asento.

 Ilmastointilaite
Kia-ilmastointijBrjestelmBt on tBytet-
ty ympBristRystBvBllisellB R-134a tai 
R-1234yf-kylmBaineella.
1. KBynnistB moottori. Paina ilmas-

tointipainiketta.

2. Aseta sBBtR  -asentoon.

3. Aseta ilmanoton painike ulkoilman 
tai sisBilman kierrBtyksen asen-
toon.

4. SBBdB puhaltimen nopeus ja lBm-
pRtila mukavuuden kannalta par-
haaseen asentoon.

HUOMIO

Jos puhallinta kBytetBBn pitkBBn 
START/STOP-painikkeen ollessa 
ON-asennossa, akkuvaraus voi pur-
kautua. KBytB puhallinta moottorin 
kBydessB.



A
utosi om

inaisuudet

5

5-107

 Autosi ilmastointijBrjestelmB on tBy-
tetty R-134a- tai R-1234yf-kylmBai-
neella maassasi auton valmistushet-
kellB voimassa olleiden mBBrBysten 
mukaisesti. Autossa kBytetyn ilmas-
toinnin kylmBaineen tyyppi on merkitty 
konepellin sisBpuolella olevaan tarraan. 
Katso ilmastoinnin kylmBainetarran 
tarkka sijainti ”KylmBainetarra” sivulla 
9-15.

✽ HUOMAUTUS

• Kun ilmastointi on kBytRssB kuu-
malla sBBllB, tarkkaile jBBhdytys-
nesteen lBmpRmittaria ajaessasi 
ruuhkassa tai pitkBB ylBmBkeB. 
Ilmastointilaitteen kByttBminen 
saattaa aiheuttaa moottorin yli-
kuumenemista. Jos lBmpRmittari 
enteilee moottorin ylikuumenemis-
ta, jatka puhaltimen kByttBmistB, 
mutta kytke ilmastointilaite pois 
pBBltB.

• Ikkunoihin saattaa tiivistyB kos-
teutta, kun ilmastointi on pBBllB ja 
avaat auton ikkunat kostealla sBBl-
lB. Koska liian suuri kosteus saattaa 
aiheuttaa vahinkoa sBhkRlaitteisiin, 
ilmastointia tulee kByttBB ainoas-
taan ikkunoiden ollessa kiinni.

Ilmastointilaitteen kByttRvinkkejB
• Poista kuuma ilma autosta avaamalla 
ikkunat hetkeksi, kun auto on pysB-
kRity suoraan auringonpaisteeseen 
kuumalla sBBllB.

• EstB kosteuden muodostuminen 
auton sisBBn ja ikkunoiden sisBpinto-
jen huurtuminen kByttBmBllB ilmas-
tointia sateella tai kostealla sBBllB.

• Saatat huomata, ettB moottorin 
kByntinopeus vaihtelee, kun ilmas-
tointilaitteen kompressori kytkeytyy 
pBBlle tai pois pBBltB. TBmB on jBrjes-
telmBn toiminnalle tyypillinen piirre.

• PidennBt ilmastoinnin kByttRikBB 
kByttBmBllB sitB vBhintBBn kerran 
kuussa, ainakin muutaman minuutin 
ajan.

• Auton alle (etumatkustajan puolelle) 
saattaa vuotaa vettB, kun ilmastointi 
on kBytRssB. TBmB on jBrjestelmBn 
toiminnalle tyypillinen piirre.

• SisBilmaa voidaan jBBhdyttBB mah-
dollisimman tehokkaasti, ottamalla 
sisBilmankierto kByttRRn ja kytke-
mBllB ilmastointi pBBlle; matkusta-
mon sisBilman laatu kuitenkin huo-
nonee merkittBvBsti, jos sisBilman-
kiertoa ei poisteta kBytRstB.

• Saatat havaita, ettB tuuletussuutti-
mista tulee matkustamoon tiivisty-
nyttB kosteutta, kun lBmmin ja kos-
tea ulkoilma jBBhtyy nopeasti. TBmB 
on jBrjestelmBn toiminnalle tyypilli-
nen piirre.

HUOMIO

• Vain asianmukaisesti koulutetut 
ja valtuutetut huoltoteknikot saa-
vat suorittaa kylmBainejBrjestel-
mBn huoltotRitB, jotta jBrjestelmBn 
oikea ja turvallinen toiminta voi-
daan taata.

• KylmBainejBrjestelmBn huoltotyRt 
on suoritettava hyvin tuuletetussa 
paikassa.

• Ilmastointilaitteen hRyrystintB 
(kennostoa) ei saa koskaan kor-
jata tai korvata esim. romutetus-
ta autosta otetulla hRyrystimellB. 
Uusien MAC-vaihtohRyrystimien 
on oltava sertifioitu (ja merkitty) 
SAE-standardin J2842 vaatimus-
ten mukaisesti.
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 Raitisilmasuodatin 

A: Ulkoilmanotto

B: SisBilmankierto

C: Raitisilmasuodatin

D: Puhallin

E: HRyrystimen kenno

F: LBmmittimen kenno 

Hansikaslokeron taakse asennet-
tu raitisilmasuodatin suodattaa pRlyn 
ja muut saasteet, jotka tulevat ulkoa 
auton lBmmitys- ja ilmastointilaitteen 
kautta. 

Jos pRlyB tai muita saasteita kerBBn-
tyy suodattimeen pitkBn ajan saatos-
sa, tuuletuskanavista tuleva ilmavirta 
saattaa heikentyB, jolloin tuulilasille 
saattaa muodostua huurretta, vaik-
ka ilmanoton ulkoilman asento olisi 
valittuna. Jos nBin kBy, vaihdata rai-
tisilmasuodatin ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon yhteis-
tyRkumppanilla.

✽ HUOMAUTUS

• Suodatin pitBB vaihtaa huolto-oh-
jelman mukaisesti.

 Jos autoa kBytetBBn ankarissa 
oloissa, kuten pRlyisillB ja huono-
kuntoisilla teillB, raitisilmasuodat-
timen tarkastukset ja vaihdot on 
suoritettava useammin.

• Tarkastuta jBrjestelmB ammatti-
huollossa, jos ilmavirta heikkenee 
Bkillisesti. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla KIA-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

Ilmastoinnin kylmBainetarra

 ❈ KylmBainetarra voi poiketa kuvas-
sa nBkyvBstB.

OUM046438L

ODE066031L

ODE066032L

 ■ Esimerkki

 Tyyppi B

 Tyyppi A



A
utosi om

inaisuudet

5

5-109

Ilmastoinnin kylmBaineen tietokilven 
symbolien ja tietojen merkitys:

1. KylmBaineen luokitus

2. KylmBaineen mBBrB

3. Kompressorin voiteluaineen luoki-
tus

Autossa kBytetyn ilmastoinnin kylmB-
aineen tyyppi on merkitty moottoriti-
lan sisBllB olevaan tietokilpeen.
Luvusta 9 saat tarkempaa tietoa ilmas-
tointilaitteen tarran sijainnista.

Ilmastointilaitteen kylmBaineen 
ja kompressorin voiteluaineen 
mBBrien tarkastaminen
Kun kylmBaineen mBBrB on alhainen, 
ilmastointijBrjestelmBn toimintakyky 
heikkenee. Liiallisella tByttBmisellB on 
myRs heikentBvB vaikutus ilmastointi-
laitteen toimintaan.
Jos tBmBn vuoksi normaalista poikke-
avaa toimintaa havaitaan, tarkastuta 
jBrjestelmB ammattihuollossa.
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon yhteis-
tyRkumppanilla.

VAROITUS 

■  R-134a-kylmBaineella varuste-
tut autot

KylmBaineen paine on 
hyvin korkea. TBmBn 
vuoksi ilmastointilaitetta 
saavat huoltaa ainoas-
taan asiaankuuluvan kou-

lutuksen saaneet, valtuutetut asen-
tajat. On tBrkeBB, ettB kBytetBBn 
oikea mBBrB laadultaan sopivaa RljyB 
ja kylmBainetta. 
Muussa tapauksessa seurauksena 
voi olla henkilR- tai ajoneuvovahin-
koja.

VAROITUS 

■  R-1234yf-kylmBaineella varus-
tetut autot

KylmBaine on tulenarkaa 
ja sen paine on hyvin kor-
kea. TBmBn vuoksi ilmas-
tointilaitetta saavat huol-
taa ainoastaan asiaan-
kuuluvan koulutuksen 
saaneet, valtuutetut 
asentajat. On tBrkeBB, 
ettB kBytetBBn oikea 
mBBrB laadultaan sopivaa 

RljyB ja kylmBainetta. 
Muussa tapauksessa seurauksena 
voi olla henkilR- tai ajoneuvovahin-
koja.
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 Automaattinen ilmastointijBrjestelmB 1. LBmpRtilan sBBdin

2. AUTO-painike (automaattinen toi-
minta)

3. Vain kuljettaja -painike

4. Ilmanoton painike

5. Puhaltimen OFF-painike

6. EV-painike

7. HEAT-painike

8. Tuulilasin lBmmittimen painike

9. Takalasin lBmmittimen painike

10. Puhaltimen nopeudensBBdin

11. Ilmastointipainike 

12. Toimintovalitsin

13. A/C -nByttR

✽ HUOMAUTUS

Jos puhallinta kBytetBBn pitkBBn 
START/STOP-painikkeen ollessa 
ON-asennossa, akkuvaraus voi pur-
kautua. KBytB puhallinta moottorin 
kBydessB.

OSKEV048300L
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 Automaattinen lBmmitys ja 
ilmastointi

1. Paina AUTO-painiketta. JBrjestelmB 
valitsee automaattisesti lBmpRti-
la-asetuksen mukaisen ilmanjaon 
ja puhallinnopeuden ja kByttBB 
sisBilmankiertoa ja ilmastointia 
tarpeen mukaan.

2. Aseta haluamasi lBmpRtila kiertB-
mBllB sBBdintB.

✽ HUOMAUTUS

• Voit poista automaattitilan kBytRs-
tB millB tahansa seuraavista:

 - Toimintovalitsin

 - Ilmastoinnin kytkentBpainike

 -  Tuulilasin huurteenpoistopainike 
(Voit keskeyttBB huurteenpois-
totoiminnon painamalla painiket-
ta uudelleen. TBllRin tietonBytRn 
AUTO-merkkivalo syttyy uudel-
leen.)

 -  Puhaltimen nopeudensBBtRpainike

 Valittua toimintoa ohjataan kBsin 
muiden toimintojen toimiessa 
automaattisesti.

• MukavuustekijRiden johdosta ja 
ilmastoinnin tehokkuuden paran-
tamiseksi, kBytB AUTO-painiketta 
ja aseta lBmpRtilaksi 22 °C 
(23 °C/73 °F - Euroopan ulkopuolel-
la).

OSKEV048316L

OSKEV048317L
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✽ HUOMAUTUS

'lB koskaan jBtB mitBBn mittariston 
pBBllB olevan tunnistimen pBBlle, jot-
tei lBmmitys- ja jBBhdytysjBrjestel-
mBn toiminta hBiriintyisi.

Toimintatilan valitseminen  

OSKEV048314L

(mikBli varusteena)(mikBli varusteena)

OSKEV048010L
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Toimintatilan valintapainikkeilla ohja-
taan ilmavirran suuntausta ilmanvaih-
tojBrjestelmBssB. 
Ilmavirtaus muuttuu seuraavassa jBr-
jestyksessB:

PBBn taso (B, D, F)

Ilmavirta suunnataan vartalon ylBosaa 
ja kasvoja kohti. LisBksi jokaista tuule-
tuskanavaa voidaan ohjata, jotta saa-
puvaa ilmaa voitaisiin suunnata. 

PBBn tasolle ja jalkatilaan (B, 
C, D, E, F)

 Ilmavirta suunnataan kasvojen tasolle 
ja jalkatilaan. 

Jalkatilaan (A, C, D, E)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
lattialle ja pieni mBBrB ilmaa suunna-
taan tuulilasille ja sivuikkunoille.  

Jalkatila/huurteenpoisto 
(A, C, D, E)

Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
lattialle ja tuulilasille sekB pieni mBBrB 
ilmaa ohjataan sivuikkunoille.

Huurteenpoisto
Suurin osa ilmavirrasta suunnataan 
tuulilasille ja pieni mBBrB ilmaa ohja-
taan sivuikkunoille.

OSKEV048318L OSKEV048319L

OSKEV048315L



Autosi ominaisuudet

5-114

Kojelaudan tuuletuskanavat

Tuuletuskanavat voidaan erikseen 
avata ja sulkea kByttBmBllB sBBtRpyR-
rBB.  
LisBksi voit sBBtBB nBistB kanavista 
tulevan ilman suuntausta kByttBmBllB 
kuvan mukaista sBBtRvipua.

✽ HUOMAUTUS

■  Toisen istuinrivin tuuletus-
suuttimet (E,F)

• Toisen istuinrivin tuuletussuutti-
mien ilmavirtausta ohjataan auton 
edessB olevan ilmastointijBrjestel-
mBn avulla ja ilma johdetaan suut-
timiin lattiassa olevan ilmakanavan 
kautta (E, F).

• Kanavan pituuden vuoksi ilmavir-
taus toisen istuinrivin tuuletus-
suuttimista (E, F) voi olla heikompi 
kuin kojelaudan suuttimista.

LBmpRtilan sBBtBminen

Valitse korkein lBmpRtila-asetus kBBn-
tBmBllB sBBdin BBriasentoon oikealle. 
Valitse alhaisin lBmpRtila-asetus kBBn-
tBmBllB sBBdin BBriasentoon vasem-
malle. 
Kun sBBdintB kBBnnetBBn pykBlBn, 
lBmpRtila nousee tai laskee noin 0,5 °C. 
Kun alin lBmpRtila-asetus on sBBdetty, 
ilmastointi on kBytRssB jatkuvasti.

LBmpRtilayksikRn vaihtaminen 
(°C °F) (jos varusteena)
Voit vaihtaa lBmpRtilanByttRB Celsius- 
ja Fahrenheit-asteikon vBlillB seuraa-
vasti:
PidB OFF-painike painettuna ja paina 
samalla AUTO-painiketta vBhintBBn 
3 sekunnin ajan. NByttR vaihtaa Cel-
siusasteikon Fahrenheit-asteikoksi tai 
pBinvastoin.

Ilmanoton sBBdin

TBtB kBytetBBn valitsemaan (raikkaan) 
ulkoilman tai sisBilman kierrBtyksen 
asento.
Muuttaaksesi ilmanoton asentoa, paina 
sBBtimen painiketta.  

OSKEV048320L

OSKEV048317L
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SisBilman kierrBtyksen asento
 Kun sisBilman kierrBtys 
on valittu, matkustamon 
ilma kulkeutuu lBmmitin-
jBrjestelmBn kautta, jossa 
se riippuen valitusta toi-
minnosta, joko viilenee tai 
lBmpenee.

Ulkoilman asento (raikas ilma)
 Kun ulkoilman asento on 
valittu, raikasta ilmaa kul-
keutuu autoon ja se lBm-
mitetBBn tai jBBhdytetBBn 
riippuen valitusta toimin-
nosta.

✽ HUOMAUTUS

LBmmittimen jatkuva kByttBminen 
sisBilman kierrBtyksen asennos-
sa (ilman ilmastointilaitteen valin-
taa) saattaa aiheuttaa tuulilasin ja 
sivuikkunoiden huurtumista ja myRs 
matkustamon ilmanlaadun heikke-
nemistB.
LisBksi ilmastointilaitteen jatkuva 
kByttBminen sisBilman kierrBtyksen 
asennossa voi johtaa matkustamon 
ilman liialliseen kuivumiseen.

Puhaltimen nopeuden sBBtR

Puhallin voidaan asettaa halutulle 
nopeudelle kBBntBmBllB puhallusno-
peuden sBBdintB. 
MitB suuremmalle puhallusnopeus on 
asetettu, sitB enemmBn ilmaa virtaa 
matkustamoon.
OFF-painikkeen painaminen sammut-
taa tuulettimen.

VAROITUS 

• Ilmastointilaitteen kByttBminen 
jatkuvasti sisBilman kierrBtyksen 
asennossa saattaa lisBtB matkus-
tamon ilmankosteutta aiheuttaen 
lasien huurtumista ja nBkyvyyden 
heikentymistB.

• 'lB nuku autossa, kun ilmastointi-
jBrjestelmB tai lBmmitin on pBBllB. 
TBmB voi vaarantaa terveyden tai 
olla jopa hengenvaarallista, koska 
hapen mBBrB ja/tai ruumiinlBmpR 
saattavat pudota.

• Jatkuva ilmastointilaitteen kByt-
tBminen sisBilman kierrBtyksen 
asennossa voi aiheuttaa vBsymys-
tB, joka voi johtaa auton hallinnan 
menettBmiseen. PidB ilmanoton 
painiketta mahdollisimman usein 
ulkoilman asennossa (raikas ilma) 
ajon aikana.

OSKEV048307L
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 Ilmastointilaite

Paina A/C-painiketta kytkeBksesi 
ilmastointijBrjestelmBn pBBlle (merkki-
valo syttyy). 
Paina painiketta uudelleen kytkeBksesi 
ilmastointijBrjestelmBn pois pBBltB.   

HEAT-painike

Kytke lBmmityslaite pBBlle painamalla 
HEAT-painiketta (painikkeen merkki-
valo syttyy).
Paina painiketta uudelleen kytkeBksesi 
lBmmittimen pois pBBltB.
Ilmastointi- ja lBmmityslaitteen kByt-
tR kuluttaa jBnniteakun energiaa. Jos 
lBmmitys-/ilmastointilaitetta kByte-
tBBn liian pitkBBn, toimintamatka voi 
lyhentyB lisBBntyneen energiankulu-
tuksen vuoksi.
Kytke lBmmitys-/ilmastointilaite pois 
kBytRstB aina, kun sitB ei tarvita.

OFF-tila

Paina etupuhaltimen OFF-painiketta 
kytkeBksesi etumatkustamon ilmas-
tointijBrjestelmB pois kBytRstB. Ilman-
jakotilan ja ilmanoton valintapainikkeet 
toimivat tBstB huolimatta, kun START/
STOP-painike on ON-asennossa.

OSKEV048308L OSKEV048332L OSKEV048323L
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Vain kuljettaja (Driver Only)

Jos painat DRIVER ONLY -painiketta ja 
merkkivalo syttyy, viileBn ilman puhal-
lus suuntautuu pBBasiallisesti kuljet-
tajanistuimen suuntaan. ViileBB ilmaa 
tulee myRs muiden istuinpaikkojen 
ilmasuuttimista, jotta sisBilma pysyy 
raikkaana. 
Voit sBBstBB energiankulutusta kytke-
mBllB ilmavirran tBllB painikkeella, kun 
etumatkustajanistuimella ei matkusta 
ketBBn.

Automaattinen tuuletus
JBrjestelmB valitsee automaattises-
ti ulkoilman (raikkaan) asennon, kun 
ilmastointijBrjestelmB toimii tietyn ajan 
(noin 5 minuuttia) matalassa lBmpR-
tilassa sisBilman kierrBtyksen asento 
valittuna.

Automaattisen tuuletuksen peruutta-
minen tai nollaus
Kun ilmastointijBrjestelmB on pBBl-
lB, valitse kasvojen taso -kByttRtila ja 
paina sisBilman kierrBtyksen painiketta 
yli viisi kertaa 3 sekunnin sisBllB paina-
en samalla A/C-painiketta.
Kun automaattinen tuuletus on pois-
tettu kBytRstB, merkkivalo vilkkuu 3 
kertaa. Kun automaattinen tuuletus on 
asetettu kByttRRn, merkkivalo vilkkuu 
6 kertaa.

SisBilmankierron kByttR 
kattoluukku auki
Ulkoilman asento (raikas ilma) valitaan 
automaattisesti, kun kattoluukku ava-
taan. Kun valitset sisBilmakierrBtyksen 
asennon, jBrjestelmB yllBpitBB sisBil-
mankierrBtyksen asentoa 3 minuuttia, 
jonka jBlkeen automaattisesti vaihtaa 
raikkaan ulkoilman asentoon. Kun kat-
toluukku on kiinni, ilmanotto kytkeytyy 
takaisin valittuun asentoon.

OSKEV048331L
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 Automaattinen 
ilmastointijBrjestelmB
Tuulilasin sisBpinnan 
huurteenpoisto  

1. Aseta puhaltimen nopeus halut-
tuun asentoon.

2. Valitse haluttu lBmpRtila.

3. Paina huurteenpoistopainiketta 
( ).

4. Ilmastointilaite kytkeytyy ulkoil-
man lBmpRtila-asetuksen mukai-
sena ja raikkaan ulkoilman asento 
kytkeytyy automaattisesti.

Jos ilmastointia ja raikkaan ulkoilman 
asetusta ei valita automaattises-
ti, sBBdB vastaavia painikkeita kBsin. 
Kun painat   painiketta, jBrjestelmB 
valitsee suurimman puhallinnopeuden.

Tuulilasin ulkopinnan 
lBmmittBminen  

1. Aseta puhaltimen nopeus korkeim-
paan asentoon.

2. Aseta lBmpRtila lBmpimimpBBn 
asentoon.

3. Paina huurteenpoistopainiketta 
( ).

4.  Ilmastointilaite kytkeytyy ulkoil-
man lBmpRtila-asetuksen mukai-
sena ja raikkaan ulkoilman asento 
kytkeytyy automaattisesti.

KByttRvinkkejB
• Jos haluat poistaa huurteen tuulila-
sista mahdollisimman tehokkaasti, 
valitse korkein lBmpRtila-asetus ja 
suurin puhallinnopeus.

• Valitse ”Ilmavirran suuntaus jalkati-
laan/huurteenpoistosuuttimiin” -tila, 
kun haluat ettB suunnata lBmmintB 
ilmaa jalkatilaan tuulilasin lBmmittB-
misen tai huurteenpoiston aikana.

• Poista kaikki lumi ja jBB tuulilasin, 
takalasin, sivutaustapeilien ja sivuik-
kunoiden pinnoilta ennen liikkeel-
lelBhtRB.

• Poista kaikki lumi ja jBB konepelliltB 
ja ilman imukanavista parantaaksesi 
lBmmittimen ja huurteenpoiston toi-
mintaa ja heikentBBksesi mahdollista 
huurteen muodostumista tuulilasin 
sisBpinnalle. 

 TUULILASIN HUURTEENPOISTO  

OSKEV048324L

OSKEV048325L
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Huurteenpoiston 
toimintalogiikka 
(mikBli varusteena)
JBrjestelmB ohjaa automaattisesti 
ilmantuloa ja ilmastointia esimerkiksi 

 -painikkeella tehtyjen asetusten 
mukaisesti, jotta tuulilasin sisBpuoli ei 
huurru. Peruuttaaksesi tai palauttaak-
sesi huurteenpoiston toimintalogiikan, 
toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Automaattinen 
ilmastointijBrjestelmB

1.  KBBnnB START/STOP-painike ON- 
asentoon.

2.  Paina huurteenpoistopainiketta 
( ).

3.  Painaessasi ilmastointipainiketta 
(A/C) paina ilmanoton hallintapaini-
ketta vBhintBBn 5 kertaa 3 sekun-
nin aikana.

Ilmanoton painikkeen merkkivalo vilk-
kuu 3 kertaa. TBmB merkitsee sitB, ettB 
huurteenpoiston esiohjelmoitu toimin-
talogiikka on peruutettu tai palautettu. 
Jos akku on ollut tyhjBnB tai irrotettu-
na, huurteenpoiston toimintalogiikka 
palautuu alkutilaan.

Automaattinen huurteenpoisto 
(mikBli varusteena)

Automaattinen huurteenpoistojBrjes-
telmB ehkBisee tuulilasin huurtumista 
tarkkailemalla tuulilasin sisBpinnalle tii-
vistyvBn kosteuden mBBrBB. 

VAROITUS 

■ Tuulilasin lBmmittBminen 
'lB kBytB  asentoa jBBhdytyk-
sen aikana hyvin kosteassa sBBssB. 
Ulkoilman ja tuulilasin lBmpRtilaero 
saattaa aiheuttaa tuulilasin ulkopin-
nan huurtumisen rajoittaen nBky-
vyyttB. TBllRin aseta toimintovalitsin 

 -asentoon ja puhaltimen sBBdin 
hiljaisempaan asentoon.

OSKEV048326L
OSKEV048091L
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TBmB merkkivalo syttyy, kun auto-
maattinen huurteenpoisto tunnistaa 
toimiessaan kosteutta tuulilasin sisB-
pinnalla.
Jos ajoneuvossa on enemmBn kosteut-
ta, jBrjestelmB noudattaa seuraavia 
vaiheita. 

(Koskee Eurooppaa)
Vaihe 1:  Ilmavirran suuntaus kohti tuu-

lilasia

Vaihe 2:  Ilmavirran kasvattaminen kohti 
tuulilasia

Vaihe 3:  Ilmastoinnin kByttR

Vaihe 4: Raitisilmapuhallus kytkeytyy.

(Ei koske Eurooppaa)
Vaihe 1:  Ilmastoinnin kByttR

Vaihe 2:  Ulkoilman asento

Vaihe 3:  Ilmavirran suuntaus kohti tuu-
lilasia

Vaihe 4:  Ilmavirran kasvattaminen kohti 
tuulilasia

Automaattisen huurteenpoistotoi-
minnon keskeytys tai nollaus
Paina tuulilasin huurteenpoistopaini-
ketta 3 sekunnin ajan START/STOP-pai-
nikkeen ollessa ON-asennossa.
Kun automaattinen huurteenpois-
totoiminto on keskeytetty, painik-
keen merkkivalo vilkkuu 3 kertaa 0,5 
sekuntia tai ”ADS OFF” vilkkuu 3 ker-
taa 0,5 sekuntia ja audiojBrjestelmBn 
LCD-nBytRssB nBkyy ”ADS OFF”.
Kun automaattinen huurteenpoistotoi-
minto on nollattu, painikkeen merkki-
valo vilkkuu 6 kertaa 0,25 sekuntia tai 
”ADS OFF” vilkkuu 6 kertaa 0,25 sekun-
tia ja ”ADS OFF” poistuu audiojBrjestel-
mBn LCD-nBytRstB. 
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NBitB sBilytyslokeroja voidaan kByttBB 
pienten tavaroiden sBilyttBmiseen.

 Keskikonsolin sBilytyslokerot

Avataksesi keskikonsolin sBilytysloke-
ron vedB vivusta.

 Hansikaslokero

Avataksesi hansikaslokeron, paina 
vipua ja hansikaslokero avautuu itses-
tBBn. Sulje hansikaslokero kBytRn jBl-
keen.

 S(ILYTYSTILAT

VAROITUS 

■ Helposti syttyvBt materiaalit
'lB sBilytB savukkeensytyttimiB, 
propaanisBiliRitB tai muita syttyviB/
rBjBhtBviB aineita autossa. NBmB voi-
vat aiheuttaa tulipalon/rBjBhdyksen, 
jos ajoneuvo on altistettu kuumuu-
delle pitkiksi ajoiksi.

HUOMIO

• 'lB jBtB arvoesineitB tavaratilaan.
• PidB sBilytyslokeroiden luukut sul-

jettuina ajon aikana. 'lB yritB tByt-
tBB sBilytyslokeroa niin tByteen, 
ettB sitB ei voida sulkea kunnolla. 

OSKEV048012LOSKEV048011L

VAROITUS 

PienentBBksesi loukkaantumisriskiB 
onnettomuudessa tai Bkkijarrutuk-
sessa, pidB hansikaslokeron kansi 
aina suljettuna ajon aikana.
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 Aurinkolasipidike

Avataksesi aurinkolasipidikkeen, paina 
kantta, jolloin pidike aukeaa hitaas-
ti. Aseta aurinkolasit siten, ettB lins-
sit osoittavat ulkopuolelle. Sulkeaksesi 
aurinkolasipidikkeen, paina se ylRs.

 Tavaratilan sBilytystila

Voit sijoittaa esim. tyRkaluja sBilytysti-
laan niiden kBytRn helpottamiseksi. 
 Tartu kannen reunassa olevasta kah-
vasta ja nosta.

HUOMIO

'lB sBilytB ruokia hansikaslokerossa 
pitkiB aikoja.

VAROITUS 

• 'lB sBilytB aurinkolasikotelossa 
muuta kuin aurinkolaseja. NBmB 
esineet voivat lentBB ulos pidik-
keestB Bkkijarrutuksessa tai 
onnettomuudessa aiheuttaen 
vahinkoja ajoneuvon matkustajiin.

• 'lB avaa aurinkolasikoteloa ajon 
aikana. Auton taustapeili voi peit-
tyB avatusta aurinkolasipidikkees-
tB.

• 'lB tyRnnB laseja vBkisin koteloon, 
jotta ne eivBt mene rikki tai vBBnny. 
Koteloon jumiutuneet aurinkolasit 
voivat estBB kotelon avautumisen, 
ja voit saada vammoja yrittBessBsi 
avata koteloa vBkisin.

OSKEV048013L

OSKEV048015L
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 Tavaraverkon pidike 
(mikBli varusteena)

EstBBksesi tavaroiden liikkumisen 
tavaratilassa voit kiinnittBB tavaraver-
kon neljBBn tavaratilassa sijaitsevaan 
kiinnikkeeseen.
Suosittelemme tarvittaessa ottamaan 
yhteyttB valtuutettuun Kia-jBlleenmyy-
jBBn tai huollon yhteistyRkumppaniin.

 Tavaratilan suurentaminen 
(mikBli varusteena)

HUOMIO

Ole varovainen kuljettaessasi sBrky-
viB tai suuria esineitB tavaratilassa 
estBBksesi niiden tai auton vahin-
goittumisen.

VAROITUS 

Varo silmBvammoja. 'L' veny-
tB tavaratilan verkkoa liikaa. PidB 
AINA kasvosi ja vartalosi poissa ver-
kon kimpoamisalueelta. 'L' K'YT' 
verkkoa, kun siinB on nBkyviB kulumi-
sen tai vaurion merkkejB.

OSKEV048014L
OSKEV048015L

OSKEV048016L
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Jos haluat kasvattaa tavaratilaa,
1. Tartu kannen ylBosassa olevasta 

kahvasta ja nosta.

2. Taita tavaratilan jakajan takaosaa 
eteenpBin.

3. VedB tavaratilan jakajan sarana liu-
kutason pBBtyuraan, jolloin se tip-
puu alemmas ja tavaratila kasvaa.

4. Liu'uta se etuosaan (noudata yllB-
olevia kuvia)

OSKEV048017L
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 Savukkeensytytin (mikBli 
varusteena) 

Jotta savukkeensytytin olisi kBytettB-
vissB, START/STOP-painikkeen on olta-
va ACC- tai ON-asennossa.
KByttBBksesi savukkeensytytintB, 
paina se kokonaan pistorasiaansa. Kun 
elementti on kuumentunut, sytytin 
ponnahtaa ulos kByttRasentoon.
Suosittelemme kByttBmBBn valtuu-
tetun Kia-huollon tai huollon yhteis-
tyRkumppanin kByttBmiB varaosia.

 Tuhkakuppi (mikBli varusteena)

KByttBBksesi tuhkakuppia, avaa sen 
kansi.
VedB se ulos tuhkakupin tyhjentBmisen 
tai puhdistamisen ajaksi. 

 SIS(TILAN VARUSTEET

OSKEV048019L

VAROITUS 

■ Tuhkakupin kByttR
• 'lB kBytB tuhkakuppia roskakorina.

• Palavan savukkeen tai tulitikun 
laittaminen roskia sisBltBvBBn tuh-
kakuppiin voi aiheuttaa tulipalon.

OSKEV048018L HUOMIO

Muut kuin autokByttRRn tarkoitetut 
lisBlaitteet (parranajokoneet, kBsipR-
lynimurit, kahvipannut yms.) voivat 
vahingoittaa pistorasiaa tai aiheuttaa 
sBhkRvian.

VAROITUS 

• 'lB pidB sytytintB pohjassa, kun se 
on jo lBmmennyt, sillB se voi yli-
kuumentua.

• Jos sytytin ei ponnahda ulos 30 
sekunnin aikana, poista se estBBk-
sesi ylikuumenemisen.

• 'lB tyRnnB mitBBn ylimBBrBisiB 
esineitB savukkeensytyttimen pis-
tokkeeseen. TBmB voi vaurioittaa 
savukkeensytytintB.
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 Mukipidike ✽ HUOMAUTUS

• PidB pullot ja tRlkit suljettuina 
ajon aikana, jotta juoma ei lBiky. 
LBikkynyttB juomaa voi joutua ajo-
neuvon sBhkRisiin ja elektronisiin 
osiin ja vaurioittaa niitB.

• Kun puhdistat lBikkynyttB juomaa, 
BlB kuivaa mukinpidikettB liian suu-
ressa lBmpRtilassa. TBmB voi vau-
rioittaa mukinpidikettB.

VAROITUS 

■ Kuumat nesteet
• 'lB sBilytB kannetonta, kuumaa 

nestettB sisBltBvBB kuppia mukin-
pidikkeessB ajon aikana. Jos kuuma 
neste lBikkyy, saatat saada palo-
vamman. TBmBnlainen palovam-
ma voi aiheuttaa kuljettajalle auton 
hallinnan menettBmisen.

• PienentBBksesi henkilRvahingon 
riskiB Bkkijarrutuksessa tai tRr-
mByksessB, BlB aseta kannettomia 
tai avoimia pulloja, laseja, mukeja 
jne. mukipidikkeeseen, kun auto 
liikkuu.

• Jos auton etuosassa/keskiosassa 
oleviin mukipidikkeisiin laitetaan 
jotakin nestettB sisBltBviB kan-
nettomia mukeja tai tRlkkejB ja 
auto jarruttaa voimakkaasti, neste 
saattaa valua mukinpidikkeiden ja 
konsolin ympBrillB oleviin kapeisiin 
rakoihin ja imeytyB auton sisBiseen 
sBhkRjBrjestelmBBn. 

 VBlttBBksesi jBrjestelmBn toimin-
tahBiriRt, laita aina kannet nestet-
tB sisBltBvien astioiden pBBlle.

VAROITUS 

PidB pullot ja sBiliRt poissa suoralta 
auringonvalolta BlBkB tuo niitB lBmpi-
mBBn autoon. RBjBhdysvaara!
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Mukit ja pienet juomatRlkit voidaan 
asettaa mukipidikkeisiin.

 HBikBisysuoja

KBytB hBikBisysuojaa suojaamaan etu- 
tai sivuikkunan lBpi tulevilta auringon-
sBteiltB.
KByttBBksesi hBikBisysuojaa paina se 
ala-asentoon.
KByttBBksesi hBikBisysuojaa sivuikku-
nalla, paina se ala-asentoon, poista 
pidikkeestBBn (1) ja kBBnnB sivulle (2).
KByttBBksesi ehostuspeiliB paina hBi-
kBisysuoja ala-asentoon ja liu'uta peilin 
kansi (4) sivuun.
SBBdB hBikBisysuojan jatkopala eteen- 
tai taakse (3).
Lipputaskussa (5) voidaan sBilyttBB 
esimerkiksi pysBkRintihallin lippua. 
(mikBli varusteena)

OSKEV048020L

OSKEV048021L

■ Etuistuin

■ Takaistuin

OSKEV048022L

HUOMIO

■  Ehostuspeilin valo (mikBli 
varusteena)

Jos kBytBt ehostuspeilin valoa, sam-
muta se ennen kuin palautat hBikBi-
sysuojan alkuperBiseen asentoonsa. 
Muuten akku saattaa tyhjentyB ja 
hBikBisysuoja saattaa vaurioitua.
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 IstuinlBmmitin (mikBli varusteena)

IstuinlBmmitin on varusteena lBmmit-
tBmBBn etuistuimet kylminB kausina. 
Kytke istuinlBmmitys pBBlle paina-
malla kuljettajan tai etumatkustajan 
istuinlBmmityksen kByttRkytkintB 
START/STOP-painikkeen ollessa ON- 
asennossa.

PidB kytkimet OFF-asennossa, kun 
istuinlBmmitystB ei tarvita.

► LBmpRtila-asetus (KBsin)
• Istuimen lBmpRtila-asetus muuttuu 
seuraavasti kytkintB painettaessa:

 - Etuistuin

 - Takaistuin

• IstuinlBmmitin toimii oletuksena 
OFF-asennossa aina, kun START/
STOP-painike kytketBBn pBBlle.

► LBmpRtila-asetus 
(Automaattisesti)

IstuinlBmmitin alkaa ohjata istuimen 
lBmpRtilaa automaattisesti lievien 
palovammojen estBmiseksi sen jBlkeen, 
kun lBmmitin on kytketty manuaali-
sesti P''LLE. 
 - Etuistuin

 

- Takaistuin

Voit painaa painiketta nostaaksesi 
istuimen lBmpRtilaa. Se palautuu kui-
tenkin pian automaattiseen tilaan. 
• Jos kytkintB painetaan yli 1,5 sekun-
nin ajan istuinlBmmityksen toimies-
sa, istuinlBmmitin kytkeytyy pois 
pBBltB.

•Kun START/STOP-painike on ON- 
asennossa, istuinlBmmitys on ole-
tusarvoisesti pois pBBltB.

✽ HUOMAUTUS

Kun istuinlBmmittimen kytkin on 
ON-asennossa, istuimen lBmmitys-
jBrjestelmB kytkeytyy pois pBBltB tai 
pBBlle automaattisesti riippuen istui-
men lBmpRtilasta.

OSKEV048023L

OSK3048025L

■ Etuistuin

■ Takaistuin

POIS                   KESKI-      ALHAI-
K'YT8ST' KORKEA( ) TASO( ) NEN( )

POIS K'YT8ST' KORKEA( ) ALHAINEN( )

POIS                   KESKI-  ALHAI-
K'YT8ST' KORKEA( ) TASO( ) NEN( )

30 min 60min

POIS K'YT8ST' KORKEA( ) ALHAINEN( )

30 min
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 Ilmastoitu istuin (mikBli 
varusteena)

Istuimen lBmpRtila-asetus muuttuu 
kytkimen asennon mukaisesti. 
• Jos haluat lBmmittBB istuintyynyn, 
paina kytkintB (punainen vBri).

• Jos haluat jBBhdyttBB istuintyynyn, 
paina kytkintB (sininen vBri). 

• Ilmavirta muuttuu kytkintB painet-
taessa seuraavasti:

HUOMIO

• 'lB kBytB istuimien puhdistami-
seen orgaanisia liuottimia, kuten 
tinneriB, bentseeniB, alkoholia tai 
bensiiniB. Muussa tapauksessa 
istuinverhoilut tai istuimien sisBl-
lB olevat lBmmittimet saattavat 
vahingoittua.

• IstuinlBmmityksen ylikuumentumi-
sen estBmiseksi BlB laita huopia, 
tyynyjB tai istuinsuojia istuimille, 
kun istuinlBmmitys on kBytRssB.

• 'lB laita painavia tai terBviB esinei-
tB istuinlBmmityksellB vartustetun 
istuimen pBBlle. IstuinlBmmittimen 
komponentit saattavat vahingoit-
tua.

• 'lB vaihda istuinverhoilua. TBmB 
voi vaurioittaa istuinlBmmitintB tai 
ilmastointijBrjestelmBB.

VAROITUS 

■  IstuinlBmmittimen palovammat
Matkustajien on oltava hyvin varo-
vaisia istuinlBmmittimien kBy-
tRssB mahdollisten ylikuumene-
misten tai palovammojen varalta. 
IstuinlBmmitin saattaa aiheuttaa 
palovammoja, vaikka sitB kBytetBBn 
alhaisella lBmpRtilalla. TBmB pBtee 
erityisesti kBytettBessB pitkiB aikoja. 
Kuljettajan on kiinnitettBvB huomiota 
erityisesti seuraaviin matkustajiin:
1.  VauvaikBiset, lapset, vanhukset, 

liikuntarajoitteiset tai sairaalasta 
kotiutuvat potilaat

2.  HenkilRt, joilla on herkkB iho tai 
jotka saavat helposti palovammoja

3. VBsyneet henkilRt
4. PBihtyneet henkilRt
5.  HenkilRt, jotka kByttBvBt lBBkitys-

tB, joka aiheuttaa vBsymystB (uni- 
ja kolmiolBBkkeet jne.)

OSKEV048024L

POIS                   KESKI- ALHAI-
K'YT8ST' KORKEA( ) TASO( ) NEN( )
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• Kun sytytysvirta kytketBBn, istuin-
lBmmitys (ja istuinilmastointi) on pois 
pBBltB.

 Pistorasia

Voit kytkeB pistorasiaan matkapuhe-
limen laturin tai muun ajoneuvokByt-
tRRn tarkoitetun laitteen. Laitteiden ei 
tulisi kuluttaa 10 ampeeria enempBB 
moottorin kBydessB.

HUOMIO

Kun puhdistat istuimia, BlB kBytB 
orgaanisia liuottimia, kuten maalitin-
neriB, bentseeniB, alkoholia tai ben-
siiniB. Muussa tapauksessa istuin-
verhoilut tai istuimien sisBllB olevat 
lBmmittimet saattavat vahingoittua.

OSKEV048026L

HUOMIO

• KBytB virtapistoketta ainoastaan 
moottorin ollessa kBynnissB ja 
irrota siihen liitetty laite kBytRn 
jBlkeen. Akku saattaa tyhjentyB, jos 
virtapistokkeeseen liitettyB laitetta 
kBytetBBn pitkBBn, kun moottori ei 
ole kBynnissB.

• KBytB ainoastaan 12 V:n jBnnitteel-
lB toimivia laitteita, joiden virran-
kulutus on alle 10 A.

• SBBdB ilmastointi tai lBmmitin 
alhaisimpaan toimintatehoon, kun 
kBytBt sBhkRpistoketta.

• Sulje virtapistokkeen kansi, kun se 
ei ole kBytRssB.

• Jotkut virtapistokkeeseen liite-
tyt elektroniset laitteet saattavat 
aiheuttaa hBiriRitB. NBmB laitteet 
voivat aiheuttaa BBnihBiriRitB tai 
muita toimintaongelmia muissa 
ajoneuvossa kBytettBvissB elektro-
nisissa jBrjestelmissB tai laitteissa.

(Jatkuu)
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USB-laturi (mikBli varusteena)

USB-laturi on suunniteltu pienten 
USB-kaapelia kByttBvien sBhkRlaittei-
den akkujen lataamiseen. SBhkRlaitteita 
voidaan ladata, kun START/ STOP-pai-
nike on ACC/ON/START-asennossa.
Akun lataustilaa voidaan valvoa sBhkR-
laitteesta.
Irrota USB-kaapeli USB-liitBnnBstB 
kBytRn jBlkeen.
• Joidenkin laitteiden osalta ei tueta 
pikalatausta, mutta ne ladataan nor-
maalilla nopeudella.

• KBytB USB-laturia moottorin kBy-
dessB, jotta akku ei tyhjene.

• Vain USB-liitBntBBn sopivia laitteita 
voidaan kByttBB.

• USB-laturia voidaan kByttBB vain 
akkujen lataamiseen.

• Akkulatureita ei voi ladata.

 Matkapuhelimen latausliitBntB 
(jos varusteena)

Keskikonsolin etuosassa on langaton 
Blypuhelimen latausjBrjestelmB.
Sulje kaikki ovet ja kBBnnB virtalukko 
ACC- tai IGN ON -asentoon. Aloita lan-
gaton lataus asettamalla langattomalla 
lataustoiminnolla varustettu Blypuhelin 
langattomalle latausalustalle.

(Jatkuu)
• 'lB kBytB lBmmitintB tai ilmas-

tointia, jos sinun on kBytettBvB 
lisBpistorasiaa. Jos lBmmitintB tai 
ilmastointia on kBytettBvB samaan 
aikaan, kBytB alhaisinta asetusta. 

• Jotkut ylimBBrBiset sBhkRlaitteet 
aiheuttavat sBhkRmagneettisia 
hBiriRitB. TBmB voi aiheuttaa toi-
mintahBiriRitB tai hBiritB audio/
video-vastaanottoa ja sBhkRjBrjes-
telmBB.

• Varmista aina, ettB ylimBBrBiset 
sBhkRlaitteet on kunnolla kytketty 
lisBpistorasiaan. Huonot kytkennBt 
voivat aiheuttaa sBhkRhBiriRitB. 

VAROITUS 

'lB tyRnnB sormea tai muuta esinet-
tB (neulaa jne.) sBhkRpistokkeeseen, 
BlBkB kBytB sitB kosteilla kBsillB. Voit 
saada sBhkRiskun.

OSKEV048185L

OSKEV048188L
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Jotta langaton lataus onnistuisi mah-
dollisimman hyvin, aseta Blypuhelin 
latausalusta keskelle. 
Langaton latausjBrjestelmB on suun-
niteltu kBytettBvBksi yhdelle QI-tek-
niikalla varustetulle Blypuhelimelle 
kerrallaan. Tarkista matkapuhelimen 
tuotetarrasta tai valmistajan verkkosi-
vustosta, tukeeko matkapuhelin QI-la-
taustekniikkaa. 

 Langaton Blypuhelimen lataus 
1. Poista Blypuhelimen latausalustal-

ta kaikki muut esineet (myRs Bly-
avain). Jos alustalla on Blypuheli-
men lisBksi muita esineitB, langa-
ton lataus ei ehkB toimi asianmu-
kaisesti. 

2. Aseta matkapuhelin keskelle lan-
gatonta latausalustaa. 

3. Merkkivalo muuttuu oranssiksi, 
kun langaton lataus alkaa. Kun 
lataus on valmis, oranssi valo 
muuttuu vihreBksi. 

4. Voit kytkeB langattoman latauksen 
pBBlle tai pois valitsemalla 
USM-asetuksen mittariston nBy-
tRllB. (Katso kohtaa ”Mittaristo” 
sivulla 5-39). 

Jos langaton lataus ei toimi, liikuttele 
Blypuhelintasi alustalla, kunnes latauk-
sen merkkivalo muuttuu oranssiksi. 
'lypuhelimesta riippuen voi olla, ettB 
latauksen merkkivalo ei muutu vihre-
Bksi, vaikka lataus olisi valmis.
Jos langaton lataus ei toimi asianmu-
kaisesti, oranssi valo vilkkuu kymme-
nen sekunnin ajan ja sammuu. Poista 
tBllRin Blypuhelin alustalta ja laita se 
takaisin tai tarkista lataustila uudel-
leen. 

Jos jBtBt Blypuhelimen latausalustalle 
auton sytytysvirran ollessa sammu-
tettuna, auto ilmoittaa tBstB varoi-
tusviestillB ja BBnimerkillB (kBytRssB 
autoissa joissa on puheohjaustoimin-
to), kun mittariston ”Goodbye”-toimin-
to on ohi.

✽ HUOMAUTUS

Joidenkin valmistajien matkapuheli-
mien kohdalla jBrjestelmB ei ehkB 
varoita, vaikka puhelin jBisi langat-
tomalle latausalustalle. TBmB johtuu 
matkapuhelimen ominaisuuksista, 
eikB tarkoita, ettB langattomassa 
latauksessa olisi vikaa.

VAROITUS 

Jos langattoman latausjBrjestelmBn 
ja Blypuhelimen vBlissB on metalli-
sia esineitB kuten kolikoita, lataus 
saattaa hBiriintyB. LisBksi metalliset 
esineet saattavat kuumentua.
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HUOMIO

• Kun langattoman latausjBrjestel-
mBn sisBinen lBmpRtila ylittBB ase-
tetun arvon, langaton lataus lakkaa 
toimimasta. Kun sisBinen lBmpRtila 
laskee kynnysarvon alle, langaton 
lataus jatkuu. 

• Jos langattoman latausjBrjestel-
mBn ja Blypuhelimen vBlissB on 
metallisia esineitB kuten kolikoita, 
lataus saattaa hBiriintyB. LisBksi 
metalliset esineet saattavat kuu-
mentua. 

• Jos Blypuhelimen ja latausalustan 
vBlissB on jokin metallinen esine, 
poista Blypuhelin vBlittRmBsti. 
Poista metalliesine, kun se on tBy-
sin jBBhtynyt. 

• Langaton lataus ei ehkB toimi 
asianmukaisesti, jos Blypuhelimes-
sa on paksut kuoret. 

• Langaton lataus lakkaa, kun langa-
tonta Blyavainhakutoimintoa kBy-
tetBBn radioaaltojen aiheuttaman 
hBiriRn vBlttBmiseksi. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Langaton lataus lakkaa, kun Bly-

avain poistetaan autosta sytytys-
virran ollessa P''LL'. 

• Langaton lataus lakkaa, kun jokin 
ovi avataan(koskee Blyavaimilla 
varustettuja autoja). 

• Langaton lataus lakkaa, kun syty-
tysvirta sammutetaan. 

• Langaton lataus lakkaa, jos Blypu-
helin ei ole kokonaan kosketuksissa 
latausalustaan. 

• Magneettisia osia sisBltBvBt esi-
neet, kuten luottokortit, puhe-
linkortit tai matkaliput saattavat 
vaurioitua langattoman latauksen 
aikana.

• Jotta langaton lataus onnistui-
si mahdollisimman hyvin, aseta 
Blypuhelin latausalustan keskelle. 
'lypuhelin ei ehkB lataudu, jos se 
on lBhellB latausalustan reunaa. 
Kun Blypuhelin latautuu, se saattaa 
ylikuumentua. 

• Jos Blypuhelimessa ei ole sisBBn-
rakennettua langatonta latausjBr-
jestelmBB, on asennettava sopiva 
lisBvaruste. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Joidenkin valmistajien Blypuhelimet 

saattavat nByttBB heikkovirran 
viestejB. TBmB johtuu Blypuhelimen 
ominaisuudesta, eikB tarkoita, ettB 
langattomassa latauksessa olisi 
vikaa.

• Joidenkin valmistajien Blypuhelimi-
en merkkivalo saattaa olla edelleen 
oranssi, vaikka puhelin olisi tBysin 
ladattu. TBmB johtuu Blypuhelimen 
ominaisuudesta, eikB tarkoita, ettB 
langattomassa latauksessa olisi 
vikaa. 

• Kun latausalustalle laitetaan 
metalliesine tai Blypuhelin, jossa 
ei ole langatonta lataustoimintoa, 
saattaa kuulua hiljainen BBnimerk-
ki. 'Bnimerkki tarkoittaa, ettB ajo-
neuvo arvioi latausalustalle asete-
tun esineen yhteensopivuutta. Se 
ei vaikuta ajoneuvoosi tai Blypuhe-
limeen millBin tavoin. 
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✽ HUOMAUTUS

• Langaton latausjBrjestelmB ei mah-
dollisesti ole yhteensopiva joiden-
kin matkapuhelimien kanssa, joiden 
Qi-valmiutta ei voida varmistaa.

• Joidenkin omilla suojuksilla 
varustettujen matkapuhelimien 
latausnopeus saattaa hidastua ja 
langaton lataus voi keskeytyB.

Vaateripustin

 ❈ Varsinainen varuste saattaa poike-
ta kuvan mukaisesta.

Vaatekoukku on takaosan tartunta-
kahvan vieressB.

OSK3048028L

HUOMIO

'lB ripusta painavia vaatteita, sillB ne 
saattavat vahingoittaa koukkua.

VAROITUS 

'lB ripusta vaatekoukkuun vaattei-
den lisBksi vaateripustimia tai muita 
kovia esineitB. 'lB laita lehtitaskuihin 
painavia, terBviB tai sBrkyviB esinei-
tB. Ne voivat onnettomuustilantees-
sa vaurioittaa autoa tai aiheuttaa 
henkilRvahinkoja erityisesti turva-
tyynyn lauetessa.

OPS046500
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 Mattokoukut (mikBli varusteena)

Kun etumatkustamon lattiaverhoilujen 
pBBllB kBytetBBn lattiamattoja, varmis-
ta, ettB matot kiinnittyvBt lattiamatto-
koukkuihin. TBllRin lattiamatot eivBt voi 
liukua eteenpBin.

OSKEV048086L

VAROITUS 

Seuraavia ohjeita on noudatetta-
va asennettaessa MINK' TAHANSA 
tyyppisiB lattiamattoja ajoneuvoon.
• Varmista ennen liikkeellelBhtRB, 

ettB matot on kiinnitetty pitBvBsti 
lattiamattokoukkuihin.

• 'L' asenna autoon lattiamattoa, 
jota ei voi kiinnittBB tukevasti lat-
tiamaton kiinnikkeillB.

• 'lB aseta lattiamattoja pBBllekkBin 
(esim. kaukalomattoa kangasma-
ton pBBlle). Ainoastaan yhtB mat-
toa tulee kByttBB kerrallaan jokais-
ta jalkatilaa kohden. 

T'RKE'' – Auton alkuperBiset, teh-
dasvalmisteiset mattokoukut pitB-
vBt matot turvallisesti paikallaan. 
KIA suosittelee kByttBmBBn Kia-
lattiamattoja, jotka on erityises-
ti suunniteltu sinun ajoneuvomallia 
varten. NBin voidaan vBlttyB polki-
mien toiminnan hBiriintymiseltB.
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 Kattotelineet (mikBli 
varusteena)

MikBli varusteena ovat tavaratelineet, 
voit lastata matkatavaroita autosi 
katolle.
PoikittaistelineitB ja kiinnityskompo-
nentteja, joita voidaan kiinnittBB ajo-
neuvosi kattotelineille, voit hankkia val-
tuutetulta Kia-jBlleenmyyjBltB, huol-
lon yhteistyRkumppanilta tai muusta 
ammattiliikkeestB.

✽ HUOMAUTUS

• Poikittaistelineet (mikBli varustee-
na) tulee asettaa oikeisiin kuljetus-
kohtiin ennen kuin tavaroita kiinni-
tetBBn kattotelineille.  

• Jos autossa on varusteena katto-
luukku, muista, ettei tavaroita saa 
kuormata kattotelineille siten, ettB 
ne voivat hBiritB kattoluukun toi-
mintaa.

• Kun kattotelineitB ei kBytetB kuor-
man kuljettamiseen, poikittaisteli-
neet voidaan asettaa eri paikkoihin, 
jottei tuulen viima aiheuttaisi yli-
mBBrBistB melua.

 ULKOPUOLEN VARUSTEET

HUOMIO

• Varmista, ettB kattotelineellB kul-
jetettavat esineet eivBt vaurioita 
auton kattoa.

• 'lB kuljeta kattotelineellB autoa 
pidempiB tai leveBmpiB esineitB.

• Kun kuljetat kuormaa kattotelineil-
lB, BlB kBytB kattoluukkua (mikBli 
varusteena).

OSK3048033L
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VAROITUS 

• Seuraavassa on esitetty kattoteli-
neen pBBlle lastattava enimmBis-
paino.  Jaa kuorma mahdollisim-
man tasaisesti poikittais- (mikBli 
varusteena) ja kattotelineille ja 
kiinnitB se tiukasti.

 

MBBrBttyjen kuormarajoitusten 
ylittBvB kuorma kattotelineillB voi 
vahingoittaa ajoneuvoasi. 

• Auton painopiste on tavallista kor-
keammalla, kun katolla kuljetetaan 
tavaroita. VBltB Bkkipikaisia kiih-
dytyksiB, jarrutuksia, jyrkkiB kBBn-
nRksiB, nopeita liikkeitB tai kovia 
nopeuksia, jotka voivat johtaa hal-
linnan menettBmiseen tai nurina-
joon aiheuttaen onnettomuuden.

(Jatkuu)

KATTO 100 kg
TELINE  TASAISESTI KUORMATTUNA

(Jatkuu)

• Aja aina hitaasti ja kBBnny mutkiin 
varovaisesti, kun kattotelineillB on 
kuormaa. Voimakkaat tuulet, joko 
luonnon tai ohittavien ajoneuvo-
jen aiheuttamat, voivat aiheuttaa 
BkkinBisen nosteen kattotelineille 
asetettuihin tavaroihin. TBmB on 
hyvin todennBkRistB kuljetettaes-
sa suuria, tasaisia tavaroita, kuten 
puulevyjB tai patjoja. TBllRin katto-
telineellB olevat tavarat saattavat 
irrota aiheuttaen vahinkoa autoon 
ja ympBrillB oleviin.

• Varmista ennen liikkeellelBhtRB ja 
matkan aikana, ettB katolla kul-
jetettavat esineet on kiinnitetty 
tukevasti, jotta vBltBt niiden vauri-
oitumisen tai putoamisen.
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✽ HUOMAUTUS

Jos asennat tarviketyyppiset HID-
kaasupurkausajovalot, ajoneuvosi 
sBhkR- ja BBnentoistolaitteiden toi-
minta saattaa hBiriintyB.

 ❈ Jos autossa on AVN-jBrjestelmB 
(audio-, video- ja navigointijBrjes-
telmB, katso lisBtietoja erillisestB 
kByttRoppaasta.

 Antenni

HainevBantenni

HainevBantenni lBhettBB ja vastaanot-
taa dataa.

USB-liitBntB

Voit kByttBB USB-liitBntBB USB- tai 
iPod!-laitteen kytkemiseen.

✽ HUOMAUTUS

KByttBessBsi kannettavaa BBnentois-
tolaitetta, joka on kytketty sBhkRpis-
tokkeeseen, toiston aikana saattaa 
esiintyB hBiriRBBniB. Jos nBin tapah-
tuu, kBytB kannettavan BBnentoisto-
laitteen jBnnitelBhdettB (akkua).

 ❈ iPod! on Apple Inc:n tavaramerkki.

Autoradion toiminta
FM-vastaanotto

AM- ja FM-radiosignaalit lBhetetBBn 
lBhetintorneista, jotka sijaitseva kau-
punkisi ympBristRssB. Autosi radioan-
tenni vastaanottaa niitB. Vastaanotin 
prosessoi signaalin kaiuttimien toista-
maan muotoon. 
Kuitenkin joissain tapauksissa autoon 
tuleva signaali ei ole vahva ja selkeB. 
TBmB voi johtua esimerkiksi etBisyy-
destB radioasemaan, muiden radioase-
mien lBheisyydestB tai lBhellB sijaitse-
vista rakennuksista, silloista ja muista 
kookkaista rakennelmista.

 '(NENTOISTOJ(RJESTELM(

OSK3048071L

OSKEV048186L

OJF045308L
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AM-vastaanotto

AM-lBhetykset voidaan vastaanot-
taa suuremmilta etBisyyksiltB kuin 
FM-lBhetykset. TBmB johtuu siitB, ettB 
AM-radioaallot lBhetetBBn alhaisem-
milla taajuuksilla. NBmB matalalla taa-
juudella lBhetettBvBt pitkBt radioaallot 
kykenevBt seuraamaan maaston muo-
toja. LisBksi nBmB radioaallot kykene-
vBt kiertBmBBn esteet, jolloin signaali-
en peittoalue on suurempi.

FM-radioasema

FM-signaalit lBhetetBBn korkeilla taa-
juuksilla, eivBtkB ne mukaile maaston 
muotoja. TBstB syystB FM-lBhetysten 
kuuluvuus heikkenee vBlimatkan kas-
vaessa. LisBksi FM-signaaliin vaikut-
tavat helposti rakennukset, vuoret tai 
muut esteet. TBmB saattaa aiheuttaa 
kuuluvuushBiriRitB, jotka eivBt siis johdu 
audiojBrjestelmBn toimintahBiriRstB. 
Seuraavat olosuhteet ovat normaaleja 
eivBtkB tarkoita radion ongelmaa:

• 'Bnenvoimakkuuden heikkenemi-
nen - LBhetyksen BBnenvoimak-
kuus heikkenee ajaessasi liian kauas 
radioaseman lBhettimestB. Kun nBin 
tapahtuu, kannattaa valita toinen 
asema, jonka signaali on vahvempi.

• HBiriRt/kohina: Heikot FM-signaalit 
tai esteet lBhettimen ja vastaan-
ottimen vBlillB saattavat aiheuttaa 
hBiriRitB tai kohinaa. Diskanttitason 
(treble) pienentBminen voi vaimen-
taa tBmBn vaikutusta, kunnes hBiriR 
katoaa.

OJF045309L OJF045310L

JBM004
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• Kanava vaihtuu itsestBBn - Kun valit-
semasi kanavan FM-signaali heikke-
nee, audiojBrjestelmB saattaa vaihtaa 
kanavalle, jonka signaali on voimak-
kaampi ja lBhes samalla taajuudella. 
TBmB johtuu siitB, ettB radiosi on 
suunniteltu lukittumaan selkeimpBBn 
signaaliin. Jos nBin tapahtuu, valitse 
toinen signaaliltaan vahvempi asema.

• MonitieilmiR - Usean radiosignaa-
lin yhtBaikainen vastaanottaminen 
saattaa aiheuttaa hBiriRBBniB ja vBB-
ristymiB. TBmB voi johtua saman 
aseman lBhettBmBstB suorasta ja 
heijastuneesta signaalista tai kah-
den lBheisen taajuuden lBhettBmistB 
signaaleista. Jos nBin tapahtuu, valit-
se toinen asema, kunnes toiminta 
palautuu.

Matkapuhelimen tai 
kaksikanavaisen radion 
kByttBminen
Jos auton sisBllB kBytetBBn matka-
puhelinta, kaiuttimista saattaa kuulua 
hBiriRBBniB. TBmB ei tarkoita sitB, ettB 
joku on mennyt vikaan BBnentoistolait-
teistossa. Pyri kByttBmBBn mobiililait-
teita mahdollisimman kaukana audio-
jBrjestelmBstB.
Autoon tulee asentaa erillinen ulkoan-
tenni, jos autossa kBytetBBn radio- tai 
matkapuhelinta tai muuta vastaavaa 
viestintBlaitetta. Radio- tai matkapu-
helimen kByttR pelkBllB laitteen omalla 
antennilla saattaa aiheuttaa hBiriRitB, 
jotka vaikuttavat auton sBhkRjBrjestel-
mBn toimintaan ja vaarantavat ajotur-
vallisuuden.

OJF045311L

VAROITUS 

■ Matkapuhelimen kByttR
'lB kBytB matkapuhelinta ajaessasi. 
PysBhdy turvalliseen paikkaan kByt-
tBBksesi matkapuhelinta.

VAROITUS 

■  Kuljettajan huomion herpaan-
tuminen

Jos kuljettaja ei keskity ajamiseen, 
hBn saattaa menettBB auton hallin-
nan ja joutua onnettomuuteen, josta 
saattaa aiheutua vakavia tai kuole-
maan johtavia vammoja. Kuljettaja 
on vastuussa ajoneuvon turvallisesta 
ja lainmukaisesta kBytRstB. KBdessB 
pidettBviB laitteita tai muita varus-
teita, jotka saattavat hBiritB kul-
jettajan keskittymistB tai vaikuttaa 
muuten ajoneuvon turvalliseen kByt-
tRRn taikka jotka ovat lain mukaan 
kiellettyjB, ei tulisi koskaan kByttBB 
ajon aikana.
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Ennen autoon astumista
• PidB ikkunat, sivutaustapeilit ja valot 
puhtaina.

• Tarkasta renkaiden kunto.

• Tarkista, ettei auton alla nBy vuotoja.

• Varmista ennen peruuttamista, ettei 
auton takana ole esteitB.   

Ennen kBynnistBmistB 
• Sulje ja lukitse ovet.

• SBBdB istuin siten, ettB ulotut kaikkiin 
hallintalaitteisiin helposti.

• SBBdB sisB- ja ulkotaustapeilit.

• Varmista, ettB kaikki valot toimivat.

• Tarkista mittarit.

• Tarkista, ettB kaikki merkkivalot syt-
tyvBt, kun virran ON-asentoon.

• Vapauta seisontajarru ja varmista, 
ettB sen varoitusvalo sammuu.

Turvallisuuden vuoksi varmista, ettB 
olet tutustunut autoon ja sen varus-
teisiin.

VAROITUS 

■  Ajaminen alkoholin tai huumei-
den vaikutuksen alaisena

Alkoholi ja ajaminen ovat erittBin vaa-
rallinen yhdistelmB. Rattijuopumus 
on merkittBvB liikennekuolemien 
aiheuttaja joka vuosi. Jopa pieni 
mBBrB alkoholia vaikuttaa refleksei-
hin, havainnointiin ja pBBttelykykyyn. 
PBihteiden vaikutuksen alaisena aja-
minen on jopa vaarallisempaa kuin 
rattijuoppous.

(Jatkuu)

VAROITUS 

• Irtoesineet saattavat pudota lat-
tialle ja aiheuttaa onnettomuuden 
hBiritessBBn polkimien kByttRB, 
kun teet Bkillisen ohjausliikkeen tai 
painat jarrupoljinta Bkillisesti. PidB 
kaikki ajoneuvossa olevat tavarat 
turvallisesti paikoillaan.

• Keskittymiskyvyn herpaantuminen 
saattaa johtaa onnettomuuteen. 
Ole varovainen suorittaessasi toi-
mia (esim. BBnentoisto tai lBm-
mitin), jotka saattavat hBiritB aja-
mista. Turvallinen ajaminen on aina 
kuljettajan vastuulla.

 ENNEN AJAMISTA

VAROITUS 

Kaikkien matkustajien on oltava 
oikein turvavRillB kiinnitettyinB aina 
auton liikkuessa. Jos haluat lisBtie-
toja turvavRiden kBytRstB, katso 
”TurvavyRt” sivulla 4-26.

VAROITUS 

Tarkista ennen vaihteenvalitsimen 
siirtBmistB D- tai R -asentoon, ettei 
ketBBn (varsinkaan lapsia) ole auton 
lBhellB.

(Jatkuu)

Vakavan onnettomuuden todennB-
kRisyys on huomattavasti suurempi, 
jos kuljettaja on alkoholin tai pBih-
teiden vaikutuksen alaisena ajon 
aikana.
Jos olet alkoholin tai pBihteiden vai-
kutuksen alainen, BlB aja. 'lB suostu 
alkoholin tai pBihteiden vaikutuksen 
alaisen kuljettajan kyytiin. PyydB 
joku muu ajamaan tai ota taksi.
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 START/STOP-PAINIKE

 Valaistu START/STOP-painike

Aina kun etuovi avataan, START/
STOP-painike valaistaan kBytRn hel-
pottamiseksi. Valo sammuu 30 sekun-
nin jBlkeen oven sulkemisesta. Se myRs 
sammuu vBlittRmBsti, kun START/
STOP-painike on ON-asennossa.

 START/STOP-painikkeen asento
OFF
Sammuttaaksesi virran (ON-asento), 
paina START/STOP -painiketta vaih-
teenvalitsimen ollessa P-asennossa. 
Kun painat START/STOP-painiketta 
ilman, ettB vaihteenvalitsin on P-asen-
nossa, painike ei kytkeydy OFF-asen-
toon vaan ACC-asentoon.
Ohjauslukolla varustetut ajoneuvot
OhjauspyRrB lukittuu auton suo-
jaamiseksi varkaudelta, kun START/
STOP-painike on OFF-asennossa. Se 
lukittuu, kun ovi avataan.

Jos ohjauslukko ei ole lukkiutunut kun-
nolla, kuulet varoitusBBnen avatessasi 
kuljettajan oven. YritB lukita ohjaus-
pyRrB uudelleen. Tarkastuta jBrjestel-
mB ammattihuollossa, jos ongelma ei 
korjaudu. Suosittelemme kByntiB val-
tuutetulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai huol-
lon yhteistyRkumppanilla. 
LisBksi jos START/STOP-painike paine-
taan OFF-asentoon vasta kuljettajan 
oven avaamisen jBlkeen, ohjauspyR-
rB ei lukitu, jolloin varoitusmerkkiBBni 
kytkeytyy. TBssB tilanteessa sulje ovi. 
TBmBn jBlkeen ohjauspyRrB lukkiutuu 
ja varoitusmerkkiBBni keskeytyy.

✽ HUOMAUTUS

Jos ohjauspyRrBn lukitus ei aukea 
asianmukaisesti, START/STOP-
painike ei toimi. Paina START/STOP-
painiketta kBBntBessBsi ohjauspyR-
rBB oikealle ja vasemmalle lukon 
vapauttamiseksi. 

�����058001�

HUOMIO

Voit sammuttaa moottorin (START/
RUN-asento) tai ajoneuvon virran 
(ON-asento) ainoastaan, kun ajoneu-
vo ei liiku. Voit hBtBtilanteessa sam-
muttaa moottorin auton liikkuessa 
ja siirtBB painikkeen ACC-asentoon 
painamalla moottorin START/STOP-
painiketta yli 2 sekunnin ajan tai 3 
kertaa perBkkBin 3 sekunnin sisBllB. 
Jos ajoneuvo vielB liikkuu, voit kByn-
nistBB moottorin uudelleen paina-
matta jarrupoljinta painamalla moot-
torin START/STOP-painiketta vaih-
teenvalitsimen ollessa N-asennossa.



Ajaminen

6-06

ACC-asento (Accessory)
Paina START/STOP-painiketta sen 
ollessa OFF-asennossa koskematta 
jarrupolkimeen.

OhjauspyRrBn lukitus (mikBli varustee-
na) avautuu ja sBhkRtoiminnot ovat 
kBytettBvissB. 
Jos START/STOP-painike on ACC-asen-
nossa yli 1 tunnin ajan, painike sammuu 
automaattisesti akun tyhjenemisen 
estBmiseksi.

ON
Paina START/STOP-painiketta sen 
ollessa ACC-asennossa koskematta 
jarrupolkimeen. 

Varoitusvalot voidaan tarkastaa ennen 
moottorin kBynnistymistB. 'lB jBtB 
START/STOP-painiketta ON-asentoon 
pitkBksi aikaa. Akku saattaa tyhjentyB, 
koska moottori ei ole ON-tilassa. 

START/RUN-asento
KBynnistB auto painamalla jarrupoljinta 
ja painamalla START/ STOP-painiketta 
vaihteenvalitsimen ollessa P-asennos-
sa. TurvallisuussyistB kBynnistB moot-
tori vaihdevivun ollessa P-asennossa 
(pysBkRinti).

✽ HUOMAUTUS

Jos et paina jarrupoljinta painaessasi 
START/STOP-painiketta, moottori ei 
kBynnisty ja START/STOP-painikkeen 
tila muuttuu seuraavasti:
OFF ➠ACC ➠ ON ➠ OFF tai ACC

✽ HUOMAUTUS

Jos jBtBt START/STOP-painikkeen 
ACC- tai ON-asentoon pitkBksi ajaksi, 
akku saattaa tyhjentyB. 

VAROITUS 

• 'lB koskaan paina START/STOP-
painiketta auton liikkuessa. TBmB 
voi johtaa ohjauksen tai jarrujen 
toiminnan menettBmiseen ja sitB 
kautta onnettomuuteen.

• Ohjauslukko (jos varusteena) ei 
korvaa seisontajarrua. Ennen kul-
jettajan istuimelta poistumista 
varmista aina, ettB vaihteenvalit-
sin on P-asennossa (pysBkRinti), 
seisontajarru on kunnolla kytketty 
ja moottori sammutettu. Auto 
saattaa liikkua odottamattomasti 
ja Bkillisesti, jos nBitB varotoimen-
piteitB ei huomioida.

• 'lB koskaan yritB kByttBB START/
STOP-painiketta tai muita hal-
lintalaitteita ohjauspyRrBn lBpi 
auton liikkuessa. Jos kBtesi on tBllB 
alueella, seurauksena voi olla auton 
hallinnan menetys, onnettomuus ja 
vakavia ruumiinvammoja tai jopa 
menehtyminen.

• 'lB sBilytB irtoesineitB kuljettajan 
istuimen lBhellB, sillB ne saattavat 
liikkua ajon aikana haitaten kuljet-
tajaa ja aiheuttaa nBin onnetto-
muuden.



A
jam

inen

6

6-07

 Moottorin kBynnistBminen ✽ HUOMAUTUS

• Moottori kBynnistyy START/STOP-
painiketta painamalla vain, jos Bly-
avain on autossa.

• Moottori ei ehkB kBynnisty, vaikka 
Blyavain olisi autossa, jos avain on 
kaukana kuljettajasta.

• Kun START/STOP-painike on ACC- 
tai ON-asennossa ja ovi avataan, 
jBrjestelmB tarkistaa, onko Blyavain 
autossa. Jos Blyavain ei ole autossa, 

-osoitus vilkkuu ja ”Key not 
in vehicle” (Avain ei ole autossa) 
-varoitusviesti tulee nByttRRn. 
MerkkiBBni kuuluu 5 sekunnin ajan, 
kun kaikki ovet on suljettu. PidB 
Blyavain autossa, kun virtalukko 
on ACC-asennossa tai mottori on 
kBynnissB.

1. PidB Blyavain aina mukanasi. 

2. Varmista, ettB seisontajarru on 
kytketty.

3. Varmista, ettB vaihteenvalitsin on 
P-asennossa. 

4. Paina jarrupoljinta. 

5. Paina START/STOP -painiketta. 
Kun moottori kBynnistyy, ”
”-merkkivalo syttyy.

✽ HUOMAUTUS

• KBynnistB auto aina painaen jarru-
poljinta.

• KylmBllB sBBllB -osoitus saat-
taa palaa normaalia kauemmin. 

✽ HUOMAUTUS

Noudata seuraavia ohjeita estBBksesi 
auton vaurioitumisen: 
• Jos -merkkivalo syttyy ajon 

aikana, BlB yritB siirtBB vaihteenva-
litsinta P-asentoon.

 Jos liikenne- ja tieolosuhteet sal-
livat, voit siirtBB vaihdevivun 
N-asentoon ajoneuvon vielB liik-
kuessa ja painaa START/STOP-
painiketta yrittBBksesi kBynnistBB 
moottorin uudelleen.

• 'lB yritB kBynnistBB moottoria 
tyRntBmBllB tai hinaamalla autoa. 

VAROITUS 

• KBytB aina sopivia kenkiB ajaessasi. 
VBBrBnlaiset kengBt (korkokengBt, 
hiihtokengBt, sandaalit, varvassan-
daalit jne.) saattavat haitata jarru- 
ja kaasupolkimen kByttRB. 

• 'lB paina kaasupoljinta kBynnis-
tBessBsi moottoria. 

 Auton Bkillinen liikkeellelBhtR voi 
aiheuttaa onnettomuustilanteen. 
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✽ HUOMAUTUS

• Voit kBynnistBB moottorin paina-
malla START/STOP-painiketta Bly-
avaimella, jos Blyavaimen paristo 
on heikko tai Blyavain ei toimi 
oikein.

 Lukituspainikkeen puoleisen sivun 
tulisi olla suorassa kosketuksessa.

 Kun painat START/STOP-painiketta 
Blyavaimella, avaimen tulee kos-
kettaa painiketta oikeassa kul-
massa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Autoa ei voi kBynnistBB normaalisti, 

kun jarruvalojen sulake on palanut. 

 Vaihda sulake uuteen. Jos tBmB 
ei ole mahdollista, voit kBynnis-
tBB moottorin painamalla START/
STOP-painiketta yli 10 sekuntia sen 
ollessa ACC-asennossa. Moottori 
voidaan tBllB tavalla kBynnistBB 
painamatta jarrupoljinta. Paina 
tBstB huolimatta turvallisuussyistB 
jarrupoljin alas ennen kBynnistB-
mistB.

 Moottorin sammuttaminen
1. Paina jarrupoljin tBysin pohjaan.

2. Kytke vaihteenvalitsin P-asentoon.

3. Kytke seisontajarru.

4. Sammuta moottori painamalla 
START/ STOP-painiketta .

5. Tarkista, ettB ” ” -merkkivalo on 
sammunut mittaristossa.

HUOMIO

Jos mittariston ” ”-merkkiva-
lo palaa, moottorin virransyRttR on 
kytketty ja auto voi lBhteB liikkeelle, 
jos vaihteisto on joissain muussa kuin 
P-asennossa.

�����058002�

HUOMIO

'lB paina moottorin START/STOP-
painiketta yli 10 sekuntia pidempBBn 
paitsi, jos jarruvalon sulake on pala-
nut.
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Valitsimen toiminta

Valitse vaihdeasento kBBntBmBllB vaih-
teenvalitsinta.
Paina tBstB huolimatta turvallisuus-
syistB jarrupoljin pohjaan aina vaihdea-
sentoa vaihdettaessa. 

Vaihdeasento

NBet vaihteenvalitsimen asennon 
mittariston merkkivaloista START/
STOP-painikkeen ollessa ON-asennos-
sa.

P-asento (pysBkRinti) 
P-asentoon (pysBkRinti) vaihtaminen 
on suoritettava tBysin pysBhtyneenB.
Kytke vaihteenvalitsin R- (peruu-
tus), N- (vapaa) tai D- (ajo) asennos-
ta P-asentoon (pysBkRinti) painamalla 
[P]-painiketta.
Jos moottori sammutetaan D- tai 
R-asennossa, vaihteisto kytkeytyy 
automaattisesti P-asentoon (Park).

 AJOSUUNNAN VALINTA

VAROITUS 

Vakavien tai hengenvaarallisten 
vammojen vaaran vBhentBmiseksi:
• Tarkista AINA ennen vaihteenvalit-

simen siirtBmistB D- tai R -asen-
toon, ettei ketBBn (varsinkaan lap-
sia) ole auton lBhellB.

• Varmista, ettB vaihteenvalitsin 
on P-asennossa, kBsijarru kyt-
ketty ja START/STOP-painike 
OFF-asennossa, ennen kun poistut 
kuljettajan paikalta. Auto saattaa 
muuten lBhteB odottamatta liik-
keelle.

�����058105�
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• Kun moottori on kBynnissB, vaihde 
siirtyy automaattisesti P-asentoon, 
jos avaat kuljettajan oven vaihteen 
ollessa N-, R- tai D-asennossa. 
Vaihde kuitenkin vaihtuu P-asentoon, 
kun seuraavat olosuhteet tByttyvBt.

 -  Jarru- tai kaasupoljinta ei paineta

 - TurvavyR avataan.

 -  Ajonopeus on alle 2 km/h

• Kun ajonopeus ylittBB tietyn kynnyk-
sen, vaihde ei siirry P-asentoon, kun 
P-painiketta painetaan. 

R-asento (peruutus) 
KBytB tBtB asentoa peruuttaaksesi 
autolla.
KytkeBksesi R-asennon kBBnnB vaih-
tenvalitsin R-asentoon painaen samal-
la jarrupoljinta.

N-asento (vapaa) 
PyRrien ja vaihteiston vBlinen yhteys ei 
ole kytkettynB. 
KytkeBksesi N-asennon kBBnnB vaih-
teenvalitsin [N]-asentoon kun auto on 
START/RUN-tilassa tai paina [P RELEA-
SE] -painiketta, kun auto on ON-tilassa. 
Paina aina jarrupoljinta, kun vaihdat 
N-asennosta muulle vaihteelle.
Jos kuljettaja yrittBB sammuttaa 
moottorin N-asennossa, vaihde jBB 
N-asentoon ja START/STOP-painike 
ACC-asentoon.
Sammuttaaksesi moottorin painikkeen 
ollessa ACC-asennossa, paina [P]-pai-
niketta 3 minuutin sisBllB. Auto vaihtaa 
P-asentoon ja sammuu. 
Jos kuljettajanovi avataan 3 minuu-
tin kuluessa, kun START/STOP-painike 
on ACC-asennossa ja vaihteenvalitsin 
N-asennossa, moottori sammuu auto-
maattisesti ja vaihteisto kytkeytyy 
P-asentoon.

D-asento (eteenpBin ajo) 
TBmB on normaali asento eteenpBin 
ajettaessa. 
Vaihtaaksesi D-asentoon, kierrB vaih-
teenvalitsin D-asentoon painamalla 
samalla jarrupoljinta.

Vaihdesalpa 
Autossa on turvallisuuden vuoksi vaih-
teistolukko, joka estBB vaihteenva-
litsimen siirtBmisen P-asennosta tai 
N-asennosta R-asentoon tai D-asen-
toon, ellei jarrupoljinta pidetB samalla 
painettuna.
Vaihtaaksesi P-asennosta tai N-asen-
nosta R-asentoon tai D-asentoon, 
R-asennosta D-asentoon tai D-asen-
nosta R-asentoon:
1.  Paina ja pidB jarrupoljin pohjassa.

2.   KBynnistB moottori asettamalla 
START/STOP-painike ON- asen-
toon.

3.   Paina R (peruutus) tai D (eteen-
pBin) -painiketta.

✽ HUOMAUTUS

TurvallisuussyistB vaihdetta ei voi 
vahtaa, kun latauskaapeli on kytket-
tynB.

VAROITUS 

• Vaihteenvalitsimen siirtBmi-
nen P-asentoon auton liikkuessa 
saattaa aiheuttaa auton hallinnan 
menetyksen.

• Kun auto on pysBhtynyt, var-
mista ettB vaihteenvalitsin on 
P-asennossa, kBsijarru kytketty ja 
moottori sammutettu. 

• 'lB kBytB P-asentoa (pysBkRinti) 
seisontajarrun korvikkeena.
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12 V:n akku on purkautunut
Vaihdetta ei voida vaihtaa, jos akku on 
purkautunut. 
KBynnistB autosi apukBynnistyskaa-
peleilla (katso ”KBynnistBminen apua-
kulla” sivulla 7-05) tai tarkastuta jBr-
jestelmB ammattihuoltoliikkeessB. Kia 
suosittelee kBBntymBBn valtuutetun 
Kia-jBlleenmyyjBn/huoltoyhteistyR-
kumppanin puoleen.

PysBkRinti
PysBhdy aina kokonaan ja pidB jarru-
poljin painettuna. Kytke vaihteenvalit-
sin P-asentoon, kytke seisontajarru ja 
kytke START/STOP-painike OFF asen-
toon. Ota avain mukaasi kun poistut 
autosta.

LCD-nBytRn viestit
Shifting conditions not met 
(Vaihteenvaihdon ehdot eivBt 
tByty)

LCD-nByttRRn tulee varoitusviesti seu-
raavissa tilanteissa: 
1. Kun ajonopeus on liian suuri vaih-

teen vaihtamiseksi. HiljennB nope-
utta ennen vaihteen vaihtoa.

2. Kun vaihde vaihdetaan auton olles-
sa apulaitetilassa. 

Press brake pedal to change gear 
(Paina jarrupoljinta, jotta vaihdetta 
voidaan vaihtaa)

Viesti tulee LCD-nByttRRn, kun jarru-
poljin ei ole painettuna vaihdetta vaih-
dettaessa.
Paina jarrupoljinta ja vaihda vaihde 
tBmBn jBlkeen.

�����058180	

�����058113�



Ajaminen

6-12

Shift to P after stopping (Kytke 
vaihdeasento P pysBhtymisen 
jBlkeen)

Viesti tulee LCD-nByttRRn, kun vaihde 
kytketBBn P-asentoon auton liikkues-
sa. 
PysBytB auto ennen P-asennon kyt-
kemistB.

PARK engaged (P-asento kytketty)

Viesti tulee LCD-nByttRRn, kun vaihde 
kytketBBn P-asentoon.

NEUTRAL engaged (N-asento 
kytketty)

Viesti tulee LCD-nByttRRn, kun vaihde 
kytketBBn N-asentoon.

�����058183	
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Gear already selected (Vaihde on jo 
kytketty)

Viesti tulee LCD-nByttRRn, kun samaa 
vaihdeasennon kytkintB painetaan toi-
sen kerran. 

PARK malfunction. Engage 
parking brake when parking 
vehicle (P-asennon hBiriR, kytke 
seisontajarru, kun pysBkRit auton)

TBmB viesti tulee nByttRRn, jos P-asen-
non kytkemisessB on hBiriR. 
Tarkastuta jBrjestelmB vBlittRmBs-
ti ammattihuollossa. Kia suosittelee 
kBBntymBBn valtuutetun Kia-jBlleen-
myyjBn/huoltoyhteistyRkumppanin 
puoleen.

Check P button (Tarkista P-painike)

Viesti tulee LCD-nByttRRn, kun P-pai-
nikkeessa on ongelma.
Tarkastuta jBrjestelmB vBlittRmBs-
ti ammattihuollossa. Kia suosittelee 
kBBntymBBn valtuutetun Kia-jBlleen-
myyjBn/huoltoyhteistyRkumppanin 
puoleen.

�����058184	
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Check shifter dial (Tarkista 
vaihteenvalitsin)

Viesti tulee LCD-nByttRRn, kun vaih-
deasennon kytkimissB on ongelma. 
Tarkastuta jBrjestelmB vBlittRmBs-
ti ammattihuollossa. Kia suosittelee 
kBBntymBBn valtuutetun Kia-jBlleen-
myyjBn/huoltoyhteistyRkumppanin 
puoleen.

Rotary shifter stuck (KiertosBBdin 
jumissa)

Viesti tulee LCD-nByttRRn, kun samaa 
vaihteenvalitsin on jatkuvasti jumissa 
tai vaihteenvalitsimessa on vika. 
Varmista, ettB mikBBn vaihteenvalit-
simen pBBllB ole mitBBn. Tarkastuta 
jBrjestelmB vBlittRmBsti ammattihuol-
lossa, jos ongelma ei korjaudu. Kia 
suosittelee kBBntymBBn valtuutetun 
Kia-jBlleenmyyjBn/huoltoyhteistyR-
kumppanin puoleen.

Vaihdeasennon kytkin on 
painettuna

Viesti tulee LCD-nByttRRn, kun samaa 
vaihdeasennon kytkintB painetaan 
yhtBjaksoisesti tai painikkeessa on vika. 
Varmista, ettei vaihdeasennon kyt-
kimen pBBllB ole mitBBn. Tarkastuta 
jBrjestelmB vBlittRmBsti ammattihuol-
lossa, jos ongelma ei korjaudu. Kia 
suosittelee kBBntymBBn valtuutetun 
Kia-jBlleenmyyjBn/huoltoyhteistyR-
kumppanin puoleen.

�����058116� �����058117������058115�
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Do not turn rotary while pressing 
P ('lB kBBnnB kiertokytkintB 
P-painiketta painettaessa)

Viesti tulee LCD-nByttRRn, kun P-pai-
niketta painetaan vaihteenvalitsinta 
kBBnnettBessB.
Varmista, ettB vaihteenvalitsinta ei 
kierretB, kun P-painiketta painetaan.

HyvBt ajokBytBnnRt
• 'lB koskaan paina kaasupoljinta siir-
tBessBsi vaihteenvalitsimen P-asen-
nosta tai N-asennosta muuhun vaih-
deasentoon.

• 'lB koskaan kytke vaihteenvalitsinta 
P-asentoon auton liikkuessa. 

 Varmista, ettB auto on tBysin pysBh-
tynyt, ennen kuin yritBt vaihtaa R- 
tai D-asentoon.

• 'lB kytke vaihteenvalitsinta N-asen-
toon ajon aikana. TBmB voi aiheuttaa 
vakavan onnettomuuden.

• 'lB pidB jalkaa jarrupolkimella ajon 
aikana. Jopa kevyt mutta jatkuva 
polkimen painaminen saattaa aiheut-
taa jarrujen ylikuumenemista, kulu-
mista ja mahdollisesti jopa jarruvian.

• Kytke aina seisontajarru, kun pois-
tut autosta. Vaihteiston P-asento 
ei vBlttBmBttB riitB pitBmBBn autoa 
paikallaan.

• Aja liukkaalla tiellB erittBin varovasti. 
Ole erityisen varovainen jarruttaes-
sasi, kiihdyttBessBsi tai vaihtaessasi 
vaihteita. 

 Liukkaalla pinnalla Bkillinen nopeu-
den muutos voi saada vetBvBt pyR-
rBt menettBmBBn pitonsa, jolloin 
auton hallinta menetetBBn. TBmB voi 
aiheuttaa onnettomuuden.

• Ihanteellinen suorituskyky ja talou-
dellisuus saadaan painamalla kaasu-
poljinta tasaisesti.

VAROITUS 

VAKAVIEN tai KUOLEMAAN JOHTAVIEN 
VAMMOJEN VAARAN vBhentBmiseksi:
• KBytB AINA turvavyRtB. TRr-

mByksessB turvavyRn kiinnittB-
mBttB jBttBnyt matkustaja vam-
mautuu vakavasti tai menehtyy 
huomattavasti todennBkRisemmin 
kuin oikein turvavyRtB kByttBvB 
matkustaja.

• VBltB suuria ajonopeuksia kaar-
teissa tai kBBntyessBsi.

• 'lB tee BkillisiB ohjausliikkeitB, 
kuten jyrkkiB kaistanvaihtoja tai 
kBBnny Bkillisesti tai jyrkBsti.

• Auton katolleen kBBntymisen riski 
kasvaa huomattavasti, jos menetBt 
auton hallinnan moottoritienope-
uksilla. 

• Auton hallinta menetetBBn usein, 
kun vBhintBBn kaksi pyRrBB joutuu 
ajoradan ulkopuolelle ja kuljettaja 
yrittBB palata ajoradalle tekemBllB 
liian jyrkBn ohjausliikkeen.

• Jos auto ajautuu pois tiepinnalta, 
BlB tee liian terBviB ohjausliikkeitB. 
Sen sijaan hidasta vauhtia ennen 
kuin palaat takaisin ajokaistalle.

• Kia suosittelee noudattamaan 
kaikkia nopeusrajoituksia.

�����058275	
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Regeneroiva jarrutus 
(OhjauspyRrBn vaihtosiivekkeet)

Hidastuksen ja jarrutuksen aikana jar-
rujen regeneroivan jarrutuksen tasoksi 
voidaan valita vaihtosiivekkeillB 0–3.
• Vasen puoli ( ): LisBB regeneroivaa 
jarrutusta ja hidastusta.

• Oikea puoli ( ): VBhentBB regene-
roivaa jarrutusta ja hidastusta.

• PidB vasemman puoleista ohjaus-
pyRrBn vaihtosiivekettB vedettynB 
yli 0,5 sekunnin ajan, jolloin yhden 
polkimen ajotilaa kBytetBBn ja rege-
neroivaa jarrutusta lisBtBBn. TBssB 
tapauksessa auton voi pysByttBB 
pitBmBllB ohjauspyRrBn vaihtosiive-
kettB vedettynB. Katso kohta ”Yhden 
polkimen ajotila” sivulla 6-17.

• Kun BlykBs regenerointijBrjestelmB 
on kBytRssB, pidB oikeaa ohjauspyR-
rBn vaihtosiivekettB vedettynB yli 1 
sekunnin ajan kytkeBksesi regeneroi-
van jarrutuksen automaattisen muu-
toksen pBBlle ja pois. 

✽ HUOMAUTUS

Vaihtosiiveke ei toimi seuraavissa 
tapauksissa:
• VaihtosiivekkeitB [ ] ja [ ] 

vedetBBn samanaikaisesti.
• Auton nopeus hidastuu, kun jarru-

poljinta painetaan.

• VakionopeussBBdin tai mukau-
tuva vakionopeussBBdin kytkeytyy 
kByttRRn.

Regeneroivan jarrutuksen taso nBkyy 
mittaristossa. 
Regeneroivan jarrutuksen taso vaihte-
lee valitusta ajotilasta riippuen. 
 ❈ LisBtietoja on kohdassa ”Ajotilan 
valintajBrjestelmB” sivulla 6-43.

 REGENEROIVA JARRUTUSJ(RJESTELM(
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 Yhden polkimen ajotila
Kuljettaja voi pysByttBB auton vetB-
mBllB vasenta ohjauspyRrBn vaihtosii-
vekettB ja pitBmBllB sen vedettynB.

Toiminnan edellytykset
JBrjestelmB siirtyy toimintatilaan, kun 
alla olevat ehdot tByttyvBt:
• Kuljettajan ovi on kiinni.

• Kuljettajan turvavyR on kiinnitetty.

KByttR:
• PidB vasenta ohjauspyRrBn vaihto-
siivekettB vedettynB vapaalla-ajon 
aikana. 

• Kun ajonopeus ylittBB 3 km/h, 
vapauta ohjauspyRrBn vaihtosiiveke 
palataksesi aikaisemmin asetetulle 
tasolle.

• Kun ajonopeus on alle 3 km/h, toi-
minto yllBpitBB hallinnan auton 
pysByttBmiseksi, vaikka ohjauspyR-
rBn vaihtosiiveke vapautetaan.

• Kun yhden polkimen ajotila on kBy-
tRssB, kuljettaja voi hallita auton 
pysBhtymistB kaasupolkimella.

SBhkRisen seisontajarrun 
automaattinen kytkeytyminen 
Kun auto on pysBytetty yhden polki-
men ajotilassa, sBhkRinen seisontajar-
ru kytketBBn automaattisesti, kun jokin 
seuraavista ilmenee:
• Kuljettajan ovi on auki. 

• Kuljettajan turvavyR on auki.

• Konepelti on auki. 

• Takaluukku on auki.

• Auton pysBhtymisestB on kulunut 5 
minuuttia.

• JBrjestelmBn toiminta on rajoittunut 
muista syistB.

VAROITUS 

• Auton pysByttBminen ei ehkB 
onnistu autosta johtuvista syistB 
ja tieolosuhteista riippuen. Huomioi 
tilanne edessBsi tiellB ja paina jar-
rua tarvittaessa.

• VBltB regeneroivan jarrutuksen 
tason nostamista Bkillisesi liuk-
kailla teillB (jos tiellB on lunta tai 
jBBtB) sillB se saattaa aiheuttaa 
renkaiden sutimista ja auton luisu-
mista. Se saattaa olla vaarallista, 
sillB auton ohjausteho menetetBBn.
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'lykBs regenerointijBrjestelmB ohjaa 
regeneroivaa jarrutusta automaatti-
sesti tien kaltevuuden ja edessB ajavan 
ajoneuvon tilanteen mukaisesti. JBrjes-
telmB minimoi tarpeettoman jarru- ja 
kaasupolkimen kBytRn, mikB parantaa 
polttoainetaloudellisuutta ja avustaa 
kuljettajaa.

JBrjestelmBn asetukset
'lykBs regenerointijBrjestelmB siirtyy 
valmiustilaan, kun:
Vaihde on P-asennossa ja valitaan 
”User settings (Mukautettavat asetuk-
set) ➠ Convenience (Mukavuusominai-
suudet) ➠ Smart Regeneration ('lykBs 
regenerointijBrjestemB)” mukautetta-
vissa asetuksissa.
Asetukset sBilyvBt, kun auto kBynnis-
tetBBn uudelleen. 
PidB oikeaa ohjauspyRrBn vaihtosii-
vekettB vedettynB yli 1 sekunninajan 
kytkeBksesi regeneroivan jarrutuksen 
automaattisen muutoksen pBBlle ja 
pois.

'lykkBBn 
regenerointijBrjestelmBn 
kByttRRnotto
Kun BlykkBBn regenerointijBrjestelmBn 
jarrutuksen tasoksi asetetaan ”AUTO”, 
regeneroivan jarrutuksen tasoa ohja-
taan automaattisesti, kun ajonopeus 
on yli 10 ja yksi seuraavista ehdoista 
tByttyy. 
- Tien kaltevuus muuttuu

- EtBisyys edellB ajavaan autoon pie-
nenee tai kasvaa

- EdellB ajavan auton nopeus pienenee 
tai kasvaa

Kun jBrjestelmB kytketBBn pBBl-
le mukautettavien asetusten tilasta, 
mutta etututka ei tunnista edellB ole-
vaa ajoneuvoa, ”AUTO”-teksti nByte-
tBBn valkoisella. 

 'LYK(S REGENEROINTIJ(RJESTELM( (JOS VARUSTEENA MUKAUTUVA VAKIONOPEUDENS((DIN)

VAROITUS 

Kun ajonopeus on alle 10 km/h, BlykBs 
regenerointijBrjestelmB poistetaan 
kBytRstB. Kuljettajan on sBBdettBvB 
ajonopeutta painamalla kaasu- tai 
jarrupoljinta tie- ja kByttRolosuhtei-
den mukaisesti.
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Jos etututka tunnistaa edessB olevan 
auton, ”AUTO”-teksti nBytetBBn sini-
sellB. Regeneroivan jarrutuksen tasoa 
ohjataan automaattisesti riippuen 
edellB olevan ajoneuvon ajotilanteesta 
ja taso esitetBBn nuolina. 
TBmBnhetkinen regeneroiva jarrutus 
kuitenkin yllBpidetBBn, jos kuljettaja 
painaa jarrupoljinta jBrjestelmBn olles-
sa aktivoituneena. JBrjestelmB myRs 
poistetaan tilapBisesti kBytRstB, jos 
kaasupoljinta painetaan. 

'lykBs regenerointijBrjestelmB 
kytkeytyy hetkellisesti pois 
pBBltB seuraavissa tilanteissa:
• Keskeytys manuaalisesti

 Oikeaa ohjauspyRrBn vaihtajaa pide-
tBBn vedettynB yli 1 sekunnin ajan. 

 'lykBs regenerointijBrjestelmB sam-
muu hetkellisesti ja regeneroivan jar-
rutuksen AUTO-taso poistuu mitta-
ristosta.

• Keskeytys automaattisesti

 -  Vaihteenvalitsin kytketBBn asen-
toon N, R tai P.

 -  VakionopeussBBdin (tai mukautuva 
vakionopeussBBdin) on kBytRssB.

 -  AjonvakautusjBrjestelmB (ESC) tai 
ABS-jBrjestelmB on kBytRssB.

'lykkBBn regenerointijBrjestel-
mBn palauttaminen kByttRRn
Palauta BlykBs regenerointijBrjestelmB 
kByttRRn vetBmBllB oikeanpuoleista 
ohjauspyRrBn vaihtosiivekettB ja pitB-
mBllB sen vedettynB yli 1 sekunnin ajan. 
TBllRin mittaristoon tulee regeneroivan 
jarrutuksen tasoksi AUTO.

'lykkBBn regenerointijBrjestel-
mBn poistaminen kBytRstB
Kytke jBrjestelmB pois pBBltB vaihta-
malla P-asentoon ja poistamalla valinta 
”User Settings (Mukautettavat asetuk-
set) ➠ Convenience (Mukavuusominai-
suudet) ➠ Smart Regeneration ('lykBs 
regenerointijBrjestemB)” mukautetta-
vissa asetuksissa.

VAROITUS 

Regeneratiivisen jarrutuksen tasoa 
ajon aikana sBBtBvB BlykBs regene-
rointijBrjestelmB on ainoastaan kul-
jettajan mukavuutta parantava apu-
jBrjestelmB. JBrjestelmBn ohjaus ei 
pysBytB autoa tBydellisesti eikB estB 
kaikkia tRrmByksiB. Jarrun ohjaus 
saattaa olla riittBmBtRntB riippuen 
edellB olevan auton nopeudesta ja jos 
edellB oleva auto pysBhtyy Bkillisesti, 
auto kiilaa eteesi yllBttBen tai ajetaan 
jyrkkBBn mBkeen. Katso aina tarkasti 
eteesi ja ota huomioon odottamatto-
mien tilanteiden mahdollisuus.

�����058120�

VAROITUS 

Kun BlykBs regenerointijBrjestelmB 
poistetaan automaattisesti kBytRstB, 
valitse mBkiin sopiva nopeus ja sBBdB 
ajonopeuttasi painamalla kaasu- tai 
jarrupoljinta tie- ja kByttRolosuhtei-
den mukaisesti.
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Ajoneuvojen vBlisen etBisyyden 
tunnistin (etututka)
Varmista, ettB tutka-anturi suojus on 
puhdas eikB siinB ole likaa, lunta eikB 
roskia, jotta BlykBs regenerointijBrjes-
telmB toimii oikein. Anturin pBBllB oleva 
lika, lumi ja roskat voivat haitata tutkan 
toimintaa. TBssB tapauksessa jBrjes-
telmBn toiminta voi lakata hetkellisesti 
eikB se ehkB toimi normaalisti.

JBrjestelmBn toimintahBiriR

Check Smart Regeneration 
System (Tarkista BlykBs 
regenerointijBrjestelmB)

Viesti tulee nBkyviin, kun jBrjestelmB ei 
toimi normaalisti. JBrjestelmBn poiste-
taan kBytRstB, mittariston ”AUTO”-sa-
na poistuu ja sen sijaan nBytetBBn rege-
neroivan jarrutuksen taso. Tarkista, 
onko etututkassa roskia. Poista mah-
dollinen lika, lumi ja roskat, jotka voi-
vat haitata tutka-anturien toimintaa. 
Jos jBrjestelmB ei edelleenkBBn toimi 
normaalisti, tarkastuta se ammatti-
huollossa. Kia suosittelee kBBntymBBn 
valtuutetun Kia-jBlleenmyyjBn/huolto-
yhteistyRkumppanin puoleen.

HUOMIO

• 'lB kiinnitB tutka-anturin lBhelle 
puskuriin esimerkiksi rekisterikil-
ven taustalevyB, tarroja tai pus-
kurinsuojuksia. Ne voivat haitata 
tutka-anturin tunnistusvalmiutta.

• PidB tutka-anturi ja suojus aina 
puhtaana, poista lika ja roskat.

• KBytB auton pesuun ainoastaan 
pehmeBB sBBmiskBB. 'lB kohdista 
painepesurin suihkua suoraan tut-
ka-anturiin tai sen suojuksiin.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• 'lB paina tutka-anturia tai antu-

rin kantta liian voimakkaasti. Jos 
anturin suuntaus muuttuu siihen 
kohdistuvan voiman vuoksi, BlykBs 
regenerointijBrjestelmB ei mah-
dollisesti toimi oletetulla tavalla. 
TBssB tapauksessa myRs varoitus-
viesti voi puuttua nBytRstB. 

 Tarkastuta jBrjestelmB ammat-
tihuoltoliikkeessB. Kia suositte-
lee kBBntymBBn valtuutetun Kia-
jBlleenmyyjBn/huoltoyhteistyR-
kumppanin puoleen.

• Jos etupuskuri vaurioituu tut-
ka-anturin alueelta, BlykkBBn rege-
nerointijBrjestelmBn toiminta voi 
hBiriintyB. Tarkastuta jBrjestelmB 
ammattihuoltoliikkeessB. Kia suo-
sittelee kBBntymBBn valtuutetun 
Kia-jBlleenmyyjBn/huoltoyhteis-
tyRkumppanin puoleen.

• KBytB ainoastaan alkuperBisiB Kia-
osia tutka-anturin tai sen suojuk-
sen korjaamiseen ja vaihtamiseen. 
'lB peitB anturin suojusta maalilla.
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 JBrjestelmBn rajoitukset
'lykBs regenerointijBrjestelmB ei ehkB 
toimi asianmukaisesti tietyissB tilan-
teissa, joissa ajo-olosuhteet ylittBvBt 
etututka-anturin tehon.
TBllRin kuljettajan on oltava tarkkaavai-
nen, sillB jBrjestelmB ei toimi asianmu-
kaisesti tai toimii tarkoituksettomasti.

Kaarteissa

• Kun ajetaan kaarteessa, jBrjestelmB 
ei ehkB tunnista kaistallasi olevaa 
autoa ja regeneroiva jarrutustaso 
vBhenee automaattisesti, jolloin tun-
tuu siltB, ettB auto kiihdyttBB. 

LisBksi jos jBrjestelmB Bkillisesti tun-
nistaa edessB olevan ajoneuvon, rege-
neroivan jarrutuksen taso lisBBntyy 
automaattisesti, jolloin tuntuu, ettB 
auto hidastaa.
Kuljettajan tBytyy pitBB riittBvB tur-
vavBli edellB ajavaan autoon ja tarvit-
taessa hidastettava omaa ajonopeutta 
jarruttamalla riittBvBn turvavBlin sBi-
lyttBmiseksi.

• Ajonopeutesi voi hidastua viereisellB 
kaistalla kulkevan ajoneuvon takia.

 KBytB kaasupoljinta ja valitse asian-
mukainen nopeus. Tarkista, ettB 
tieolosuhteet sallivat BlykkBBn rege-
nerointijBrjestelmBn kBytRn turvalli-
sesti.

RinteissB

• Kun ajetaan ylB- tai alamBkeB, jBr-
jestelmB ei ehkB tunnista kaistallasi 
olevaa autoa ja regeneroiva jarrutus-
taso vBhenee automaattisesti, jolloin 
tuntuu siltB, ettB auto kiihdyttBB. 

 LisBksi jos jBrjestelmB Bkillises-
ti tunnistaa edessB olevan ajoneu-
von, regeneroivan jarrutuksen taso 
lisBBntyy automaattisesti, jolloin 
tuntuu, ettB auto hidastaa.

 Kuljettajan tBytyy pitBB riittBvB tur-
vavBli edellB ajavaan autoon ja tarvit-
taessa hidastettava omaa ajonope-
utta jarruttamalla riittBvBn turvavB-
lin sBilyttBmiseksi.
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Kaistanvaihto

• Anturi ei vBlttBmBttB havaitse vie-
reiseltB kaistalta omalle kaistallesi 
siirtyvBB ajoneuvoa ennen kuin se on 
anturin tunnistusalueella.

• Anturi ei vBlttBmBttB havaitse heti, 
kun ajoneuvo ilmestyy eteen yhtBk-
kiB. Tarkkaile aina liikenne-, tie- ja 
ajo-olosuhteita.

Ajoneuvon tunnistus

Anturi ei vBlttBmBttB tunnista kaikkia 
kaistallasi liikkuvia ajoneuvoja:
- kapeat ajoneuvot, kuten moottori-
pyRrBt tai polkupyRrBt

- toiselle sivulle painottuvat ajoneuvot

-  hitaasti liikkuvat tai Bkillisesti hidas-
tavat ajoneuvot 

- pysBhtyneet ajoneuvot (kun edellB 
ajava auto ajaa pois, jBrjestelmB ei 
ehkB tunnista pysBhtynyttB ajoneu-
voa)

-  ajoneuvot, joilla on pieni takaprofiili, 
kuten kuormaamattomalla perBvau-
nulla.

Anturi ei voi tunnistaa edellB kulkevaa 
ajoneuvoa oikein, jos jokin seuraavista 
ilmenee:
-  ajoneuvon keula suuntautuu ylRspBin 
tavaratilan ylikuormituksen vuoksi

-  ohjauspyRrBB kBytetBBn

- ajetaan kaistan toisessa reunassa

-  ajetaan kapeilla teillB tai kaarteissa.

KBytB tarvittaessa jarru- tai kaasu-
poljinta.

���3058051� ���3058049�
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VAROITUS 

Noudata seuraavia varotoimia, kun 
kBytBt BlykBstB regenerointijBrjes-
telmBB:
• Jos on tarvetta hBtBjarrutukselle, 

kBytB jarrupoljinta. 

• PidB tieolosuhteiden ja ajonopeu-
den edellyttBmB turvavBli. Jos ajo-
neuvojen vBlinen etBisyys on liian 
pieni ajettaessa suurella ajonope-
udella, seurauksena voi olla vakava 
kolari.

• SBilytB aina riittBvB jarrutusmatka 
ja hidasta autoasi tarvittaessa jar-
rupolkimella.

• 'lykBs regenerointijBrjestelmB ei 
voi havaita pysBhtynyttB autoa, 
jalankulkijoita eikB vastaantulevia 
ajoneuvoja. Katso aina tarkasti 
eteesi ja ota huomioon odottamat-
tomien tilanteiden mahdollisuus.

(Jatkuu)

✽ HUOMAUTUS

'lykBs regenerointijBrjestelmB ei 
vBlttBmBttB hetkellisesti toimi seu-
raavista syistB: 
• sBhkRiset hBiriRt

• jousituskorkeuden muutokset

• renkaan kulumis- tai paine-erot 

• erityyppisten renkaiden asennus

(Jatkuu)

• EdellB kulkevat, usein kaistaa vaih-
tavat ajoneuvot voivat aiheuttaa 
viiveen jBrjestelmBn reagointiin tai 
saada sen reagoimaan viereisen 
kaistan ajoneuvoon. Aja aina varo-
vasti ja ota huomioon odottamat-
tomien tilanteiden mahdollisuus.

• 'lykBs regenerointijBrjestelmB ei 
vBlttBmBttB havaitse monimut-
kaisia ajotilanteita, joten kiinnitB 
aina huomiota ajo-olosuhteisiin ja 
ajonopeuteen.
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 Jarrutehostin  
Autosi jarrujBrjestelmBn toimintaa 
tehostetaan sBhkRisellB hydraulipum-
pulla. 
Tilanteissa, joissa jarrut menettBvBt 
tehoaa jarrujen ohjausjBrjestelmBn toi-
mintahBiriRn, epBvakaan virransyRtRn 
tai jonkin muun syyn vuoksi, voit silti 
pysByttBB auton kByttBmBllB enem-
mBn voimaa kuin normaalisti jarrupol-
kimen painamiseen. TBllRin jarrutus-
matka kuitenkin pitenee. Tarkastuta 
jBrjestelmB mahdollisimman pian.
Jos jarrupoljin ei palaudu normaaliin 
asentoonsa, kun se vapautetaan, jar-
rujBrjestelmBssB saattaa olla toimin-
tahBiriR. Tarkistuta jBrjestelmB tBssB 
tapauksessa ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon yhteis-
tyRkumppanilla. 

 JARRUJ(RJESTELM(

VAROITUS 

■ Jarrut
• 'lB pidB jalkaa jarrupolkimella ajon 

aikana. TBmB nostaa jarrujen lBm-
pRtilan epBtavallisen korkeaksi, 
aiheuttaa liiallista kulutuspinto-
jen ja jarrupalojen kulumista sekB 
pidentBB jarrutusmatkaa.

• Kun ajat alas pitkBB tai jyrkkBB ala-
mBkeB, vaihda pienemmBlle vaih-
teelle ja vBltB jatkuvaa jarrupolki-
men painamista. Jarrujen jatkuva 
kByttBminen aiheuttaa jarrujen yli-
kuumenemista, josta saattaa seu-
rata jarrutehon tilapBistB heikke-
nemistB.

• Jarrujen kastuminen saattaa hei-
kentBB niiden suorituskykyB ja 
aiheuttaa puoltamista jarrutetta-
essa. Voit tarkastaa tBmBn paina-
malla jarruja kevyesti. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
 Kokeile jarruja tBllB tavalla aina, kun 

olet ajanut syvBn vesilBtBkRn tms. 
yli. Kuivataksesi jarrut paina niitB 
kevyesti samalla sBilyttBen turval-
lisen etenemisnopeuden, kunnes 
jarruteho palautuu normaaliksi.

• Varmista jarru- ja kaasupolkimen 
sijainti ennen liikkeellelBhtRB. Jos 
et tarkasta kaasu- ja jarrupolki-
mien paikkoja ennen ajoon ryhty-
mistB, saatat vahingossa painaa 
kaasupoljinta jarrupolkimen sijasta. 
Seurauksena voi olla vakava onnet-
tomuus.
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✽ HUOMAUTUS

• 'lB paina jarrupoljinta pitkBBn, 
jos ” ”-merkkivalo ei pala. 
Akkuvaraus voi purkautua.

• Jarrutettaessa voi kuulua erikoista 
BBntB ja jarrupoljin voi tBristB. 
TBmB on normaalia.

• Seuraavissa tapauksissa voi kuu-
lua sBhkRisen jarrutehostinpumpun 
toimintaBBntB ja tuntua hetkellistB 
toiminnasta aiheutuvaa tBrinBB. 
TBmB on normaalia.  

 -  Kun jarrupoljinta painetaan hyvin 
nopeasti.

 -  Kun jarrupoljinta painetaan useita 
kertoja perBkkBin.            

 -  Kun lukkiutumaton jarrujBrjes-
telmB aktivoituu jarrutuksen 
aikana. 

Levyjarrujen kuluneisuuden ilmaisin 
Kun jarrupalasi ovat kuluneet ja tar-
vitset uudet, kuulet korkean varoitu-
sBBnen etu- tai takajarruista (mikB-
li varusteena). Saatat kuulla tBmBn 
BBnen vain hetkellisesti tai aina paina-
essasi jarrupoljinta.
Muista, ettB joissain ajo-olosuhteissa 
tai ilmastoissa jarrut saattavat vinkua 
tai rahista ensimmBisessB jarrutukses-
sa. TBmB on normaalia, eikB merkitse 
jarrujen ongelmaa. 

HUOMIO

• VBlttBBksesi jarrujBrjestelmBn kal-
liit korjaustyRt vaihda jarrupalat 
heti, kun ne ovat liian kuluneet.

• Vaihda jarrupalat aina pareittain.

VAROITUS 

■ Jarrujen kuluminen
Jarrupalojen kuluneisuuden merk-
kiBBni tarkoittaa, ettB autosi on 
vBlittRmBn huollon tarpeessa. Ellet 
huomioi tBtB varoitusBBntB, jarrut 
saattavat lakata toimimasta, mistB 
saattaa aiheutua vakava onnetto-
muus.

VAROITUS 

• Kun pysBytBt tai pysBkRit auton, 
anna sen aina pysBhtyB kokonaan 
ja pidB jarrupoljin painettuna. SiirrB 
vaihteenvalitsin P-asentoon, kytke 
seisontajarru ja paina START/
STOP-painike OFF-asentoon.

 Jos seisontajarru ei ole tBysin kyt-
kettynB, auto saattaa lBhteB liik-
keelle aiheuttaen vammoja sinulle 
tai muille henkilRille.

• 'lB anna auton toimintaan pereh-
tymBttRmBn henkilRn koskea sei-
sontajarruun. Jos seisontajarru 
vapautetaan vahingossa, vakavia 
loukkaantumisia saattaa seurata.

• KiristB aina seisontajarru pysBkRi-
dessBsi, sillB auton matkustajille tai 
sivullisille saattaa aiheutua vam-
moja, jos auto liikkuu tahattomasti.
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 SBhkRinen seisontajarru (EPB) 
(jos varusteena)
Seisontajarrun kytkeminen

KytkeBksesi sBhkRisen seisontajarrun 
(EPB):
1. Paina jarrupoljinta.

2. VedB EPB-kytkin ylRs. 

Varmista, ettB varoitusvalo syttyy.
EPB kytkeytyy automaattisesti myRs, 
jos moottori sammutetaan mBkipidBt-
timen (Auto Hold) painikkeen ollessa 
pBBllB. EPB ei kuitenkaan kytkeydy, jos 
jatkat EPB-kytkimen painamista ennen 
moottorin sammuttamista.

✽ HUOMAUTUS

Jos ajoneuvo ei pysy paikallaan jyr-
kBssB mBessB tai perBvaunua vedet-
tBessB, toimi seuraavasti:
1.  Kytke EPB.

2.  VedB EPB-kytkimestB vBhintBBn 3 
sekuntia. 

Seisontajarrun vapauttaminen

Voit vapauttaa sBhkRisen seisonta-
jarrun (EPB) painamalla sen kytkintB 
seuraavissa olosuhteissa:
• START/STOP-painike on ON- 
asennossa.

• Painat jarrupoljinta.

Varmista, ettB jarrun varoitusvalo 
sammuu. 

�����058107�

HUOMIO

'lB kBytB seisontajarrua ajoneuvon 
liikkuessa, paitsi hBtBtilanteessa. 
TBmB voi johtaa ajoneuvon jBrjestel-
mBvahinkoihin ja vaarantaa ajotur-
vallisuuden.

�����058108�
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SBhkRisen seisontajarrun (EPB) auto-
maattinen vapautus:
• Vaihteenvalitsin on P-asennossa
 Kun moottori on kBynnissB, paina 
jarrupoljinta ja siirrB vaihde pois P- , 
R- tai D-asennosta.

• Vaihteenvalitsin on N-asennossa
 Kun moottori on kBynnissB, paina 
jarrupoljinta ja siirrB vaihde pois N-, 
R- tai D-asennosta (ajo).

• Automaattivaihteisto
1. KBynnistB moottori.

2. KiinnitB kuljettajan turvavyR. 

3.  Sulje kuljettajan ovi, konepelti ja 
takaluukku.

4.  Paina kaasupoljinta vaihteenvalitsi-
men ollessa R- tai D-asennossa.

Varmista, ettB jarrun varoitusvalo 
sammuu.

✽ HUOMAUTUS

• Voit kytkeB sBhkRisen seisonta-
jarrun (EPB), vaikka START/STOP-
painike on OFF-asennossa, mutta 
turvallisuussyistB et voi vapauttaa 
sitB. 

• TurvallisuussyistB paina jarrupol-
jinta ja vapauta seisontajarru kBsin 
EPB-kytkimestB, kun ajat alamB-
keen tai peruutat ajoneuvolla.

SBhkRtoiminen seisontajarru (EPB) 
saattaa kytkeytyB automaattisesti 
seuraavissa tapauksissa: 
• EPB ylikuumenee

• Auton muut jBrjestelmBt antavat 
kytkemiskomennon

✽ HUOMAUTUS

Jos kuljettaja sammuttaa moottorin 
vahingossa mBkipidBttimen ollessa 
aktiivinen, EPB kytkeytyy automaat-
tisesti. (Jos auto on varustettu Auto 
Hold -mBkipidBttimellB)

JBrjestelmBn varoitus

• Jos sBhkRtoiminen seisontajarru 
(EPB) ei vapaudu automaattisesti, 
kun painat kaasupoljinta, kuulet 
varoitusBBnen ja LCD-nBytRllB nBkyy 
varoitusviesti. 

• Kuulet varoitusBBnen ja LCD-nBytRllB 
nBkyy varoitusviesti, jos kuljettajan 
turvavyRtB ei ole kiinnitetty tai jos 
konepelti tai takaluukku on auki. 

HUOMIO

• Tarkastuta jarrujBrjestelmB 
ammat tihuollossa, jos sBhkRtoimi-
sen seisontajarrun (EPB) merkkiva-
lo ei sammu, kun seisontajarru on 
vapautettu. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla KIA-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla. 

• 'lB aja autolla, kun sBhkRinen sei-
sontajarru (EPB) on kytketty. TBmB 
voi aiheuttaa liiallista jarrupalojen 
ja -levyjen kulumista.

�����058195	
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• Kuulet varoitusBBnen ja LCD-nBytRllB 
nBkyy varoitusviesti, kun ajoneu-
vossa on toimintahBiriR. 

Paina tBssB tapauksessa jarrupoljin 
alas ja vapauta sBhkRtoiminen seison-
tajarru (EPB) painamalla sBhkRtoimi-
sen seisontajarrun kytkintB. 

JBrjestelmBn varoitus

Kuulet varoitusBBnen ja nBytRssB on 
varoitusviesti, kun jBrjestelmB ei pysty 
vaihtamaan mBkipidBtintoiminnosta 
sBhkRisen seisontajarrun kByttRRn. 

VAROITUS 

• 'lB kBytB vaihteenvalitsinta sei-
sontajarrun korvikkeena estBBksesi 
auton tarkoituksettoman liikkumi-
sen pysBkRitBessB ja poistuttaessa 
autosta. Kytke seisontajarru ja 
varmista, ettB vaihteenvalitsin on 
varmasti P-asennossa.

• 'lB koskaan anna kenenkBBn, joka 
ei ole tottunut auton kByttRRn, 
koskea seisontajarruun. Jos sei-
sontajarru vapautetaan vahin-
gossa, vakavia loukkaantumisia 
saattaa seurata.

• Kaikissa autoissa tulisi aina olla 
seisontajarru kunnolla kytkettynB 
pysBkRinnin ajaksi, jotta estettBi-
siin tahaton liikkuminen, joka voi 
johtaa matkustajien tai jalankulki-
joiden loukkaantumisiin.

HUOMIO

• Saatat kuulla naksahduksen kun 
sBhkRtoiminen seisontajarru 
vapautetaan, tBmB on normaalia 
ja osoittaa ettB sBhkRtoiminen sei-
sontajarru toimii oikein.

• Jos annat jonkun muun pysBkRidB 
autosi, neuvo hBntB sBhkRtoimisen 
seisontajarrun kBytRssB.

• SBhkRtoiminen seisontajarru saat-
taa vaurioitua jos autolla ajetaan 
sen ollessa kiristettynB. 

• Paina kaasupoljinta kevyesti 
vapautaaksesi sBhkRtoimisen sei-
sontajarrun.

HUOMIO

Paina jarrupoljinta, kun nBet yllBole-
van viestin, sillB Auto Hold -toiminto 
ja sBhkRtoiminen seisontajarru eivBt 
ehkB toimi oikein. 

�����058193	
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JBrjestelmBn varoitus

Kuulet varoitusBBnen ja LCD-nBytRllB 
nBkyy varoitusviesti, kun sBhkRtoimi-
nen seisontajarru kiristetBBn ajonva-
kautusjBrjestelmBn (ESC) pyynnRstB, 
Auto Hold -toiminnon aikana. 

SBhkRisen seisontajarrun vian 
merkkivalo (jos varusteena)

TBmB valo syttyy, kun mootto-
rin START/STOP-painike kytketBBn 
ON-asentoon, ja sammuu noin 3 
sekunnin kuluessa, jos jBrjestelmB toi-
mii normaalisti.
SBhkRisessB seisontajarrussa (EPB) 
saattaa olla toimintahBiriR, jos merk-
kivalo ei sammu, syttyy ajon aikana 
tai ei syty, kun START/STOP-painike 
asetetaan ON-asentoon.
Tarkastuta jBrjestelmB tBssB tapauk-
sessa ammattihuollossa. Suosittelem-
me kByntiB valtuutetulla KIA-jBlleen-
myyjBllB tai huollon yhteistyRkump-
panilla.

EPB-toimintahBiriRn merkkivalo saat-
taa syttyB ESC-merkkivalon kanssa 
ilmoittaakseen, ettB ESC ei toimi oikein. 
NBin tapahtuessa kyse ei ole EPB-jBr-
jestelmBn hBiriRstB.

�����058194	
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HUOMIO

• EPB-varoitusvalo saattaa syttyB, 
jos sBhkRtoimisen seisontajar-
run kytkimessB on toimintahBiriR. 
Sammuta moottori ja kBynnistB 
se uudelleen muutaman minuutin 
jBlkeen. Varoitusvalo sammuu ja 
EPB-kytkimen pitBisi toimia nor-
maalisti. Jos EPB-varoitusvalo jat-
kaa kuitenkin palamista, tarkastuta 
jBrjestelmB ammattihuollossa. 

 Kia suosittelee kBBntymBBn val-
tuutetun Kia-jBlleenmyyjBn/huol-
toyhteistyRkumppanin puoleen.

(Jatkuu)
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HBtBjarrutus
Jos jarrupolkimen toiminnassa on hBiriR 
ajon aikana, hBtBjarrutus voidaan suo-
rittaa pitBmBllB EPB-kytkintB ylhBBllB. 
Jarruttaminen on mahdollista vain, kun 
pidBt EPB-kytkintB ylhBBllB.

✽ HUOMAUTUS

EPB:n suorittaman hBtBjarrutuksen 
aikana seisontajarrun varoitusvalo 
palaa osoittaakseen jBrjestelmBn toi-
minnasta.

Kun sBhkRinen seisontajarru (EPB) ei 
vapaudu
Jos sBhkRtoiminen seisontajarru ei 
vapaudu normaalisti, siirrB auto lave-
tilla ammattihuoltoon jBrjestelmBn 
tarkistamista varten. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla KIA-jBlleenmyy-
jBllB tai huollon yhteistyRkumppanilla.

 AUTO HOLD -mBkipidBtin (jos 
varusteena)
MBkipidBtin pitBB ajoneuvon paikallaan, 
vaikka jarrupoljinta ei painettaisi sen 
jBlkeen, kun kuljettaja on pysByttB-
nyt ajoneuvon paikalleen jarrupolkimen 
avulla. 

Asettaminen

1.   Kun kuljettajan ovi, konepelti ja 
takaluukku ovat kiinni, paina jarru-
poljinta ja paina sitten Auto Hold 
-painiketta. Valkoinen AUTO HOLD 
-merkkivalo syttyy ja jBrjestelmB 
asettuu valmiustilaan. 

VAROITUS 

'lB kBytB seisontajarrua ajoneuvon 
liikkuessa, paitsi hBtBtilanteessa.

HUOMIO

Tarkastuta jBrjestelmB ammattihuol-
lossa, jos kuulet jatkuvasti melua tai 
jos haistat palaneen hajun matkusta-
mossa, kun olet kByttBnyt seisonta-
jarrua hBtBjarrutukseen. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

�����058109�

(Jatkuu)
• Jos seisontajarrun varoitusvalo ei 

syty tai jos se vilkkuu, vaikka sBh-
kRtoimisen seisontajarrun kytkin 
on vedetty ylRs, sBhkRtoiminen 
seisontajarru ei ole kytkeytynyt.

• Paina sBhkRtoimisen seisontajar-
run kByttRkytkin alas ja vedB se 
ylRs, kun seisontajarrun varoitus-
valo vilkkuu EPB-varoitusvalon 
palaessa. Paina se vielB ker-
ran alkuperBiseen asentoonsa ja 
vedB se takaisin ylRs. Jos EPB-
varoitusvalo ei sammu, tarkastuta 
jBrjestelmB ammattihuollossa. 

 Kia suosittelee kBBntymBBn val-
tuutetun Kia-jBlleenmyyjBn/huol-
toyhteistyRkumppanin puoleen.
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2.   MBkipidBttimen merkkivalo muut-
tuu valkoisesta vihreBksi, kun 
pysBytBt auton jarrupoljinta pai-
namalla.

3.   Ajoneuvo pysyy paikallaan, vaikka 
jarrupoljin vapautettaisiin. 

4.   MBkipidBtin kytkeytyy pois pBBltB, 
kun sBhkRinen seisontajarru (EPB) 
kytketBBn. 

LiikkeellelBhtR
MBkipidBtin kytkeytyy pois pBBltB 
ja auto lBhtee liikkeelle, kun painat 
kaasupoljinta vaihteenvalitsimen olles-
sa D-asennossa, manuaalitilassa tai 
R-asennossa. Merkkivalo muuttuu vih-
reBstB valkoiseksi.

Poistaminen kBytRstB

Peruuttaaksesi mBkipidBttimen toi-
minnan, paina Auto Hold -kytkintB. 
AUTO HOLD -merkkivalo sammuu.
Kytke mBkipidBtin pois pBBltB paina-
malla jarrupoljin pohjaan asti ja paina-
malla sitten Auto Hold -painiketta, kun 
auto on paikallaan.

✽ HUOMAUTUS

• MBkipidBtin ei toimi seuraavissa 
tapauksissa:

 -  Kuljettajan ovi tai konepelti tai 
takaluukku avataan

 -  Vaihteenvalitsin on P-asennossa

 - EPB kytketBBn

• MBkipidBtin kytkee turvallisuus-
syistB sBhkRtoimisen seisontajar-
run automaattisesti seuraavissa 
tapauksissa:

 -  Kuljettajan ovi tai konepelti tai 
takaluukku avataan

 -  Auto on pysBhtyneenB yli 10 
minuutin ajan

 -  Auto on pysBhtyneenB jyrkkBBn 
rinteeseen

(Jatkuu)

�����058110�

VAROITUS 

Kun lBhdet liikkeelle mBkipidBttimen 
ollessa aktiivinen, tarkasta aina ajo-
neuvoa ympBrRivB alue.
Paina kaasupoljinta hitaasti lBhteBk-
sesi liikkeelle tasaisesti.

�����058111�
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(Jatkuu)
 -  Auto on liikahtanut useita kertoja
     NBissB tilanteissa jarrun varoi-

tusvalo syttyy, AUTO HOLD 
-merkkivalo muuttuu vihreBstB 
valkoiseksi, varoitusBBni kyt-
keytyy ja viesti ilmestyy nBy-
tRlle ilmoittaakseen, ettB EPB 
on kytketty automaattisesti. 
Ennen kuin lBhdet uudelleen liik-
keelle, paina jarrupoljinta, tar-
kasta ajoneuvoa ympBrRivB alue 
ja vapauta seisontajarru kBsin 
EPB-kytkimestB.

• JBrjestelmB ei toimi asianmukai-
sesti jos ”AUTO HOLD” -merkki-
valo on keltainen. Tarkastuta 
autosi tBssB tapauksessa ammat-
tihuollossa. Suosittelemme otta-
maan yhteyttB valtuutettuun Kia-
huoltoon tai huollon yhteistyR-
kumppaniin.

• Auto Hold -mBkipidBttimen kBy-
tRstB saattaa aiheutua mekaanista 
BBntB. Se on kuitenkin normaalia 
toimintaBBntB.

Varoitusviestit

Parking brake automatically 
engaged (seisontajarru kytketty 
automaattisesti)

Kuulet varoitusBBnen ja nBytRssB on 
varoitusviesti, kun sBhkRinen seison-
tajarru kytketBBn mBkipidBttimen toi-
minnan aikana.

VAROITUS 

• Paina kaasupoljinta hitaasti moot-
torin kBynnistBmisen jBlkeen.

• Poista Auto Hold -toiminto kBy-
tRstB turvallisuussyistB ajaessasi 
alamBessB, peruuttaessasi tai 
pysBkRidessBsi autoa.

HUOMIO

Auto Hold -mBkipidBtin ei ehkB toimi 
oikein, jos kuljettajan oven, takaluu-
kun tai konepellin avaustunnistimissa 
on toimintahBiriR.
Tarkastuta autosi tBssB tapaukses-
sa ammattihuollossa. Suosittelemme 
ottamaan yhteyttB valtuutettuun 
Kia-huoltoon tai huollon yhteistyR-
kumppaniin.

�����058194	
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AUTO HOLD turning off! Press 
brake pedal (M'KIPID'TIN 
kytkeytyy pois! Paina jarrupoljinta)

Kuulet varoitusBBnen ja nBytRssB on 
varoitusviesti, kun jBrjestelmB ei pysty 
vaihtamaan mBkipidBtintoiminnosta 
sBhkRisen seisontajarrun kByttRRn. 

✽ HUOMAUTUS

Jos viesti tulee nByttRRn, Auto Hold 
-mBkipidBtin ja sBhkRinen seisonta-
jarru eivBt ehkB toimi. Paina tBllRin 
jarrupoljinta.

Press brake pedal to deactivate 
AUTO HOLD (Kytke mBkipidBtin pois 
kBytRstB painamalla jarrupoljinta)

Jos et paina jarrupoljinta vapauttaes-
sasi mBkipidBttimen painamalla [AUTO 
HOLD] -kytkintB, kuuluu varoitusBBni ja 
nByttRRn tulee varoitusviesti.

AUTO HOLD conditions 
not met. Close door, hood, 
and trunk (MBkipidBttimen 
toimintaedellytykset eivBt tByty. 
Sulje ovi, konepelti , ja takaluukku).

Jos painat [AUTO HOLD] -kytkintB, 
kun kuljettajan ovi, konepelti tai taka-
luukku on auki, kuuluu varoitusBBni 
ja LCD-nByttRRn tulee viesti. Varmis-
ta, ettB kuljettajan ovi, konepelti ja 
takaluukku ovat kiinni, ja paina [AUTO 
HOLD] -painiketta.

�����058197	
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Tarkasta jarrun varoitusvalo painamal-
la START/STOP-painike ON-asentoon 
(BlB kBynnistB moottoria). TBmB valo 
syttyy, kun seisontajarru on kytketty 
ja moottorin START/STOP-painike on 
START- tai ON-asennossa.
Ennen ajamista varmista, ettB sei-
sontajarru on vapautettu kokonaan ja 
varoitusvalo on sammunut.
Jos jarrun varoitusvalo jatkaa pala-
mista seisontajarrun vapauttamisen 
jBlkeen moottorin kBydessB, jarrujBr-
jestelmBssB saattaa olla toimintahBi-
riR. TBhBn on kiinnitettBvB vBlittRmBsti 
huomiota.
Jos vain mahdollista, lopeta autol-
la ajaminen vBlittRmBsti. Jos tBmB ei 
ole mahdollista, kiinnitB BBrimmBistB 
huomiota autoa kByttBessBsi ja jatka 

ajamista ainoastaan turvalliseen paik-
kaan tai huoltoon.

 Lukkiutumattomat jarrut (ABS)

ABS-jBrjestelmB tarkkailee jatkuvasti 
pyRrien nopeutta. Jos pyRrBt ovat luk-
kiutumassa, ABS-jBrjestelmB muuttaa 
toistuvasti pyRriin vaikuttavaa hydrau-
lista jarrupainetta.
Kun painat jarrua olosuhteissa, joissa 
pyRrBt saattavat lukkiutua, voit kuulla 
jarruista pBtkivBB BBntB ja tuntea jar-
rupolkimessa vastaavanlaista tBrinBB. 
TBmB on tBysin normaalia ja merkit-
see, ettB ABS on toiminnassa.
Jotta saavutettaisiin ABS-jBrjestelmBn 
paras toimivuus hBtBtilanteessa, BlB 
yritB muuttaa jarrupolkimen paina-
misvoimaa BlBkB pyri pumppaamaan 
jarruja. Paina jarrupoljinta tilanteen 
mukaan niin kovaa kuin mahdollista, 
jolloin ABS-jBrjestelmB sBBtBB jarruihin 
vBlitettBvBn voimajaon.

✽ HUOMAUTUS

Moottoritilasta saattaa kuulua nap-
sahtava BBni, kun auto alkaa liikkua 
moottorin kBynnistBmisen jBlkeen. 
TBmB on normaalia toimintaa ja tar-
koittaa vain, ettB lukkiutumaton jar-
rujBrjestelmB toimii oikein.

��-23_�

VAROITUS 

ABS (tai ESC) ei estB sopimattomien 
tai vaarallisten ajoliikkeiden aiheut-
tamia onnettomuuksia. Vaikka auton 
hallintaa voidaan parantaa hBtBjar-
rutuksessa, pidB aina riittBvB tur-
vavBli edessB olevaan kohteeseen. 
Ajonopeus tulee aina sovittaa liukkai-
siin tieolosuhteisiin.
Jarrutusmatka lukkiutumattomalla 
jarrujBrjestelmBllB (tai ajovakauden 
hallintajBrjestelmBllB) varustetuissa 
autoissa saattaa olla pidempi kuin 
tavanomaisilla jarruilla varustetuissa 
seuraavissa tieolosuhteissa.
NBiden olosuhteiden vallitessa autolla 
tulisi ajaa hiljempaa:
• EpBtasaisilla tai lumen peittBmillB 

teillB ja sorateillB.

• Lumiketjuja kBytettBessB.

• Kuoppaisilla ja epBtasaisilla teillB.

ABS:llB (tai ESC:llB) varustetun ajo-
neuvon turvallisuusominaisuuksia ei 
tulisi kokeilla kovassa nopeudessa 
tai kaarreajossa. TBmB voi vaarantaa 
itsesi tai muiden turvallisuuden.
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• Varmista ettB otat ajaessa huomioon 
auton pysBhtymismatkan, vaikka 
auto on varustettu ABS-jBrjestel-
mBllB. PidB aina turvallinen vBli edes-
sBsi olevaan ajoneuvoon.

• Hidasta kBBntyessBsi kaarteeseen. 
Lukkiutumaton jarrujBrjestelmB ei voi 
estBB onnettomuuksia, jotka aiheu-
tuvat liian kovasta nopeudesta.

• Irtonaisella tai epBtasaisella pinnalla 
lukkiutumattoman jarrujBrjestelmBn 
toiminta saattaa pidentBB jarrutus-
matkaa tavallisella jarrujBrjestelmBllB 
varustettuun autoon verrattuna.

HUOMIO

• Jos ABS-jBrjestelmBn merkkivalo 
ei sammu, lukkiutumattomassa 
ABS-jarrujBrjestelmBssB saattaa 
olla toimintahBiriR. TBllRin kuiten-
kin tavanomaiset jarrut toimivat 
normaalisti.

• Lukkiutumattoman jarrujBrjestel-
mBn (ABS) merkkivalo syttyy noin 3 
sekunnin ajaksi, kun START/STOP-
PAINIKE on ON-asennossa. TBmBn 
aikana ABS suorittaa itsetestausta 
ja valo sammuu, jos kaikki toi-
mivat normaalisti. Jos valo jatkaa 
palamista, ABS-jBrjestelmBssB voi 
olla hBiriR. Tarkistuta jBrjestelmB 
tBssB tapauksessa ammattihuolto-
liikkeessB. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla KIA-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla. 

�-78

HUOMIO

• Lukkiutumattoman jarrujBrjes-
telmBn (ABS) merkkivalo saattaa 
syttyB, kun kBytBt jarruja jatku-
vasti ajaessasi liukkaalla tiellB, jol-
loin myRs ABS-jBrjestelmB toimii 
jatkuvasti. Aja auto tien sivuun 
turvalliseen paikkaan ja sammuta 
moottori.

• KBynnistB moottori uudelleen. Jos 
ABS-varoitusvalo on sammunut, 
ABS-jBrjestelmB toimii normaa-
listi. Muussa tapauksessa ABS-
jBrjestelmBssB saattaa olla hBi-
riR. Tarkistuta jBrjestelmB tBssB 
tapauksessa ammattihuoltoliik-
keessB. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla KIA-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla. 
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✽ HUOMAUTUS

Jos kBynnistBt autosi apuakulla tyh-
jentyneen akun johdosta, moottori 
saattaa kBydB epBtasaisesti ja ABS-
varoitusvalo saattaa syttyB saman-
aikaisesti. NBin tapahtuu akun alhai-
sen jBnnitteen vuoksi. Se ei tarkoita, 
ettB ABS-jBrjestelmBssB olisi toimin-
tahBiriR.
• 'lB pumppaa jarrupoljinta!

• Lataa akku tByteen ennen liikkeel-
lelBhtRB.

 Elektroninen ajovakauden 
hallintajBrjestelmB (ESC) (mikBli 
varusteena)

Elektroninen ajovakauden hallintajBr-
jestelmB (ESC - Electronic Stability 
Control) on suunniteltu vakauttamaan 
auton kByttBytymistB kaarreajossa. 
ESC tarkkailee tekemiBsi ohjausliikkeitB 
ja auton varsinaista liikesuuntaa. Se 
jarruttaa yksittBisiB pyRriB ja ohjaa 
moottorinohjausyksikkRB ajovakauden 
palauttamiseksi.

Elektroninen ajovakauden hallintajBr-
jestelmB (ESC) on suunniteltu autta-
maan kuljettajaa auton hallinnan sBi-
lyttBmisessB liukkaissa olosuhteissa. 
Se ei korvaa turvallisia ajokBytBntRjB. 
TekijBt, kuten nopeus, tieolosuhteet ja 
kuljettajan ohjausliikkeet, voivat kaikki 
vaikuttaa siihen, kykeneekR ESC estB-
mBBn auton hallinnan menettBmisen. 
Loppujen lopuksi olet itse vastuussa 
sopivalla nopeudella ajamisesta ja riit-
tBvBn turvavBlin jBttBmisestB.

���3058009�

VAROITUS 

'lB koskaan aja liian kovaa olosuhtei-
siin nBhden. 'lB aja liian kovaa mut-
kiin. Ajovakauden hallintajBrjestelmB 
(ESC) ei estB onnettomuuksien syn-
tymistB. Liian kovat kaarrenopeudet, 
BkkinBiset ohjausliikkeet ja vesiliirto 
kosteilla pinnoilla voivat johtaa vaka-
viin onnettomuuksiin. Tarkkaavainen 
ja turvallinen kuljettaja kykenee 
estBmBBn onnettomuudet vBlt-
tBmBllB liikkeitB, jotka aiheuttavat 
auton pidon menettBmisen.  Vaikka 
autossa olisi ESC, noudata aina kaik-
kia normaaleja ajamisen varotoimen-
piteitB, kuten nopeuden sovittamisen 
olosuhteisiin.
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Kun painat jarrua olosuhteissa, joissa 
pyRrBt saattavat lukkiutua, voit kuulla 
jarruista pBtkivBB BBntB ja tuntea jar-
rupolkimessa vastaavanlaista tBrinBB. 
TBmB on normaalia ja tarkoittaa, ettB 
ajonvakautusjBrjestelmB toimii.

✽ HUOMAUTUS

Moottoritilasta saattaa kuulua nap-
sahtava BBni, kun auto alkaa liik-
kua moottorin kBynnistBmisen jBl-
keen. TBmB on normaalia toimintaa 
ja tarkoittaa vain, ettB elektroninen 
ajovakauden hallintajBrjestelmB (ESC) 
toimii oikein. 

ESC:n toiminta

ESC ON -tila
•  Kun START/STOP-PAINIKE 

kBBnnetBBn ON-asentoon, 
ESC ja ESC OFF -merkkiva-
lot palavat noin 3 sekuntia, 
jonka jBlkeen ESC kytkey-
tyy.

•  Kytke ajonvakautusjBr-
jestelmB pois pBBltB pai-
namalla ajonvakautusjBr-
jestelmBn OFF-painiketta 
vBhintBBn puolen sekunnin 
ajan virta-avaimen olles-
sa ON-asennossa (ESC OFF 
-merkkivalo syttyy). Kyt-
keBksesi ESC:n pBBlle, paina 
ESC OFF -painiketta uudel-
leen (ESC OFF -merkkivalo 
sammuu).

•  Moottoria kBynnistettBessB saatat 
kuulla pientB tikitysBBntB. TBmB 
tarkoittaa, ettB ESC suorittaa auto-
maattista jBrjestelmBn tarkastusta 
eikB merkitse ongelmaa.

Toiminta

Kun ajonvakautusjBrjestelmB 
on kBytRssB, ajonvakautus-
jBrjestelmBn merkkivalo vilk-
kuu.
•  Kun elektroninen ajovakau-

den hallintajBrjestelmB toi-
mii oikein, voit tuntea pien-
tB tBrinBB autossa. TBmB 
on vain jarrujen toiminnan 
vaikutusta eikB merkitse 
mitBBn epBtavallista.

•  Moottorin kByntinopeus ei 
ehkB nouse kaasupoljin-
ta painettaessa, kun lBh-
det liikkeelle liukkaalla tai 
mutaisella tiellB. TBllB pyri-
tBBn yllBpitBmBBn ajoneu-
von pito ja vakaus, eikB se 
ole merkki ongelmasta.

-
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ESC:n toiminta kBytRstB 
poistettuna

ESC OFF -tila
Autossa on kaksi erilais-
ta ajonvakautusjBrjestelmBn 
OFF-tilaa.
Jos moottori sammutetaan 
ajonvakautusjBrjestelmBn 
ollessa pois kBytRstB, jBrjes-
telmB pysyy pois kBytRstB. 

AjonvakautusjBrjestelmB kytkeytyy 
automaattisesti uudelleen pBBlle, kun 
moottori kBynnistetBBn.

”Traction Control disabled” 
(Luistonesto pois kBytRstB)
• AjonvakautusjBrjestelmBn OFF-tila 1
 Kytke ajonvakautusjBrjestelmB pois 
pBBltB painamalla ajonvakautusjBrjes-
telmBn OFF-painiketta (ESC OFF ) 
lyhyesti (ajonvakautusjBrjestelmBn 
OFF-merkkivalo (ESC OFF ) syttyy) ja 
yllB oleva LCD-nBytRn viesti nBytetBBn. 
AjonvakautusjBrjestelmBn ohjaustoi-
minto poistuu kBytRstB, joten luisto-
nesto ei toimi. Vain jarrujen hallintatoi-
minto jBB toimintaan.

”Traction & Stability Control disa-
bled” (Luistonesto ja ajonvakautus-
jBrjestelmB pois kBytRstB)
• AjonvakautusjBrjestelmBn OFF-tila 2
 Voit kytkeB ajonvakautusjBrjestelmBn 
pois pBBltB painamalla ajonvakautus-
jBrjestelmBn OFF-painiketta (ESC OFF 

) yli kolmen sekunnin ajan. Ajon-
vakautusjBrjestelmBn OFF-merkki-
valo (ESC OFF ) syttyy, yllB oleva 
LCD-nBytRn viesti esitetBBn ja kuuluu 
varoitusBBni. AjonvakautusjBrjestel-
mBn moottorin ja jarrujen hallintatoi-
minto poistuu kBytRstB, joten ajova-
kautusjBrjestelmB ei toimi.

Merkkivalo

Kun START/STOP-PAINIKE kBBnnetBBn 
ON-asentoon, merkkivalo syttyy ja sen 
jBlkeen sammuu, jos ESC-jBrjestelmB 
toimii normaalisti. 
ESC-merkkivalo vilkkuu aina, kun ESC 
astuu toimintaan. Vastaavasti se palaa 
jatkuvasti, jos ESC-jBrjestelmBssB on 
hBiriR. 
ESC OFF -merkkivalo syttyy, kun ESC 
kytketBBn pois pBBltB sen painikkeella.

■ ESC-merkkivalo 

■ ESC OFF -merkkivalo 

HUOMIO

Ajaminen renkailla tai vanteilla, joiden 
koot ovat erilaisia, saattaa aiheuttaa 
ESC-jBrjestelmBn vioittumisen. Kun 
vaihdat renkaat, varmista, ettB ne ovat 
saman kokoiset kuin alkuperBiset.
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ESC OFF -tilan kByttR
Ajon aikana
• ESC:n tulee olla kBytRssB pBivittBi-
sessB ajossa aina, kun se vain on 
mahdollista.

• KytkeBksesi ESC:n pois kBytRstB ajon 
aikana, paina ESC OFF -painiketta 
ajaessasi tasaisella tiepinnalla.

✽ HUOMAUTUS

• Kun ajoneuvoa kBytetBBn dyna-
mometrillB, varmista, ettB ESC 
kytketBBn pois pBBltB painamalla 
ESC OFF-painiketta yli 3 sekunnin 
ajan (ESC OFF-merkkivalo syttyy). 
Jos ESC jBtetBBn pBBlle, se saattaa 
estBB pyRrien pyRrimistB aiheut-
taen virheellisen mittaustuloksen.

• ESC:n kytkeminen pois kBytRstB 
ei vaikuta ABS -jarrujBrjestelmBn 
toimintaan.  

 Ajoneuvon vakaudenhallinta 
(VSM - Vehicle stability 
management) (mikBli 
varusteena)
JBrjestelmB parantaa entisestBBn ajo-
neuvon vakautta ja ohjausvastetta, kun 
sillB ajetaan liukkailla teillB tai kun jar-
rutuksen aikana vasemman ja oikean 
puolen renkaiden vBlillB havaitaan kit-
kan muutoksia.

VSM:n toiminta
Kun VSM on toiminnassa:
• ESC (Electronic Stability Control) ( )
-merkkivalo vilkkuu.

• JBrjestelmB saattaa kBBntBB ohjaus-
pyRrBB.

Kun ajoneuvon vakaudenhallintajBrjes-
telmB toimii oikein, voit tuntea pientB 
vBrinBB autossa. TBmB on vain jarru-
jen toiminnan vaikutusta eikB merkitse 
mitBBn epBtavallista.

VSM ei toimi, kun: 
• Ajat kaltevalla alustalla, esimerkiksi 
mBessB 

• Peruutat

• ESC OFF -merkkivalo ( ) palaa mit-
taristossa.

• SBhkRisen ohjaustehostimen (EPS) 
merkkivalo palaa mittaristossa.

VSM:n poistaminen kBytRstB
Jos painat ESC OFF -painiketta kyt-
keBksesi ESC:n pois kBytRstB, myRs 
VSM poistuu kBytRstB ja ESC OFF 
-merkkivalo ( ) syttyy.
KytkeBksesi VSM-jBrjestelmBn pBBl-
le, paina painiketta uudelleen. ESC 
OFF-merkkivalo sammuu.

VAROITUS 

'lB koskaan paina ESC OFF -pai-
niketta ESC-jBrjestelmBn toimiessa 
(ESC-merkkivalo vilkkuu).
Jos ESC kytketBBn pois pBBltB ESC:n 
toimiessa, auto saattaa riistBytyB 
hallinnasta.

VAROITUS 

Kuljettajan tulee ajonvakautusjBrjes-
telmBstB huolimatta hidastaa ajono-
peutta ajaessaan kaarteeseen tai 
lumen tai jBBn peittBmBllB tiellB. Aja 
hitaasti BlBkB kiihdytB, kun ajonva-
kautusjBrjestelmBn merkkivalo vilk-
kuu tai kun tien pinta on liukas.
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ToimintahBiriRn merkkivalo
VSM voi poistua kBytRstB, vaikka et 
poistaisi VSM:n toimintaa ESC OFF 
-painikkeella. TBmB merkitsee sitB, 
ettB jossain sBhkRisen ohjaustehosti-
men jBrjestelmBssB (EPS) tai VSM-jBr-
jestelmBssB on havaittu toimintahBiriR. 
Jos ESC-merkkivalo ( ) tai EPS-va-
roitusvalo pysyy jatkuvasti pBBllB, tar-
kistuta jBrjestelmB ammattihuollossa. 
Kia suosittelee kBBntymBBn valtuu-
tetun Kia-jBlleenmyyjBn/huoltoyhteis-
tyRkumppanin puoleen.

✽ HUOMAUTUS

• JBrjestelmB on suunniteltu toimi-
maan kaarteissa, kun ajonopeus on 
yli 22 km/h.

• JBrjestelmB on suunniteltu toimi-
maan yli 10 km/h ajonopeudella, 
kun osa renkaista on liukkaalla 
pinnalla jarrutettaessa. NBin voi 
tapahtua ajettaessa esimerkiksi 
osittain jBBtyneellB tienpinnalla.

 MBkipidBtin (HAC)
Ajoneuvolla on taipumus liikkua taak-
sepBin lBhdettBessB paikaltaan liikkeel-
le ylBmBessB. MBkilBhtRavustin (HAC) 
estBB ajoneuvoa liikkumasta taakse-
pBin kByttBmBllB jarruja automaatti-
sesti 1-2 sekunnin ajan. Jarrut vapau-
tetaan, kun kaasupoljinta painetaan tai 
viimeistBBn noin 1-2 sekunnin jBlkeen.

✽ HUOMAUTUS

• MBkilBhtRavustin ei toimi, kun vaih-
teenvalitsin on P- tai N-asennossa.

• MBkilBhtRavustin toimii myRs, kun 
ajonvakautusjBrjestelmB (ESC) on 
kytketty pois pBBltB, jos ajonva-
kautusjBrjestelmBssB ei ole toimin-
tahBiriRtB. 

VAROITUS 

• Ajovakauden hallintajBrjestelmB ei 
korvaa turvallista ajotapaa. Jatkuva 
nopeuden ja etBisyyksien arviointi 
muihin ajoneuvoihin on kuljetta-
jan vastuulla. PidB aina tiukka ote 
ohjauspyRrBstB ajon aikana.

• Autosi on suunniteltu noudatta-
maan kuljettajan tekemiB ohjaus-
liikkeitB, vaikka se on varustettu 
ajovakauden hallintajBrjestelmBllB 
(VSM). Aja aina olosuhteisiin sopi-
vaa ajonopeutta, esimerkiksi vai-
keissa sBBolosuhteissa tai liuk-
kaalla tienpinnalla.

• Ajonvakauden hallintajBrjestelmB 
(VSM) ei saata toimia oikein, jos 
autoon on asennettu erikokoisia 
renkaita tai vanteita. Kun vaihdat 
renkaat, varmista, ettB ne ovat 
saman kokoiset kuin alkuperBiset.

VAROITUS 

HAC on toiminnassa ainoastaan 1-2 
sekuntia, joten ajoneuvon alkaessa 
liikkumaan on heti painettava kaasu-
poljinta. 
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 Jarruvalojen 
hBtBjarrutustoiminto (ESS) 
(jos varusteena)
HBtBjarrusignaali varoittaa takana ole-
vaa kuljettajaa vilkkuvalla jarruvalolla, 
kun ajoneuvolla jarrutetaan voimak-
kaasti BkkinBisesti.
JBrjestelmB kytkeytyy, kun:
• Ajoneuvolla jarrutetaan BkkinBisesti 
(ajoneuvon nopeus on yli 55 km/h ja 
jarrutuksen aiheuttama kiihtyvyys 
on yli 7 m/s2)

• Lukkiutumaton jarrujBrjestelmB 
(ABS) aktivoituu

Kun ajoneuvon nopeus on alle 40 km/h 
ja ABS kytkeytyy pois pBBltB tai Bkki-
jarrutustilanne on ohi, jarruvalon vilk-
kuminen loppuu. Sen sijaan varoitus-
vilkut kytkeytyvBt pBBlle automaatti-
sesti.
Varoitusvilkut sammuvat, kun ajoneu-
von nopeus ylittBB 10 km/h ajoneuvon 
pysBhtymisen jBlkeen. Ne sammuvat 
myRs, kun ajoneuvolla ajetaan alhaisel-
la nopeudella jonkun aikaa. Voit sam-
muttaa sen kBsin painamalla varoitus-
vilkkujen kytkintB.

Jarrujen hyvB kByttRtapa

• Varmista, ettB seisontajarru ei ole 
kytketty ja ettei seisontajarrun 
merkkivalo pala ennen liikkeelle lBh-
temistB.

• Jarrut voivat kastua, jos tiellB on 
vettB. Ne saattavat kastua myRs 
auton pesun aikana. Kastuneet jar-
rut voivat olla vaaralliset! Autosi ei 
pysBhdy niin nopeasti, jos jarrut ovat 
kastuneet. Kastuneet jarrut saat-
tavat aiheuttaa auton ajautumisen 
vastakkaiselle kaistalle.

 Kuivataksesi jarrut, paina jarruja 
varovaisesti niin kauan, kunnes jar-
rujen normaali toiminta palautuu. 
TBmBn aikana pidB huoli, ettB auto 
pysyy hallinnassasi koko ajan. Jos 
jarrujen toiminta ei palaudu normaa-
liksi, pysBhdy heti, kun se on turval-
lista ja tarkistuta autosi ammatti-
huollossa.

 Suosittelemme ottamaan yhteyttB 
valtuutettuun KIA-jBlleenmyyjBBn tai 
huollon yhteistyRkumppaniin.

• 'lB vaihda vapaalle ajaessasi alamB-
keen. TBmB on erittBin vaarallista. 
PidB auto aina vaihteella ja kBytB jar-
ruja hidastaaksesi vauhtia. SiirrB aina 
pienemmBlle vaihteelle, jotta moot-
torijarrutus auttaisi sBilyttBmBBn 
turvallisen nopeuden.

VAROITUS 

• Kun pysBkRit auton tai poistut sen 
luota, kiristB seisontajarru aina 
mahdollisimman hyvin ja siirrB 
vaihteenvalitsin P-asentoon. Jos 
seisontajarru ei ole kunnolla kyt-
ketty, ajoneuvo saattaa liikkua 
tahattomasti ja aiheuttaa vahinkoa 
sinulle ja lBhettyvillB oleville.

• KiristB aina seisontajarru pysB-
kRidessBsi, sillB auton matkusta-
jille tai sivullisille saattaa aiheutua 
vammoja, jos auto liikkuu tahatto-
masti.

HUOMIO

HBtBjarrutussignaali (ESS) ei toimi, 
jos hBtBvilkut ovat valmiiksi pBBllB. 
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• 'lB pidB jalkaasi jarrupolkimella. Jalan 
lepuuttaminen jarrupolkimella ajon 
aikana voi olla vaarallista, koska jar-
rut saattavat ylikuumentua ja tBmBn 
vuoksi menettBB tehokkuuttaan. 
TBmB lisBB myRs jarrukomponent-
tien kulumista.

• Jos rengas tyhjenee ajon aikana, 
paina jarrupoljinta kevyesti ja pidB 
auto suorassa hidastaessasi ajono-
peutta. Kun ajat riittBvBn hitaasti 
ja pysBhtymisen tekeminen on tur-
vallista, aja tien sivuun ja pysBhdy 
turvalliseen paikkaan.

• Toimi varoen, kun pysBkRit mBkeen. 
Kytke seisontajarru huolellisesti ja 
aseta vaihteenvalitsin P-asentoon. 
KBBnnB pyRrBt jalkakBytBvBn reunaa 
kohti, kun pysBkRit alamBkeen, jotta 
auto ei lBhtisi liikkeelle.

 Jos autosi on pysBkRity ylBmBkeen, 
kBBnnB etupyRriB pois pBin reunaki-
vetyksestB helpottaaksesi paikallaan 
pysymistB. Jos reunakivetystB ei ole 
tai auto on pidettBvB paikallaan mui-
den olosuhteiden johdosta, tue pyR-
rBt tarvittaessa kiiloilla.

• Seisontajarru saattaa jBBtyB. NBin voi 
tapahtua todennBkRisimmin silloin, 
kun lunta tai jBBtB on kerBBntynyt 
takajarrujen ympBrille tai lBhettyville 
tai jos jarrut ovat kastuneet. Jos on 
olemassa vaara seisontajarrun jBB-
tymisestB, kytke se vain tilapBisesti 
siksi aikaa, kun laitat vaihteenvalitsi-
men P-asentoon ja kiilaat takapyRrBt 
siten, ettei auto pBBse liikkumaan. 
Vapauta seisontajarru tBmBn jBlkeen.

• 'lB pidB autoa paikallaan ylBmB-
essB kaasupolkimen avulla. TBmB voi 
aiheuttaa alennusvaihteen ylikuume-
nemista. KBytB aina jarrupoljinta tai 
seisontajarrua.
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 Ajotila

Ajotila voidaan valita kuljettajan ajotot-
tumusten tai tieolosuhteiden mukai-
sesti.

• Ajotila vaihtuu jokaisella DRIVE MODE 
-painikkeen painalluksella seuraa-
vasti.

• Paina DRIVE MODE -painiketta ja pidB 
sitB painettuna aktivoidaksesi ECO+ 
-tilan.

 AJOTILAN VALINTAJ(RJESTELM(

�����058022�

NORMAALI

SPORT

ECO
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*1 :  Vaihda ECO+ -tilaan
 -  ToimintasBde ei ehkB muutu, kun ilmastointi/lBmmitysjBrjestelmB on pois pBBltB. Todellinen etBisyys saattaa kuitenkin pidentyB.

 -  Ilmastointi/lBmmitysjBrjestelmB sammuu (lBmmitintB lukuunottamatta) mutta voit tarvittaessa kytkeB sen pBBlle.

 -  Kun ajotila vaihdetaan ECO+-tilasta toiseen tilaan, se vaihdetaan ECO-tilan ilmastoinnin/lBmmityksen toimintatilaksi.

 -  Npeusrajoitus poistetaan automaattisesti kBytRstB, kun mukautuvaa vakionopeudensBBdinjBrjestelmBB aktivoidaan tai kaasupoljin paine-
taan pohjaan. Jos nopeusrajoitustoiminto poistetaan kBytRstB painamalla kaasupoljinta, nopeusrajoitustoiminto palaa kByttRRn, kun ajono-
peus alittaa asetetun nopeusrajoituksen. MyRs nopeus vaihdetaan ECO-tilassa asetetuksi, kun ajotila vaihtuu ECO+ -tilasta ECO-tilaan.

*2 :  On mahdollista asettaa ajo-olosuhteet kullekun ajotilalle (paitsi ECO+ -tilalle) Audio- ja AVN-jBrjestelmien ajotilan asetuksissa. Katso lisBtie-
toja erillisestB oppaasta.

Kunkin ajotilan oletusasetus

�JOTILA 	������� �
��� ��� ECO+ *1

Toiminto Normal driving mode 
(Normaali ajotila)

Sporty driving 
mode (Urheilullinen 

ajotila)

Optimal for eco- 
driving (Optimaa-
linen eco-ajota-

paan)

Ultra power saving 
driving mode (Ult-
ra-virransBBstRn 

ajotila)

Aktivointi painikkeella Paina Paina Paina Paina pitkBBn

Mittariston merkkivalo -

Ilmastointi/lBmmitys-jBrjestelmBn 
ohjaus

NORMAL
(ECO/NORMAL) *2

NORMAL
(ECO/NORMAL) *2 ECO Pois pBBltB

Nopeusrajoitus - - -
(90~120 km/h) *² Alle 90 km/h

Regeneroivan jarrutuksen taso 1 (1~3) *2 1 (1~3) *2 2 (1~3) *2 2
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TRrmBysvaroittimella varustetun 
automaattisen hBtBjarrutusjBrjestel-
mBn (FCA) tarkoituksena on vBhentBB 
tRrmBysvaaraa ja vBlttBB tRrmByksiB. 
JBrjestelmB tunnistaa etBisyyden edel-
lB ajavaan autoon, jalankulkijaan tai 
pyRrBilijBBn anturien (tutkan ja kame-
ran) avulla. Tarvittaessa jBrjestelmB 
varoittaa kuljettajaa tRrmBysvaarasta 
varoitusviestillB tai hBlytyksellB. 
 ❈ Kamera- ja tutkatyyppinen FCA-
jBrjestelmB tunnistaa edellB olevan 
ajoneuvon ja edessB olevat jalan-
kulkijat ja pyRrBilijBt.

 JBrjestelmBn asetukset ja 
aktivointi
JBrjestelmBn asetukset
Kuljettaja voi ottaa FCA-jBrjestelmBn 
kByttRRn sen jBlkeen, kun START/
STOP-painike on kytketty ON-asen-
toon, valitsemalla:
”User Settings (mukautettavat ase-
tukset) ➠  Driver assistance (kuljetta-
jaa avustavat jBrjestelmBt) ➠ Forward 
safety (etuturvallisuus)”
- Jos valitset vaihtoehdon ”Active 
assist”, FCA-jBrjestelmB kytkey-
tyy pBBlle. FCA-jBrjestelmB nByttBB 
varoitusviestejB ja antaa hBlytyk-
siB tRrmBysriskin tason mukaan. Se 
myRs sBBtBB jarruja tRrmBysvaaran 
mukaan.

- Jos valitset vaihtoehdon ”Warning 
only”, FCA-jBrjestelmB aktivoituu ja 
antaa ainoastaan varoituksia tRr-
mBysriskin tason mukaisesti. Sinun 
on itse jarrutettava, sillB FCA-jBrjes-
telmB ei ohjaa jarruja.

- Jos valitset vaihtoehdon ”Off”, 
FCA-jBrjestelmB kytkeytyy pois 
pBBltB.

Jos poistat FCA-jBrjestel-
mBn kBytRstB, LCD-nByt-
tRRn tulee varoitusvalo. 

VAROITUS 

Noudata seuraavia ohjeita, kun kBy-
tBt tRrmBysvaroitinta (FCA):
• Kuljettajaa avustava jBrjes-

telmB ei korvaa kuljettajan huo-
lellista ajotapaa ja varovaisuutta. 
Tunnistusalueet ja tunnistimien 
havaitsemat kohteet ovat rajoi-
tetut. Tarkkaile liikennetilannetta 
jatkuvasti.

• 'L' KOSKAAN aja liian suurella 
nopeudella tien kuntoon nBhden tai 
kaarreajossa. 

• Aja aina varovasti ja ota huomioon 
odottamattomien tilanteiden 
mahdollisuus. FCA-jBrjestelmB ei 
pysBytB autoa tBydellisesti eikB 
estB tRrmBystB.

 T8RM(YSVAROITTIMELLA VARUSTETTU H(T(JARRUTUSJ(RJESTELM( (FCA) 
(KAMERA- JA TUTKATYYPPINEN) (JOS VARUSTEENA)
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Kuljettaja voi valvoa FCA-jBrjestel-
mBn tilaa LCD-nBytRn FCA ON/OFF 
-osoituksen avulla. Varoitusvalo syt-
tyy myRs, kun ajonvakautusjBrjestelmB 
(ESC) on pois kBytRstB. Jos varoitus-
valo jBB palamaan, kun FCA-jBrjestel-
mB on pBBllB, tarkistuta jBrjestelmB 
ammattihuoltoliikkeessB. Kia suositte-
lee kBBntymBBn valtuutetun Kia-jBl-
leenmyyjBn/huoltoyhteistyRkumppa-
nin puoleen.

Kuljettaja voi valita varoituksen akti-
vointiajan LCD-nBytRllB.
Siirry kohtaan ”User Settings (mukau-
tettavat asetukset) ➠ Driver assistan-
ce (kuljettajaa avustavat jBrjestelmBt) 
➠ Warning timing (varoituksen ajoitus) 
➠ Normal/Later (normaali/myRhBstet-
ty)”.
TRrmBysvaroittimen toimintavaihto-
ehdot ovat seuraavat:
• Normal (normaali):
 Kun tBmB vaihtoehto on valittuna, 
tRrmBysvaroitin aktivoituu normaa-
listi. Asetuksella kytketBBn jBrjes-
telmBn hBlytys siten, ettB autosi ja 
ajoradalla olevan ajoneuvon vBlille 
jBB nimellisasetuksen mukainen 
vBlimatka.

• Later (myRhBstetty):
 Kun tBmB vaihtoehto on valittuna, 
tRrmBysvaroitin aktivoituu normaa-
lia myRhemmin. Asetuksella kytke-
tBBn jBrjestelmBn hBlytys siten, ettB 
autosi ja edellB olevan ajoneuvon, 
jalankulkijan tai pyRrBilijBn vBlille jBB 
normaalia lyhempi vBlimatka.

Valitse ”Later”, kun liikenne on vBhBistB 
ja ajonopeus on alhainen.
Jos edessB ajava ajoneuvo kiihdyttBB 
Bkillisesti, kuljettaja saattaa huomata, 
ettB varoitus tulee nopeasti, vaikka 
”Later”-vaihtoehto on valittuna.

✽ HUOMAUTUS

Jos muutat varoituksen ajoitusta, 
auton muiden jBrjestelmien varoitus-
ten ajoitus saattaa muuttua. Ole aina 
selvillB siitB, mikB varoituksen ajoitus 
on ennen sen muuttamista.

JBrjestelmBn toimintaehdot
FCA-jBrjestelmB voidaan ottaa kByt-
tRRn valitsemalla LCD-nBytRltB Active 
Assist tai Warning Only, kun seuraavat 
toimintaehdot tByttyvBt: 
- AjonvakautusjBrjestelmB (ESC) on 
kBytRssB. 

- Ajonopeus on yli 10 km/h. (FCA-jBr-
jestelmB kuitenkin aktivoituu tietyllB 
ajonopeudella.)

- Tunnistetaan edessB oleva ajoneuvo, 
jalankulkija tai pyRrBilijB. (FCA-jBrjes-
telmB ei aktivoidu tiettyjen olosuh-
teiden ja auton jBrjestelmBn vuoksi, 
mutta havaitsee vain tietyt varoituk-
set.)

- FCA-jBrjestelmB ei toimi oikein tai 
antaa vain ajamista tai auton tilaa 
koskevia varoituksia.

- Jos valitset Forward Safety -koh-
dassa vaihtoehdon ”Warning only”, 
FCA-jBrjestelmB antaa ainoastaan 
varoituksia tRrmBysriskin tason 
mukaisesti.

✽ HUOMAUTUS

TRrmBysvaroitin ei ehkB toimi asian-
mukaisesti auton edessB olevan 
tilanteen tai jalankulkijan tai pyRrBili-
jBn suunnan tai nopeuden vuoksi.
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FCA-jBrjestelmBn varoitusviesti 
ja jBrjestelmBn hallinta
FCA-jBrjestelmB varoittaa kuljettajaa 
sekB varoitusviesteillB ettB -merkkiBB-
nillB riippuen tRrmBysriskin tasosta 
(edellB ajavan auton Bkillinen jarrutus, 
ajoneuvojen vBlinen etBisyys on liian 
lyhyt, tRrmBysvaara jalankulkijaan tai 
pyRrBilijBBn). Se myRs sBBtBB jarruja 
tRrmBysvaaran mukaan.
Kuljettaja voi valita tRrmBysvaroittimen 
hBlytysajan LCD-nBytRssB kByttBjB-
asetuksissa. EnsimmBisen tRrmBys-
varoituksen varoitusajan vaihtoehdot 
ovat Normal (normaali) tai Late (lyhyt).

TRrmBysvaroitus (1. varoitus)

• LCD-nByttRRn tulee varoitusviesti ja 
varoitusmerkkiBBni kuuluu.

• FCA-jBrjestelmB ohjaa jarruja tie-
tyissB rajoissa vBhentBBkseen tRr-
mByksen voimakkuutta.

 -  Jos valitset vaihtoehdon ”Warning 
only”, FCA-jBrjestelmB aktivoituu ja 
antaa ainoastaan varoituksia tRr-
mBysriskin tason mukaisesti. Sinun 
on itse jarrutettava, sillB FCA-jBr-
jestelmB ei ohjaa jarruja.

• Ajonopeus saattaa hidastua hieman
 -  JBrjestelmB toimii edessB olevan 

ajoneuvon suhteen, jos ajono-
peus on yli 10 km/h ja vBhintBBn 
180 km/h. (Suurin mahdollinen toi-
mintanopeus saattaa alentua riip-
puen edessB olevan auton tilasta ja 
sen ympBristRstB.)

 -  Jalankulkijoiden ja pyRrBilijRiden 
osalta ajonopeus on vBhintBBn 
10 km/h ja alle 90 km/h. (Suurin 
mahdollinen toimintanopeus saat-
taa alentua riippuen jalankulkijoiden 
ja pyRrBilijRiden tilasta ja niiden 
ympBristRstB.)

VAROITUS 

• FCA-jBrjestelmB kytkeytyy, kun 
START/STOP-painike kytketBBn 
ON- asentoon. Kuljettaja voi poistaa 
FCA-jBrjestelmBn kBytRstB muut-
tamalla asetuksia LCD-nBytRssB. 

• FCA-jBrjestelmB kytkeytyy auto-
maattisesti pois, jos ESC-ajon-
vakautusjBrjestelmB kytketBBn 
pois kBytRstB. FCA-jBrjestelmBB ei 
voida kytkeB LCD-nBytRn kautta, 
jos ESC-ajonvakautusjBrjestelmB 
on poiskytkettynB.

 FCA-jBrjestelmBn varoitusvalo syt-
tyy, mutta se ei ole merkki jBrjes-
telmBn toimintahBiriRstB. 

• MBBritB FCA-jBrjestelmBn asetuk-
set tai poista se kBytRstB ohjaus-
pyRrBn kytkimillB, kun olet ensin 
pysByttBnyt auton turvalliseen 
paikkaan.

�����058200	
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HBtBjarrutus (2. varoitus)

• LCD-nByttRRn tulee varoitusviesti ja 
varoitusmerkkiBBni kuuluu.

• FCA-jBrjestelmB ohjaa jarruja tie-
tyissB rajoissa vBhentBBkseen tRr-
mByksen voimakkuutta.

 FCA-jBrjestelmB ohjaa jarruja maksi-
maalisesti juuri ennen tRrmBystB.

 -  Jos valitset vaihtoehdon ”Warning 
only”, FCA-jBrjestelmB aktivoituu ja 
antaa ainoastaan varoituksia tRr-
mBysriskin tason mukaisesti. Sinun 
on itse jarrutettava, sillB FCA-jBr-
jestelmB ei ohjaa jarruja.

• Jarrujen sBBtRteho on suurimmillaan 
juuri ennen tRrmBystB, jolloin tRr-
mBysvoimaa saadaan pienennettyB.

 -  JBrjestelmB toimii edessB olevan 
ajoneuvon suhteen, jos ajono-
peus on yli 10 km/h ja vBhintBBn 
90 km/h. (Suurin mahdollinen toi-
mintanopeus saattaa alentua riip-
puen edessB olevan auton tilasta ja 
sen ympBristRstB.)

 -  Jalankulkijoiden ja pyRrBilijRiden 
osalta ajonopeus on vBhintBBn 
10 km/h ja alle 70 km/h. (Suurin 
mahdollinen toimintanopeus saat-
taa alentua riippuen jalankulkijoiden 
ja pyRrBilijRiden tilasta ja niiden 
ympBristRstB.)

JarrujBrjestelmBn toiminta

• JarrujBrjestelmB siirtyy hBtBjarru-
tusta ennakoivassa tilanteessa val-
miustilaan, jolloin se reagoi herkem-
min jarrupolkimen painallukseen.

• FCA-jBrjestelmB tehostaa jarrutusta 
kuljettajan painaessa jarrupoljinta. 

• HBtBjarrutusjBrjestelmB kytkee jar-
rujen ohjauksen automaattisesti pois 
kuljettajan painettua kaasupoljinta 
voimakkaasti tai kBBntBessB jyrkBsti 
ohjauspyRrBB. 

• Kun jBrjestelmB havaitsee vaarateki-
jRiden poistuneen, se kytkee jarrujen 
ohjauksen automaattisesti pois kBy-
tRstB. 

�����058201	
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HUOMIO

Kuljettajan pitBB jatkuvasti valvoa 
auton toimintaa, vaikka nBytRssB ei 
ole varoitusviestejB eikB varoitus-
merkkiBBntB kuulu.

VAROITUS 

FCA-jBrjestelmB ei voi estBB kaik-
kia tRrmByksiB. FCA-jBrjestelmB ei 
vBlttBmBttB pysBytB autoa tBysin 
ennen tRrmBystB, johtuen ympBris-
tRstB sekB sBB- ja tieolosuhteista. 
Kuljettaja on jatkuvasti vastuussa 
turvallisuudesta ja auton hallinnasta.

VAROITUS 

FCA-jBrjestelmB toimii lasketun riski-
tason mukaisesti. Se ottaa huomioon 
esimerkiksi auton ja jalankulkijan vBli-
sen etBisyyden, molempien liikeno-
peuden ja kuljettajan reaktiot. 
'lB aja vaarallisesti jBrjestelmBn akti-
voimiseksi.
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TRrmBysvaroittimen anturi 
(etututka/etukamera)

Jotta FCA-jBrjestelmB toimisi oikein, 
varmista aina, ettB anturin suojus ja 
anturi ovat puhtaat eivBtkB ole lian, 
lumen tai roskien peitossa.
Anturin pBBllB oleva lika, lumi ja roskat 
voivat haitata tutkan toimintaa.

Varoitusviesti ja -merkkivalo

Jos anturin suojus on lian, lumen tai 
roskien peitossa, FCA-jBrjestelmBn 
toiminta saattaa keskeytyB. NByttRRn 
tulee tBtB koskeva varoitusviesti. 

KyseessB ei ole FCA-jBrjestelmBn toi-
mintahBiriR. Poista vesi, lumi ja vastaa-
va linssin pBBltB, jotta FCA-jBrjestelmB 
palaa kByttRRn. 
FCA-jBrjestelmB ei mahdollisesti toimi 
oikein alueella (esim. suurilla aukioilla), 
jossa tutka-anturi ei havaitse riittB-
vBsti kohteita moottorin kBynnistyksen 
jBlkeen.

✽ HUOMAUTUS

• 'lB asenna anturin alueelle tar-
roja tai lisBvarusteita, kuten rekis-
terikilven kehystB. 'lB myRskBBn 
vaihda puskuria itse. TBmB voi hai-
tata anturin tunnistustehoa. 

• PidB etututkan anturi ja puskuri 
aina puhtaana. 

• KBytB auton pesuun ainoastaan 
pehmeBtB sBBmiskBB. 'lB suun-
taa painepesurin suihkua puskuriin 
asennettuun anturiin. 

(Jatkuu)

�����058014�
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VAROITUS 

FCA-jBrjestelmB ei ehkB aktivoidu 
eikB mitBBn varoitusviestejB nBytetB 
esim. ajo-olosuhteista, liikenteestB, 
sBBstB tai tien kunnosta johtuen.
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(Jatkuu)

• 'lB paina etuanturin ympBrillB 
olevaa aluetta liian voimakkaasti. 
Jos jBrjestelmB siirtyy pois paikal-
taan, jBrjestelmBn varoitusvalot ja 
-viestit eivBt toimi eikB jBrjestelmB 
ehkB muutenkaan toimi normaa-
listi. Tarkastuta auto tBssB tapauk-
sessa ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

• KBytB ainoastaan alkuperBisiB Kian 
anturin suojuksia. 'lB peitB anturin 
suojusta maalilla.  

• 'lB sBvytB ikkunaa tai asenna tar-
roja tai lisBvarusteita sisBtausta-
peilin ympBrille lBhelle kameran 
asennuspaikkaa.

• Varmista, ettB etukameran asen-
nuspiste ei kastu. 

• 'lB poista tutkan/kameran osia tai 
kohdista niihin iskuja.

• 'lB sijoita heijastavia esineitB (val-
koista paperia tai peiliB tms.) tRr-
mByssuojaan. 

 JBrjestelmB saattaa aktivoitua tur-
haan auringonvalon heijastuessa. 

• Liiallinen BBnenvoimakkuus saattaa 
hBiritB jBrjestelmBn varoitusmerk-
kiBBntB.

• Katso lisBB kamera-anturia koske-
via ohjeita tBmBn luvun kohdasta 
”Aktiivinen kaistavahti (LKA)”.

JBrjestelmBn toimintahBiriR

• Jos FCA-jBrjestelmBssB on toimin-
tahBiriR, jBrjestelmBn varoitusvalo 
( ) syttyy ja varoitusviesti nBkyy 
muutamien sekuntien ajan. Kun viesti 
on poistunut nBytRstB, yleisvaroitus-
valo ( ) syttyy. Tarkastuta auto 
tBssB tapauksessa ammattihuolto-
liikkeessB. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

• FCA-jBrjestelmBn varoitusviesti 
saattaa tulla nByttRRn ja ESC-varoi-
tusvalo voi syttyB.  

�����058203	

VAROITUS 

• FCA-jBrjestelmB on ainoastaan 
kuljettajaa avustava jBrjestelmB. 
Kuljettaja on jatkuvasti vastuussa 
auton toiminnasta ja ajokBytRk-
sestB. 'lB luota pelkBstBBn FCA-
jBrjestelmBn toimintaan. SBilytB 
riittBvBt turvavBlit, jotta pystyt 
jarruttamaan ja pysByttBmBBn 
auton tarvittaessa. Hidasta vauh-
tia jarrupolkimella aina kun se on 
tarpeen. 

• TietyissB tapauksissa ja tietyissB 
ajo-olosuhteissa FCA-jBrjestelmB 
saattaa aktivoitua vahingossa. 
LCD-nByttRRn tulee ensimmBinen 
varoitusviesti ja varoitusmerk-
kiBBni kuuluu.

 TietyissB tapauksissa myRs etu-
tutka-anturin tai kameran tun-
nistusjBrjestelmB ei ehkB havaitse 
edessB ajavaa ajoneuvoa, jalankul-
kijaa tai pyRrBilijBB. FCA-jBrjestelmB 
ei ehkB aktivoidu ja varoitusvies-
tejB ei nBytetB.

(Jatkuu)
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 JBrjestelmBn rajoitukset
FCA-jBrjestelmB avustaa kuljetta-
jaa tietyissB vaativissa ajotilanteissa, 
mutta ei milloinkaan poista kuljettajan 
omaa vastuuta tilanteen hallinnasta. 
FCA-jBrjestelmB seuraa ajotilanteita 
tutka- ja kamera-anturien avulla. Jos 
vaaratilanne kehittyy tunnistusalueen 
ulkopuolella, FCA-jBrjestelmB ei ehkB 
tunnista sitB normaalisti. Kuljettajan 
pitBB noudattaa erityistB varovaisuutta 
seuraavissa tilanteissa. FCA-jBrjestel-
mB voi toimia nBissB tilanteissa puut-
teellisesti.

(Jatkuu)

• FCA-jBrjestelmB voi antaa tarpeet-
tomia varoitusviestejB ja -merk-
kiBBniB. FCA-jBrjestelmBn varoi-
tusviestit ja -merkkiBBnet saatta-
vat myRs puuttua, jos tunnistus-
toimintoa rajoitetaan. 

• Jos FCA-jBrjestelmBssB on toimin-
tahBiriR, se ei ohjaa jarruja tRr-
mBysvaaran havaitsemisen yhtey-
dessB, vaikka muut jarrujBrjestel-
mBt toimivat normaalisti.  

• FCA-jBrjestelmB tunnistaa ainoas-
taan auton edessB olevan ajo-
neuvon tai jalankulkijan, kun auto 
liikkuu eteenpBin. Se ei tunnista 
elBimiB eikB vastaan tulevia autoja. 

• FCA-jBrjestelmB ei tunnista sivu-
tieltB risteykseen tulevaa autoa 
eikB poikittain tielle pysBkRityB 
autoa. 

• Jos edellB ajava ajoneuvo pysBhtyy 
Bkillisesti, jarrujen kByttR voi olla 
normaalia hankalampaa. SBilytB 
aina riittBvB turvavBli edellB aja-
vaan autoon.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• FCA-jBrjestelmB voi aktivoitua jar-
rutuksen aikana ja auto pysBhtyB 
Bkillisesti. Auton kuorma saattaa 
olla vaaraksi matkustajille. KiinnitB 
siis huomiota auton kuorman mBB-
rBBn.

• FCA-jBrjestelmB ei mahdollisesti 
aktivoidu, jos kuljettaja jarruttaa 
vBlttBBkseen tRrmByksen.

• FCA-jBrjestelmB ei toimi peruu-
tusvaihteella. NBissB tilanteissa 
kuljettajan tBytyy pitBB riittBvB 
turvavBli edellB ajavaan autoon ja 
tarvittaessa hidastettava omaa 
ajonopeutta jarruttamalla riittBvBn 
turvavBlin sBilyttBmiseksi.

• Tavalliset jarrut toimivat nor-
maalisti, vaikka FCA-jBrjestelmBn 
jarrujen ohjausjBrjestelmBssB tai 
muissa toiminnoissa olisi vikaa. 
TBssB tapauksessa jarrujen ohjaus 
ei toimi tRrmBysriskitilanteessa.

• FCA-jBrjestelmB ei ehkB aktivoidu 
esim. ajo-olosuhteista, liiken-
teestB, sBBstB tai tien kunnosta 
johtuen.

• FCA-jBrjestelmB ei ehkB akti-
voidu kaikkien ajoneuvotyyppien 
kohdalla.
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Ajoneuvojen tunnistaminen
Anturin toiminta saattaa heikentyB, 
jos:
- Tutka-anturi tai kamera on jonkin 
esineen tai roskien peitossa.

- Kameran linssissB on hBiriR sBvyte-
tyn, kalvotetun tai pBBllystetyn tuuli-
lasin, tuulilasin vaurion tai lasiin tart-
tuneen vierasesineen (tarra, RtRkkB 
tms.) vuoksi. 

- Tutka-anturin tai kameran nBkR-
kenttB on peittynyt rankkasateen tai 
lumen vuoksi. 

- SBhkRmagneettiset hBiriRt aiheutta-
vat toimintaongelmia.

- Tutka-anturilla on ongelmia heijastu-
man vastaanottamisessa.

- Tutkan/kamera-anturin tunnistus-
kyky on rajallinen.

- EdessB oleva ajoneuvo on liian pieni 
havaittavaksi (esim. moottoripyRrB)

- EdellB ajava ajoneuvo on erittBin 
suuri tai se vetBB perBvaunua joka on 
liian suuri kamerajBrjestelmBn tun-
nistettavaksi (esimekriksi traktorin 
perBvaunu tms)

- Kameran nBkRkenttB on valaistu liian 
heikosti (pimeys, liian voimakas hei-
jastus tai taustavalo, joka estBB tar-
kan nBkemisen)

- EdellB ajavassa ajoneuvossa ei ole 
perBvaloja, sen perBvalot eivBt ole 
pBBllB tai ne ovat epBtavallisessa 
paikassa.

- Ulkovalon mBBrB muuttuu Bkillisesti 
esim. ajettaessa tunneliin tai sieltB 
pois

- Katuvalo tai vastaantulevan auton 
valo heijastuu mBrBstB tienpinnasta 
tai lBtBkRstB. 

- Auringonvalo hBikBisee nBkymBn 
eteenpBin.

- EdellB ajavan auton ajolinja vaihtelee 
Bkillisesti

- Autolla ajetaan tiellB, jonka pinta on 
hyvin epBtasainen, kuten hiekkatie 
tai kalteva tie.

- Ajoneuvolla ajetaan metallirakentei-
den ohi (esimerkiksi rakennustyR-
maa, rautatie tai vastaava).

- Autolla ajetaan rakennuksen sisBllB, 
esimerkiksi parkkitalon alimmassa 
kerroksessa.

- Kamera ei tunnista edessB ajavaa 
ajoneuvoa kokonaan.

- Kamera on vaurioitunut.

- Ulkona on liian pimeBB (ajovalot eivBt 
ole pBBllB pimeBllB tai tunnelissa).

- TiellB on esim. keskikorokkeen tai 
puun varjo.

- Autolla ajetaan tietullin lBpi.

- Tuulilasi on huurtunut eikB tie nBy 
selvBsti.

- EdessB olevan auton takaosa ei nBy 
normaalisti. (Auto on kBBntymBssB 
sivulle tai on kierinyt katolleen.)

- Vaikeat tieolosuhteet aiheuttavat 
kovaa tBrinBB ajettaessa

- Anturin tunnistus muuttuu Bkillisesti, 
kun ajetaan hidasteen yli

- EdessB ajava ajoneuvo liikkuu poikki-
suunnassa ajosuuntaan nBhden

- EdessB oleva auto on pysBytetty 
poikkisuoraan

- EdessB oleva ajoneuvo ajaa autoasi 
kohti tai peruuttaa

- Olet liikenneympyrBssB ja edellB 
ajava ajoneuvo kiertBB
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- Kaarreajo
 FCA-jBrjestelmB toimii rajallisesti 
kaarreajossa. JBrjestelmB ei ehkB 
tunnista samalla kaistalla liikkuvaa 
ajoneuvoa. JBrjestelmB voi antaa 
turhia varoitusviestejB ja -BBniB. Ne 
saattavat myRs kokonaan puuttua. 

 Aja varovasti kaarteeseen ja hiljennB 
ajonopeutta tarvittaessa jarrupolki-
mella.

 

FCA-jBrjestelmB saattaa tunnistaa 
kaarteessa viereisellB kaistalla ajavan 
auton. Aja varovasti ja hiljennB ajono-
peutta tarvittaessa jarrupolkimella.

 Voit myRs yllBpitBB haluttua ajono-
peutta painamalla kaasupoljinta. Tur-
vallisuussyistB kuljettajan pitBB tark-
kailla jatkuvasti auton ympBristRB. 

- MBkiajo
 FCA-jBrjestelmBn toimintateho heik-
kenee ajettaessa ylB- tai alamBkeen, 
eikB jBrjestelmB tunnista samalla 
kaistalla olevaa autoa. JBrjestelmB 
voi antaa turhia varoitusviestejB ja 
-BBniB. Ne saattavat myRs kokonaan 
puuttua.

 Jos FCA-jBrjestelmB havaitsee yllBt-
tBen edessB olevan ajoneuvon, kun 
auto tulee mBen laelle, vauhti voi 
hidastua Bkillisesti. 

 PidB katse aina suunnattuna eteen-
pBin ylB- tai alamBessB ja hidasta 
ajonopeutta tarvittaessa painamalla 
jarrupoljinta. 

���3058053� ���3058052� ���3058015�
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- Kaistanvaihto 
 FCA-jBrjestelmB ei tunnista samalle 
kaistalle siirtyvBB ajoneuvoa ennen 
kuin se on jBrjestelmBn tunnistusalu-
eella. 

 Erityisesti tilanteessa, jossa vie-
reisellB kaistalla ajava siirtyy BkkiB 
autosi eteen, jBrjestelmB ei mahdol-
lisesti tunnista sitB. Noudata aina 
riittBvBB varovaisuutta ajaessasi. 

Ruuhkassa, jossa autojono pysBhtelee 
toistuvasti ja ajoneuvo poistuu jonos-
ta edellBsi, FCA-jBrjestelmB ei mah-
dollisesti havaitse sen jBlkeen eteen 
tullutta ajoneuvoa. NBissB tilanteissa 
kuljettajan tBytyy pitBB riittBvB tur-
vavBli edellB ajavaan autoon ja tarvit-
taessa hidastettava omaa ajonopeutta 
jarruttamalla riittBvBn turvavBlin sBi-
lyttBmiseksi.

- Ajoneuvon tunnistaminen 
 Jos edellB ajavassa ajoneuvossa on 
pitkB kuorma tai suuri maavara, ole 
erityisen tarkkaavainen.

 TRrmBysvaroitinjBrjestelmB ei mah-
dollisesti tunnista pitkBlle auton 
taakse ulottuvaa kuormaa. NBissB 
tilanteissa kuljettajan tBytyy pitBB 
riittBvB turvavBli edellB ajavan auton 
kuormaan ja tarvittaessa hidastet-
tava omaa ajonopeutta jarruttamalla 
riittBvBn turvavBlin sBilyttBmiseksi.

���3058051� ���3058048� ���3058016�
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Jalankulkijan tunnistaminen
- Jalankulkija ei ole kokonaan kameran 
tunnistuskentBssB tai hBn kBvelee 
kumarassa. 

- Jalankulkija liikkuu erittBin nopeasti. 

- Jalankulkija ilmestyy odottamatta 
auton eteen. 

- Jalankulkija kByttBB vaatteita, joiden 
vBrit maastoutuvat taustaan. 

- Ajetaan erittBin kirkkaalla auringon-
paisteella tai tBysin pimeBssB. 

- Autolla ajetaan pimeBn aikaan. 

- Kamera havaitsee jalankulkijaa muis-
tuttavan esineen. 

- Jalankulkija on pienikokoinen. 

- Jalankulkija on liikuntarajoitteinen. 

- Jalankulkijaa on vaikeaa erottaa 
ympBristRstB. 

- Anturin tunnistusta haittaa jokin 
este. 

- Jalankulkijat liikkuvat ryhmBssB.

- Anturin tunnistuksessa tapahtuu 
Bkillinen muutos ajettaessa ajohi-
dasteen yli.

- Auto tBrisee voimakkaasti.

- Ajetaan liikenneympyrBssB edellB 
ajavan auton perBssB.

- Kameran linssin edessB on hBiritse-
viB tekijRitB, kuten tuulilasin sBvytys, 
kalvo, vedeltB suojaava pinnoitus, 
lasin vaurio, likaa tai muita esteitB 
(hyRnteisiB, tarroja tms.)

- Tutkassa tai kameran linssissB on 
vaurio.

- Auton ajovaloja ei kBytetB yRllB tai 
tunnelissa, tai valot ovat liian heikot.

- Jos katulamppu tai vastakkaisella 
kaistalla ajavan auton valo heijastuu 
tai auringon valo heijastuu tien pin-
nalla olevasta vedestB.

- Kun taustavalo heijastuu auton liike-
suuntaan (koskee myRs ajoneuvojen 
ajovaloja).

- Liikennemerkki, tiellB oleva varjo, 
tunnelin sisBBnmeno, tiemaksupai-
kat, osittainen pBBllyste.

- Tuulilasin pinnassa on kosteutta tai 
tuulilasi on jBBssB, 

- Ajetaan sumussa.

- Kun kohteet ovat anturin tai tutkan 
tunnistusalueen ulkopuolella. 

- EdessB ajavan pyRrBilijBn ajolinja ris-
teBB ajosuunnan kanssa.

- Alueella on sBhkRmagneettisia hBiri-
RitB.

- PyRrBilijBn lBhellB on rakennustyR-
maa, kaide tai muu metallinen esine.

- PolkupyRrBn materiaali ei heijastu 
kunnolla tutkassa.
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✽ HUOMAUTUS

JBrjestelmB voi kytkeytyB hetkelli-
sesti pois kBytRstB alueella, jossa 
on voimakasta sBhkRmagneettista 
sBteilyB.

VAROITUS 

• Ennen toisen auton hinaamista 
poista FCA-jBrjestelmB kBytRstB 
LCD-nBytRn mukautettavissa ase-
tuksissa. Hinauksen aikana jBrjes-
telmBn toiminta voi haitata auton 
turvallista kBsittelyB. 

• Ole erityisen varovainen ajaessasi 
sellaisen ajoneuvon takana, jolla 
on suuri maavara tai kuormalla on 
suuri perBylitys. 

• Anturi tunnistaa ainoastaan jalan-
kulkijan. Se ei tunnista esimer-
kiksi paikallaan olevia ostoskBrryjB, 
polkupyRrBB, moottoripyRrBB eikB 
vetolaukkua. 

• TietyissB tilanteissa FCA-
jBrjestelmB ei toimi. 'lB koskaan 
testaa FCA-jBrjestelmBn toimintaa 
ihmisen tai esteen avulla. TBmB voi 
aiheuttaa vakavia ja hengenvaaral-
lisia vammoja.

• Kun vaihdat tai asennat takaisin 
tuulilasin, etupuskurin tai tutkan/
kameran, tarkistuta auto ammat-
tihuollossa. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla KIA-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.
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1. VakionopeudensBBtimen merkki-
valo

2. VakionopeudensBBtimen SET- 
merkkivalo

VakionopeudensBBtimen avulla voit 
asettaa auton yllBpitBmBBn tasaista 
nopeutta ilman tarvetta painaa kaasu-
poljinta.

TBmB jBrjestelmB on suunniteltu toimi-
maan yli 30 km/h nopeuksissa. Moot-
torin kierrosluvun tulee olla asetet-
tuun nopeuteen nBhden toiminnalli-
sella alueella eikB liian alhainen, jolloin 
moottori ei kykene pitBmBBn asetettua 
nopeutta. Pieni nopeuden vaihtelu on 
normaalia maaston tasaisuudesta riip-
puen.

✽ HUOMAUTUS

• VakionopeussBBdin aktivoituu noin 
3 sekunnin viiveellB, kun SET-
painiketta painetaan jarrupolkimen 
painamisen jBlkeen. Viive kuuluu 
normaaliin toimintaan.

• Jotta vakionopeudensBBdin voi-
daan kytkeB pBBlle, jarrupoljinta on 
painettava vBhintBBn kerran sen 
jBlkeen, kun START/STOP-PAINIKE 
kBBnnetBBn ON-asentoon tai 
moottori kBynnistetBBn. TBllB tar-
kistetaan, ettB vakionopeuden toi-
minnan keskeyttBmisen kannalta 
tBrkeB jarrukytkin toimii normaa-
listi.

 VAKIONOPEUDENS((DIN (MIK(LI VARUSTEENA)

VAROITUS 

• VakionopeudensBBdin saattaa 
palauttaa asetetun nopeuden 
tahattomasti, jos sitB ei kytketB 
pois pBBltB (vakionopeudensBBti-
men merkkivalo sammuu mittaris-
tossa). PidB vakionopeudensBBdin 
pois pBBltB, kun sitB ei kBytetB, 
estBBksesi asettamasta nopeutta 
vahingossa.

• KBytB vakionopeudensBBdintB vain 
pBBteillB, hyvissB sBBolosuhteissa.

• 'lB kBytB vakionopeudensBBdintB 
kun ajonopeutta tBytyy muuttaa 
liikennetilanteen tai olosuhteiden 
mukaan, kuten ajettaessa vilk-
kaassa tai vaihtelevassa liiken-
teessB, liukkaalla tiellB (veden, jBBn 
tai lumen peittBmBllB tienpinnalla), 
mutkaisella tiellB tai mBessB jonka 
kaltevuus ylittBB 6%.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• KiinnitB erityistB huomiota ajo-olo-
suhteisiin, kun kBytBt vakionopeu-
densBBdintB.

• Huomioi, ettB ajonopeus saattaa 
nousta alamBessB, vaikka vakiono-
peudensBBdin on kBytRssB. 

���056018
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 VakionopeudensBBtimen kytkin

• CANCEL/O : Peruuttaa vakionopeu-
densBBtimen kBytRn.

• CRUISE /  : Kytkee vakionopeu-
densBBtimen pBBlle tai pois pBBltB.

• RES+ : Palaa vakionopeuteen tai kas-
vattaa sitB.

• SET- : Asettaa vakionopeuden tai 
vBhentBB sitB.

 Vakionopeuden asettaminen

1. Ota vakionopeudensBBdin kByttRRn 
painamalla jBrjestelmBn ohjaus-
pyRrBn CRUISE /  -painiketta. 
VakionopeudensBBtimen merkki-
valo syttyy.

2. KiihdytB haluttuun nopeuteen, 
jonka on oltava vBhintBBn n. 
30 km/h.

3. SiirrB vipua alaspBin (SET-) ja 
vapauta se halutulla nopeudella. 
VakionopeudensBBtimen set-
merk kivalo syttyy. Vapauta kaasu-
poljin samanaikaisesti. Haluttua 
nopeutta yllBpidetBBn automaatti-
sesti.

JyrkBssB ylBmBessB auton nopeus 
voi hidastua ja vastaavasti ala-
mBessB se saattaa kasvaa. Pieni 
nopeuden vaihtelu maastosta ja 
kuormituksesta riippuen on nor-
maalia.

�����058017� �����058018�
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 Vakionopeuden kasvattaminen

Noudata jompaakumpaa seuraavista 
menettelytavoista:
• Nosta vipukytkin RES+ -asentoon ja 
pidB se ylhBBllB. Auto kiihtyy. Vapauta 
vipu haluamallasi nopeudella.

• Nosta vipukytkin RES+ -asentoon ja 
vapauta se heti. Matkanopeus kas-
vaa 2 km/h aina, kun RES+ kyt-
kintB siirretBBn ylRspBin (RES+) tBllB 
tavalla.

 Vakionopeuden vBhentBminen

Noudata jompaakumpaa seuraavista 
menettelytavoista:
• Paina vipukytkin SET- -asentoon ja 
pidB se painettuna. Auton nopeus 
vBhenee asteittain. Vapauta vipu 
nopeudessa, jonka haluat sBilyttBB.

• Paina vipukytkin asentoon SET- ja 
pidB se painettuna. Matkanopeus 
vBhenee 2 km/h aina, kun vipua siir-
retBBn alaspBin (SET-) tBllB tavalla.

Hetkellinen kiihdytys, kun 
vakionopeudensBBdin on 
kBytRssB
Jos haluat kiihdyttBB hetkellisesti, kun 
vakionopeudensBBdin on kBytRssB, 
paina kaasupoljinta. NopeudenlisBys ei 
vaikuta vakionopeudensBBtimen toi-
mintaan eikB muuta asetettua nope-
utta.
Palataksesi sBBdetylle nopeudelle, 
poista jalkasi kaasupolkimelta.

�����058020� �����058019�
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 KeskeyttBBksesi 
vakionopeudensBBtimen 
toiminnan, suorita yksi 
seuraavista toimenpiteistB

• Paina jarrupoljinta.

• Paina ohjauspyRrBn CANCEL/O-paini-
ketta.

• Laske ajonopeus n. 20 km/h asetet-
tua nopeutta pienemmBksi.

• PienennB ajonopeus alle 25 km/h 
nopeuteen.

MikB tahansa nBistB toimenpiteis-
tB poistaa vakionopeudensBBtimen 
kBytRstB (vakionopeudensBBtimen 
SET-merkkivalo sammuu), mutta 
jBrjestelmB ei kytkeydy pois pBBltB. 

Jos haluat palauttaa vakionopeuden-
sBBtimen toimintaan, siirrB ohjauspyR-
rBssB olevaa vipua ylRspBin (RES+). 
TBllRin palaat aikaisemmin sBBtBmBBsi 
nopeuteen.

 Palaaminen vakionopeuteen yli 
30 km/h nopeudessa

JBrjestelmB ei kytkeydy kokonaan pois 
pBBltB, jos se poistetaan kBytRstB 
muulla menetelmBllB kuin vakionopeu-
densBBtimen CRUISE/   -painiketta 
painamalla. TBllRin edellinen asetettu 
nopeus palautuu automaattisesti, kun 
RES+-kytkintB painetaan.
Se ei kuitenkaan palaudu, jos auton 
nopeus on laskenut alle 30 km/h 
nopeuden.

KytkeBksesi 
vakionopeudensBBtimen pois 
pBBltB, suorita yksi seuraavista 
toimenpiteistB:
• Paina CRUISE/  -painiketta 
(vakionopeudensBBtimen merkkivalo 
sammuu).

• Jos autossasi on nopeudenrajoi-
tin, paina CRUISE/  -painiketta 
kahdesti. (VakionopeudensBBtimen 
merkkivalo sammuu.)

• Sammuta moottori.

Kaikki nBmB toimenpiteet keskeyttBvBt 
vakionopeudensBBtimen toiminnan. Jos 
haluat palauttaa vakionopeudensBB-
timen toimintaan, toista kappaleessa 
”Vakionopeuden asettaminen” sivulla 
6-59 esitetyt vaiheet.

�����058021�
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1. VakionopeudensBBtimen merkkivalo

2. Asetettu nopeus

3. Ajoneuvojen vBlinen etBisyys

Jos haluat nBhdB mukautuvan vakiono-
peussBBtimen (SCC) nBytRn LCD-nBy-
tRssB, valitse Assist-tila ( ).
Katso lisBtietoja kohdasta ”LCD-nByt-
tR” sivulla 5-46.  

Mukautuvan vakionopeudensBBtimen 
avulla voidaan yllBpitBB tasaista ajono-
peutta ja etBisyyttB edellB kulkevaan 
ajoneuvoon painamatta kaasu- tai jar-
rupoljinta. 

✽ HUOMAUTUS

KytkeBksesi mukautuvan vakiono-
peudensBBtimen pBBlle paina jarru-
poljinta vBhintBBn kerran sen jBlkeen, 
kun ole kBBntBnyt START/STOP-
painikkeen ON-asentoon tai kBynnis-
tBnyt moottorin. TBllB tarkistetaan, 
ettB mukautuvan vakionopeuden-
sBBtimen toiminnan keskeyttBmisen 
kannalta tBrkeB jarrukytkin toimii 
normaalisti.

 MUKAUTUVA VAKIONOPEUDENS((DIN STOP & GO -J(RJESTELM(LL( (JOS VARUSTEENA)

VAROITUS 

TurvallisuussyistB lue omistajan 
kBsikirja ennen mukautuvan vakiono-
peudensBBtimen kByttBmistB. 

�����058266	

VAROITUS 

• Mukautuva vakionopeudensBBdin 
saattaa aktivoitua tahattomasti, 
jos se jBtetBBn pBBlle (mukautuvan 
vakionopeudensBBtimen merk-
kivalo palaa mittaristossa). PidB 
mukautuva vakionopeudensBBdin 
pois pBBltB (vakionopeudensBB-
timen merkkivalo on sammutet-
tuna), kun mukautuvaa vakiono-
peudensBBdintB ei kBytetB.

• KBytB mukautuvaa vakionopeu-
densBBdintB vain vBhBliikenteisellB 
valtatiellB ja hyvissB sBBolosuh-
teissa.

• 'lB kBytB mukautuvaa vakiono-
peudensBBdintB, jos ajonopeuden 
pitBminen samana saattaa olla 
vaarallista. Esimerkiksi:

 -  Moottoritien liittymB ja tietulli 

 -  Tien ympBrillB on harvinaisen 
paljon terBsrakenteita (metron 
rakenteet, terBstunneli jne.)

(Jatkuu)
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Mukautuvan 
vakionopeudensBBtimen kytkin

CRUISE : Kytkee vakionopeudensBBti-
men pBBlle tai pois pBBltB.
RES+: Palaa vakionopeuteen tai kas-
vattaa sitB.
SET-: Asettaa vakionopeuden tai 
vBhentBB sitB.

 : Asettaa ajoneuvojen vBlisen etBi-
syyden.
CANCEL : Peruuttaa vakionopeuden-
sBBtimen kBytRn.

(Jatkuu)

 -  PysBkRintialue

 -  Reunakaiteen vieressB olevat 
kaistat

 -  Sadeveden, jBBn tai lumen peit-
tBmB liukas tie

 -  JyrkBsti kaartuva tie

 -  JyrkBt mBet

 -  Tuuliset tiet

 -  Maastoajo

 -  TietyRmaat

 -  TBrinBraidat

 -  Tunnistuskyky heikkenee, jos 
auton etu- ja takaosan korkeus-
tasoa muutetaan tehdasasetuk-
sista.

 -  ajettaessa vilkkaassa tai vaih-
televassa liikenteessB, jossa on 
vaikeaa pitBB yllB tasaista ajono-
peutta

 -  sateisilla, jBisillB tai lumen peittB-
millB teillB

(Jatkuu)

(Jatkuu)

 -  nBkymBn ollessa rajoittunut 
(huono sBB, sumu, lumi, sade tai 
hiekkamyrsky)

• KiinnitB erityistB huomiota ajo-olo-
suhteisiin, kun kBytBt mukautuvaa 
vakionopeudensBBdintB.

• Mukautuva vakionopeudensBB-
din ei korvaa turvallista ajotapaa. 
Kuljettajan tulee tarkkailla ajono-
peutta ja sBilyttBB asianmukainen 
turvavBli edessB ajavaan autoon. 

• Ole varovainen ajaessasi alamB-
keen mukautuvan vakionopeussBB-
timen ollessa kBytRssB.

• Heikentynyt nBkyvyys (sade, 
lumisade, sumu jne.)

• Vaurioiden vBlttBmiseksi vakiono-
peudensBBdintB ei tulisi kByttBB, 
kun autoa hinataan.

• Ajonopeus pitBB sBBtBB kByttR-
maan nopeusrajoitusten mukai-
seksi.

• Odottamattomat tilanteet saat-
tavat johtaa onnettomuuksiin. 
KiinnitB koko ajan huomiota tieolo-
suhteisiin ja ajamiseen, vaikka 
mukautuva vakionopeudensBBdin 
olisi kBytRssB. 

�����058017�



Ajaminen

6-64

 Nopeuden asettaminen
Mukautuvan vakionopeuden 
asettaminen

1. Kytke jBrjestelmB kByttRRn paina-
malla CRUISE/ -painiketta. 
CRUISE -merkkivalo syttyy mitta-
ristossa.

2. KiihdytB haluamaasi ajonopeuteen.
 Mukautuva vakionopeus voidaan 
asettaa seuraavasti:
•  10–160 km/h: kun edessB ei ole 

ajoneuvoa
•  0–160 km/h: kun edessB on ajo-

neuvo

3.   SiirrB vipua alaspBin (SET-) ja 
vapauta se halutulla nopeudella. 
Asetettu nopeus- ja Ajoneuvojen 
vBlinen etBisyys -merkkivalot syt-
tyvBt LCD-nBytRllB.

4.   Vapauta kaasupoljin. Haluttua 
nopeutta yllBpidetBBn automaat-
tisesti. 

Jos edessBsi on ajoneuvo, ajonopeus 
voi hidastua, jotta etBisyys edellB kul-
kevaan ajoneuvoon sBilyy.
JyrkBssB ylBmBessB auton nopeus voi 
hidastua ja vastaavasti alamBessB se 
saattaa kasvaa. Pieni nopeuden vaih-
telu maastosta ja kuormituksesta riip-
puen on normaalia.
Ajonopeus voi laskea vastamBessB ja 
nousta alamBessB. 

Nopeudeksi asetetaan 30 km/h, kun 
edellB on ajoneuvo ja autosi nopeus on 
0–30 km/h.
Nopeudeksi asetetaan 30 km/h myRs, 
kun edellB ei ole ajoneuvoja ja autosi 
nopeus on 10–30 km/h.

✽ HUOMAUTUS

Ajonopeus voi laskea vastamBessB ja 
nousta alamBessB.

�����058018�
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Vakionopeuden kasvattaminen

Noudata jompaakumpaa seuraavista 
menettelytavoista:
• SiirrB vipua ylRspBin (RES+) ja pidB 
sitB pohjassa. Asetettu ajonopeus 
kasvaa 10 km/h. Vapauta vipu halua-
mallasi nopeudella.

• SiirrB vipua ylRspBin (RES+) ja vapauta 
se vBlittRmBsti. Matkanopeus kasvaa 
1,0 km/h aina, kun RES+ kytkintB siir-
retBBn ylRspBin (RES+) tBllB tavalla.

• Voit asettaa ajonopeudeksi 160 km/h.

Asetetun vakionopeuden 
pienentBminen

Noudata jompaakumpaa seuraavista 
menettelytavoista:
• SiirrB vipua alaspBin (SET-) ja pidB 
sitB pohjassa. Asetettu ajonopeus 
laskee 10 km/h askelissa. Vapauta 
vipu haluamallasi nopeudella.

• SiirrB vipua alaspBin (SET-) ja vapauta 
se vBlittRmBsti. Matkanopeus vBhe-
nee 1,0 km/h aina, kun vipua siirre-
tBBn alaspBin (SET-) tBllB tavalla.

• Voit asettaa ajonopeudeksi 30 km/h.

 TilapBinen kiihdyttBminen 
vakionopeudensBBtimen ollessa 
kBytRssB
Jos haluat kiihdyttBB tilapBisesti, kun 
vakionopeudensBBdin on kBytRssB, 
paina kaasupoljinta. Kasvanut nopeus 
ei hBiritse vakionopeudensBBtimen toi-
mintaa tai muuta sBBdettyB nopeutta.
Palataksesi sBBdetylle nopeudelle, 
poista jalkasi kaasupolkimelta.
Jos siirrBt vipua alaspBin (SET-) suu-
remmalla ajonopeudella, suurempi 
vakionopeus asetetaan jBlleen.

✽ HUOMAUTUS

Ole varovainen, kun kiihdytBt hetkel-
lisesti, sillB tBllRin ajonopeutta ei hal-
lita automaattisesti, vaikka edessB 
olisi ajoneuvo.

�����058020�

HUOMIO

Tarkista aina tie- ja sBBolosuh-
teet ennen vipukytkimen kByttRB. 
Ajonopeus nousee nopeasti, kun 
kBBnnBt vipukytkintB ylRspBin ja 
pidBt sitB ylhBBllB.
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Mukautuva vakionopeussBBdin 
kytkeytyy hetkellisesti pois pBBltB 
seuraavissa tilanteissa

Keskeytys manuaalisesti
Mukautuva vakionopeussBBdin kytkey-
tyy hetkellisesti pois pBBltB, kun jarru-
poljinta tai O/CANCEL-painiketta pai-
netaan. Jarrupoljinta ja O/CANCEL-pai-
niketta painetaan samanaikaisesti, kun 
auto on pysBhdyksissB. Nopeuden ja 
ajoneuvojen vBlisen etBisyyden merk-
kivalo katoaa mittaristosta ja CRUI-
SE-merkkivalo palaa yhtBjaksoisesti.

Keskeytys automaattisesti
• Kuljettajan ovi avataan.

•  Vaihteenvalitsin asetetaan asentoon 
N, R tai P.

• SBhkRinen seisontajarru (EPB) kyt-
ketBBn.

• Ajonopeus on yli 170 km/h

• ESC-, ABS- tai TCS-jBrjestelmB on 
kBytRssB.

• ESC-jBrjestelmB kytketBBn pois kBy-
tRstB.

• Anturi tai suojus on likainen tai vie-
raan aineksen peitossa.

•  Kaasupoljin on jatkuvasti painettuna 
pidemmBn ajan.

• AjokByntinopeus on vaarallisella 
alueella.

• Mukautuvassa vakionopeussBBdin-
jBrjestelmBssB on toimintahBiriR.

• Kun moottorin automaattinen sam-
mutus- ja kBynnistysjBrjestelmB 
aktivoidaan.

• Kun FCA-jBrjestelmBn jarrujen ohjaus 
on kBytRssB

• Kun auto on pysBhtynyt yli 5 minuu-
tin ajaksi.

• Auto pysBhtyy ja jatkaa matkaa tois-
tuvasti pitkBn ajanjakson ajan.

• Kuljettaja lBhtee liikkeelle tyRntB-
mBllB vipukytkintB ylRspBin (RES+) 
tai alaspBin (SET-) kun mukautuva 
vakionopeudensBBdin on pysByttB-
nyt auton eikB edessB ole muita ajo-
neuvoja.

• Seisontajarru lukitaan.

• Moottorissa on hBiriRitB.

Jokainen yllB mainittu toimenpide kes-
keyttBB mukautuvan vakionopeuden-
sBBtimen toiminnan. (Asetettu nope-
us- ja ajoneuvojen vBlinen etBisyys 
-valot sammuvat LCD-nBytRllB.) Jos 
mukautuvan vakionopeudensBBtimen 
toiminta keskeytyy automaattisesti, 
se ei jatka toimintaansa, vaikka vipua 
siirrettBisiin asentoon RES+ tai SET-.
Jos mukautuva vakionopeudensBBdin 
poistetaan automaattisesti kBytRstB 
kun auto pysBhtyy, sBhkRtoiminen sei-
sontajarru aktivoituu ja seisontajarru 
lukittuu.

�����058023�

HUOMIO

Jos mukautuvan vakionopeudensBB-
timen toiminta keskeytyy jostakin 
muusta kuin edellB luetelluista syis-
tB, tarkastuta jBrjestelmB ammat-
tihuollossa. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.
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Vakionopeuden palauttaminen 
asetettuun nopeuteen

JBrjestelmB ei kytkeydy kokonaan 
pois pBBltB, jos se poistetaan kBy-
tRstB muulla menetelmBllB kuin pai-
namalla O/CRUISE -painiketta. TBllRin 
vakionopeus palautuu automaattises-
ti, kun vipukytkin siirretBBn ylRspBin 
RES+-asentoon.
Jos siirrBt vipua ylRspBin (RES+), ajono-
peudeksi palautuu viimeksi asetettu 
nopeus. Jos ajonopeus on kuitenkin 
hidastunut alle 10 km/h:n nopeuteen, 
se palautuu, kun edessB on ajoneuvo.

✽ HUOMAUTUS

Tarkista aina tieolosuhteet onnet-
tomuusvaaran vBhentBmiseksi, kun 
aktivoit mukautuvan vakionopeuden-
sBBtimen RES+ -vivulla. Varmista, 
ettB vakionopeussBBtimen kByttR on 
turvallista.

HUOMIO

Jos jBrjestelmBn toiminta keskeytyy 
automaattisesti, kuuluu varoitusBB-
ni ja muutaman sekunnin kuluttua 
ilmestyy viesti.
Ajonopeutta on sBBdettBvB paina-
malla kaasu- tai jarrupoljinta tie- ja 
kByttRolosuhteiden mukaisesti. 
Tarkista aina tieolosuhteet. 'lB luota 
pelkkBBn varoitusBBneen. 

�����058206	
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VakionopeussBBtimen poistaminen 
kBytRstB

Paina / CRUISE painiketta. (Vakiono-
peudensBBtimen merkkivalo sammuu 
mittaristossa.)
Kun mukautuvaa vakionopeudensBB-
dintB ei tarvita, paina / CRUISE 
-painiketta ja poista jBrjestelmB kBy-
tRstB.

✽ HUOMAUTUS

Tila vaihtuu jokaisella /CRUISE-
painikkeen painalluksella, kuten alla. 

 Ajoneuvojen vBlisen etBisyyden 
asettaminen
Ajoneuvojen vBlisen etBisyyden 
asettaminen

TBmBn toiminnon avulla voidaan yllB-
pitBB suhteellista etBisyyttB edellB kul-
kevaan ajoneuvoon painamatta kaasu- 
tai jarrupoljinta.
Ajoneuvojen vBlinen etBisyys aktivoi-
tuu automaattisesti, kun mukautuva 
vakionopeudensBBdin on pBBllB.
Valitse tieolosuhteiden ja ajonopeuden 
edellyttBmB turvavBli.

Joka kerta kun painiketta painetaan, 
ajoneuvojen vBlinen etBisyys muuttuu 
seuraavasti:

Jos ajonopeus on esimerkiksi 90 km/h, 
etBisyys edellB kulkevaan ajoneuvoon 
on:

EtBisyys 4 - noin 52,5 m
EtBisyys 3 - noin 40 m
EtBisyys 2 - noin 32,5 m
EtBisyys 1 - noin 25 m

✽ HUOMAUTUS

EtBisyydeksi sBBtyy edellinen valittu 
etBisyys, kun jBrjestelmBB kBytetBBn 
ensimmBistB kertaa moottorin kByn-
nistyksen jBlkeen.

�����058018�

Ei kBytRssB        Mukautua 
                       vakionopeudensBBdin

          Nopeudenrajoitin 
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• Auto yllBpitBB asetetun nopeuden, 
kun samalla kaistalla edessB ei ole 
ajoneuvoja.

• Auto hidastaa tai lisBB ajonope-
utta yllBpitBBkseen valitun etBisyy-
den, kun samalla kaistalla edessB 
on ajoneuvo. (Autosi edessB nBkyy 
LCD-nBytRllB auto vain jos autosi 
edellB todella on auto) 

• Jos edellB oleva ajoneuvo kiihdyttBB 
nopeuttaan, auto kiihdyttBB valittuun 
nopeuteen ja jatkaa tasaisella nopeu-
della. 

• Jos etBisyys edellB ajavaan ajoneu-
voon on muuttunut koska edellB 
ajava ajoneuvo on kiihdyttBnyt tai 
hidastanut nopeuttaan, LCD-nBytRllB 
esitetty etBisyys saattaa muuttua.

�����058210
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HUOMIO

Jos edellB kulkeva ajoneuvo (ajono-
peus alle 30 km/h) siirtyy vierei-
selle kaistalle, kuuluu varoitusBBni  
ja ilmestyy viesti. SBBdB ajonopeut-
tasi tieolosuhteiden ja ajotilanteen 
mukaisesti, jarrupolkimella, jos eteesi 
ilmestyy yhtBkkiB muita ajoneuvoja 
tai esineitB.

VAROITUS 

Kun kBytBt mukautuvaa vakionopeu-
densBBdintB:
• Varoitusviesti tulee nByttRRn ja 

varoitusBBni kuuluu, jos auto ei 
pysty yllBpitBmBBn valittua etBi-
syyttB edellB ajavaan ajoneuvoon.

(Jatkuu)

�����058200	

(Jatkuu)

• Jos varoitusviesti tulee nByttRRn 
ja varoitusBBni kuuluu, paina jar-
rupoljinta muuttaaksesi aktiivisesti 
ajonopeutta ja etBisyyttB edellB 
ajavaan ajoneuvoon.

• Vaikka varoitusviestiB ei tulisi ja 
varoitusBBntB ei kuuluisikaan, 
tarkkaile aina ajo-olosuhteita vBlt-
tBBksesi vaaratilanteet. 

• JBrjestelmBn varoitusmerkkiBBnet 
voivat peittyB audiojBrjestelmBn 
soittoBBnen alle, jos BBnenvoimak-
kuus on liian suuri.
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Kaupunkiajossa

KiihdytB kytkimellB tai polkimella
• Kaupunkiajossa auto pysBhtyy, jos 
edellB oleva ajoneuvo pysBhtyy. 
Samoin jos edellB oleva ajoneuvo 
alkaa liikkua, autosikin lBhtee liik-
keelle. Jos se pysBhtyy kuitenkin 
yli kolmen sekunnin ajaksi, sinun on 
painettava kaasua tai tyRnnettBvB 
vipukytkintB ylRspBin (RES+/SET-) 
jatkaaksesi ajamista.

• Jos tyRnnBt vakionopeudensBBtimen 
vipua (RES+ tai SET-), kun Auto Hold 
-mBkipidBtin ja mukautuva vakiono-
peudensBBdin ovat kBytRssB, Auto 
Hold -mBkipidBtin lakkaa toimimasta 
kaasupolkimen toiminnasta riippu-
matta ja auto lBhtee liikkeelle. AUTO 
HOLD -merkkivalo muuttuu vihreBstB 
valkoiseksi. (Jos autossa on sBhkRi-
nen seisontajarru (EPB)).

Ajoneuvojen vBlisen etBisyyden 
tutka

Anturi tunnistaa etBisyyden edellB aja-
vaan ajoneuvoon.
Jos anturi on lian tai muun aineen pei-
tossa, autojen vBlisen etBisyyden tun-
nistus ei ehkB toimi asianmukaisesti. 

PidB anturin edessB oleva alue aina 
puhtaana.

Tutkan tarkistusviesti

Jos tutka tai suojus on likainen tai vie-
raan aineksen (kuten lumen) peitossa, 
tBmB viesti tulee hetkeksi nBkyviin. 
TBllRin jBrjestelmB ei ehkB toimi het-
kellisesti, mutta se ei tarkoita mukau-
tuvan vakionopeudensBBtimen toimin-
tahBiriRtB. Puhdista tutka tai suojus 
pehmeBllB kankaalla ja se toimii nor-
maalisti.
Mukautuva vakionopeussBBdin ei vBlt-
tBmBttB toimi oletetulla tavalla, jos 
tutka-anturi on erittBin likainen tai jos 
se ei havaitse mitBBn kohdetta moot-
torin kBynnistBmisen jBlkeen (esimer-
kiksi aukealla paikalla).

�����058121�
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Viesti mukautuvan 
vakionopeudensBBtimen (SCC) 
toimintahBiriRstB

Viesti tulee nBkyviin, kun ajoneuvojen 
vBlisen etBisyyden tunnistusjBrjestel-
mB ei toimi normaalisti.
Tarkistuta jBrjestelmB tBssB tapauk-
sessa ammattihuollossa. Suosit-
telemme kByntiB valtuutetulla KIA-jBl-
leenmyyjBllB tai huollon yhteistyR-
kumppanilla.

 Mukautuvan vakionopeussBBti-
men herkkyyden sBBtBminen
HerkkyyttB, jolla jBrjestelmB reagoi ja 
sBBtBB vBlimatkaa edellB ajavaan ajo-
neuvoon, voidaan sBBtBB. Siirry mukau-
tettavien asetusten tilaan (kuljettajaa 
avustavat jBrjestelmBt) ja valitse SCC 
Reaction (mukautuvan vakionopeuden-
sBBtimen herkkyys). Voit valita yhden 
kolmesta reagointitavasta. 
• Slow (hidas): 
 Nopeus, jolla autosi liikkuu edessB 
olevaan ajoneuvoon asetetun etBi-
syyden yllBpitBmiseksi, on hitaampi 
kuin asetettu nopeus. 

• Normal (normaali): 
 Nopeus, jolla autosi liikkuu edessB 
olevaan ajoneuvoon asetetun etBi-
syyden yllBpitBmiseksi, on asetettu 
nopeus.

• Fast (nopea): 
 Nopeus, jolla autosi liikkuu edessB 
olevaan ajoneuvoon asetetun etBi-
syyden yllBpitBmiseksi, on nopeampi 
kuin asetettu nopeus. 

✽ HUOMAUTUS

Viimeksi tallennettu tila sBilyy jBrjes-
telmBn muistissa.

�����058216	

HUOMIO

• 'lB asenna lisBvarusteita anturin 
ympBrille BlBkB vaihda puskuria 
itse. Se voi vaikuttaa anturin suo-
rituskykyyn.

• PidB anturi ja puskuri aina puhtaa-
na.

• EnnaltaehkBise anturin suojuksen 
vaurioituminen pesemBllB autoa 
pehmeBllB liinalla.

• 'lB vaurioita anturia tai anturin 
aluetta voimakkaalla iskulla. Jos 
anturi liikahtaa hieman paikaltaan, 
mukautuva vakionopeudensBBdin 
ei toimi oikein ilman mitBBn varoi-
tuksia tai mittariston merkkiva-
loja. Tarkastuta jBrjestelmB tBssB 
tapauksessa ammattihuollossa. 

 Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

• KBytB autossasi vain KIAn alkupe-
rBistB anturinsuojusta. 'lB maalaa 
anturin suojusta.
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 Siirtyminen tavallisen 
vakionopeudensBBtimen 
toimintatilaan

Kuljettaja voi halutessaan kByttBB 
tavallista vakionopeussBBdintB seu-
raavasti:

1. Kytke mukautuva vakionopeuden-
sBBdin pBBlle (vakionopeudensBBti-
men merkkivalo palaa, mutta jBr-
jestelmB ei aktivoidu).

2. Paina etBisyyskytkintB yli 2 sekun-
nin ajan.

3. Valitse joko ”Smart Cruise Control 
(SCC) mode” (mukautuva vakiono-
peudensBBdin) tai ”Cruise Control 
(CC) mode” (vakionopeudensBBdin).

Kun jBrjestelmB poistetaan kBytRstB 
painamalla CRUISE-painiketta tai jos 
CRUISE-painiketta painetaan mootto-
rin kBynnistBmisen jBlkeen, mukautuva 
vakionopeudensBBdin kytkeytyy kByt-
tRRn.

 JBrjestelmBn rajoitukset
Mukautuvan vakionopeudensBBtimen 
kyky havaita etBisyys edellB kulkevaan 
ajoneuvoon voi olla rajoittunut tie- ja 
liikenneolosuhteiden vuoksi.

Kaarteissa

• Kaarteissa mukautuva vakionopeu-
densBBdin ei vBlttBmBttB havaitse 
kaistallasi liikkuvaa ajoneuvoa, jolloin 
auto kiihdyttBB asetettuun nopeu-
teen. LisBksi ajonopeus hidastuu 
nopeasti, kun jBrjestelmB yhtBkkiB 
havaitseekin edellB kulkevan ajoneu-
von.

• Valitse kaarteisiin sopiva nopeus 
ja sBBdB ajonopeuttasi painamalla 
kaasu- tai jarrupoljinta tie- ja kByt-
tRolosuhteiden mukaisesti.

�����058208	
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VAROITUS 

Kun kBytBt tavallista vakionopeuden-
sBBdintB, sinun on itse huolehdittava 
etBisyyksistB muihin ajoneuvoihin, 
sillB jBrjestelmB ei automaattisesti 
hidasta ajonopeutta.
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• Ajonopeutesi voi hidastua viereisellB 
kaistalla kulkevan ajoneuvon takia. 
SBBdB ajonopeuttasi painamalla jar-
rupoljinta tie- ja kByttRolosuhtei-
den mukaisesti. KBytB kaasupoljinta 
ja valitse asianmukainen asetettu 
nopeus. Tarkista, ettB tieolosuhteet 
sallivat mukautuvan vakionopeus-
sBBtimen kBytRn turvallisesti.

RinteissB

• YlBmBessB tai alamBessB mukautuva 
vakionopeudensBBdin ei vBlttBmBttB 
havaitse kaistallasi liikkuvaa ajoneu-
voa, jolloin auto kiihdyttBB asetet-
tuun nopeuteen. LisBksi ajonopeus 
hidastuu nopeasti, kun jBrjestelmB 
yhtBkkiB havaitseekin edellB kulkevan 
ajoneuvon.

• Valitse mBkiin sopiva nopeus ja sBBdB 
ajonopeuttasi painamalla kaasu- tai 
jarrupoljinta tie- ja kByttRolosuhtei-
den mukaisesti.

Kaistanvaihto

• Anturi ei vBlttBmBttB havaitse vie-
reiseltB kaistalta omalle kaistallesi 
siirtyvBB ajoneuvoa ennen kuin se on 
anturin tunnistusalueella.

• Anturi ei vBlttBmBttB havaitse heti, 
kun ajoneuvo ilmestyy eteen yhtBk-
kiB. Tarkkaile aina liikenne-, tie- ja 
ajo-olosuhteita.

• Jos kaistallesi siirtyy hitaampi ajo-
neuvo, ajonopeus voi hidastua, jotta 
etBisyys edellB kulkevaan ajoneu-
voon sBilyy.
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• Jos kaistallesi siirtyy nopeampi ajo-
neuvo, autosi kiihdyttBB asetettuun 
nopeuteen. 

• Autosi nopeus saattaa kiihtyB, kun 
edellB kulkeva ajoneuvo poistuu 
nBkyvistB.

• Kun saat varoituksen siitB, ettB edellB 
kulkevaa ajoneuvoa ei havaita, aja 
varovasti.

Ajoneuvon tunnistus

Anturi ei vBlttBmBttB tunnista kaikkia 
edellB kaistallasi liikkuvia ajoneuvoja, 
tunnistamatta voivat jBBdB:
- Kapeat ajoneuvot, kuten moottori-
pyRrBt tai polkupyRrBt

- Toiselle sivulle painottuvat ajoneuvot

- Hitaasti liikkuvat tai Bkillisesti hidas-
tavat ajoneuvot 

- PysBhtyneet ajoneuvot

- Ajoneuvot, joilla on pieni takaprofiili, 
kuten kuormaamattomalla perBvau-
nulla

Anturi ei voi tunnistaa edellB kulkevaa 
ajoneuvoa oikein, jos jokin seuraavista 
ilmenee:
- Kun auton keula nousee ylRspBin 
tavaratilan ylikuormituksen vuoksi

- Ohjatessa tehdBBn kBBnnRksiB

- Kun ajetaan kaistan toisessa reunassa

- Kun ajetaan kapeilla teillB tai kaar-
teissa

SBBdB ajonopeuttasi painamalla jar-
rupoljinta tie- ja kByttRolosuhteiden 
mukaisesti.

• Kun ajoneuvot ovat paikallaan ja 
edessB oleva ajoneuvo siirtyy toiselle 
kaistalle, ole varovainen, kun oma 
autosi alkaa liikkua, sillB se ei vBlt-
tBmBttB havaitse edessBsi pysBhty-
neenB olevaa autoa.

���3058050�
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NBissB tilanteissa kuljettajan tBytyy 
pitBB riittBvB turvavBli edellB ajavaan 
autoon ja tarvittaessa hidastettava 
omaa ajonopeutta jarruttamalla riittB-
vBn turvavBlin sBilyttBmiseksi.

• Tarkkaile aina jalankulkijoita, kun 
autosi yllBpitBB etBisyyttB edellB kul-
kevaan ajoneuvoon. 

• Ole varuillasi, kun kohtaat ajoneuvon, 
joka on omaa autoasi korkeampi tai 
joka on kuormattu pitkBnomaisella 
lastilla. 

���3058047�
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VAROITUS 

• Mukautuva vakionopeudensBBdin 
ei takaa pysBhtymistB kaikissa 
hBtBtilanteissa.

 Jos on tarvetta hBtBjarrutukselle, 
kBytB jarrupoljinta. 

• PidB tieolosuhteiden ja ajonopeu-
den edellyttBmB turvavBli. Jos ajo-
neuvojen vBlinen etBisyys on liian 
pieni ajettaessa suurella ajonope-
udella, seurauksena voi olla vakava 
kolari.

• Mukautuva vakionopeudensBBdin 
ei voi havaita pysBhtynyttB autoa, 
jalankulkijoita eikB vastaantule-
vaa ajoneuvoa. Katso aina tarkasti 
eteesi ja ota huomioon odottamat-
tomien tilanteiden mahdollisuus.

• Mukautuvalla vakionopeudensBB-
timellB saattaa olla vaikeuksia 
yllBpitBB asianmukaista etBisyyttB 
tai nopeutta, jos ajetaan jyrkkBB 
mBkeB tai vedetBBn perBvaunua.

(Jatkuu)
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(Jatkuu)

• Ennen kByttRB tutustu huolelli-
sesti tBmBn kByttRoppaan ohjei-
siin ja noudata niitB tarkoin. TBten 
varmistetaan laitteen turvallinen 
kByttR.

• Kun moottori on kBynnistynyt, 
pysBhdy useamman sekunnin 
ajaksi. Jos jBrjestelmBn alustus ei 
ole valmis, mukautuva vakiono-
peudensBBdin ei toimi normaalisti. 

• Jos kohteita ei tunnisteta tai antu-
rin suojus on jonkin aineen pei-
tossa, kun moottori on kBynnisty-
nyt, saattaa olla, ettB mukautuva 
vakionopeudensBBdin ei toimi. 

•  Seuraavia toimenpiteitB ei sallita: 
ylikuorman lastaaminen takaluuk-
kuun, jousituksen muuttaminen, 
renkaan vaihtaminen ei-hyvBksyt-
tyyn renkaaseen tai renkaaseen, 
jonka kulumisaste tai paine on 
poikkeava. 

• 'lB kBytB mukautuvaa vakionopeu-
densBBdintB perBvaunua vetBes-
sBsi.

(Jatkuu)

• Kun muut ajoneuvot vaihtavat 
usein kaistaa edessBsi, mukau-
tuva vakionopeudensBBdin ei vBlt-
tBmBttB toimi oikein. Katso aina 
tarkasti eteesi ja ota huomioon 
odottamattomien tilanteiden mah-
dollisuus.

• Mukautuva vakionopeudensBBdin 
on vain kuljettajaa avustava toi-
minto eikB korvaa turvallista ajo-
tapaa. Kuljettajan tulee tarkkailla 
ajonopeutta ja sBilyttBB asianmu-
kainen turvavBli edessB ajavaan 
autoon. 

• Ole aina tietoinen valitusta ajono-
peudesta ja ajoneuvojen vBlisestB 
etBisyydestB.

• SBilytB aina riittBvB jarrutusmatka 
ja hidasta autoasi tarvittaessa jar-
rupolkimella.

• Mukautuva vakionopeudensBBdin 
ei vBlttBmBttB havaitse monimut-
kaisia ajotilanteita, joten kiinnitB 
huomiota ajo-olosuhteisiin ja hal-
litse autosi ajonopeutta.

(Jatkuu)

HUOMIO

Mukautuva vakionopeudensBBdin ei 
vBlttBmBttB hetkellisesti toimi sBh-
kRhBiriRn vuoksi.
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 EDESS( OLEVAN AUTON LIIKKELLEL(HT8VAROITUS (JOS VARUSTEENA)

EdessB olevan auton liikkeellelBhtR-
varoitus varoittaa kuljettajaa edellB 
olevan auton liikkeellelBhdRstB, kun 
auto on pysBytettynB ja mukautuva 
vakionopeudensBBdin on kBytRssB.

JBrjestelmBn asetukset ja 
kByttRolosuhteet
JBrjestelmBn asetukset
Kun moottori on K'YNNISS', edellB 
olevan auton liikkeellelBhtRvaroitusjBr-
jestelmB kytkeytyy pBBlle ja on valmii-
na aktivoitumaan, kun mittaristosta 
valitaan ”User Settings (mukautetta-
vat asetukset) ➠ Driver Assistance 
(kuljettajaa avustavat jBrjestelmBt) ➠ 
Leading vehicle departure alert (edellB 
olevan auton liikkeellelBhtRvaroitus)”. 
JBrjestelmBn toiminta lakkaa, kun ase-
tus poistetaan kBytRstB. JBrjestelmB 
palaa kuitenkin edelliseen tilaansa, jos 
moottori sammutetaan ja kBynniste-
tBBn.

Toimintaedellytykset

Kun mukautuva vakionopeudensBBdin 
on toiminnassa, autosi pysBhtyy edellB 
ajavan auton taakse, kun se pysBh-
tyy. Viesti nBytetBBn mittaristossa 3 
sekunnin sisBllB pysBhtymisestB ja jBr-
jestelmB on valmiustilassa.  

JBrjestelmBn kytkeytyminen

Jos kuljettaja ei reagoi tiettynB aikana 
edellB olevan auton lBhdettyB liikkeelle, 
viesti nBytetBBn mittaristossa. 
Auto lBhtee automaattisesti liikkeelle, 
jos kaasupoljinta painetaan tai [RES +]-
tai [SET -]-kytkin aktivoidaan, kun 
edessB on ajoneuvo. 

�����058214	 �����058122�
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Mukautuva vakionopeudensBBdin (SCC) 
poistetaan kBytRstB, jos kaasupoljinta 
painetaan tai [RES +]- tai [SET -]-kyt-
kin aktivoidaan, kun edessB ei ole ajo-
neuvoja.

VAROITUS 

Tarkista aina tieolosuhteet ja auton 
edessB mahdollisesti olevat esteet 
ennen liikkeelle lBhtRB. 
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Voit asettaa nopeudenrajoittimen 
pBBlle, mikBli et halua ylittBB tiettyB 
ajonopeutta.
Jos ylitBt ennalta-asetetun nopeuden-
rajoittimen asetuksen, varoitusjBrjes-
telmB kytkeytyy (nopeusasetuksen 
arvo alkaa vilkkua ja BBnimerkki kyt-
keytyy), kunnes auton nopeus palaa 
nopeusasetuksen alapuolelle.

✽ HUOMAUTUS

Kun nopeudenrajoitin on kBytRssB, 
vakionopeudensBBdintB ei voida kyt-
keB pBBlle.

 Asettaaksesi 
nopeudenrajoittimen raja-arvon

1.   Paina ohjauspyRrBn CRUISE & 
SPEED LIMIT MODE  painiketta 
kaksi kertaa kytkeBksesi jBrjestel-
mBn pBBlle.

Nopeudenrajoittimen merkkivalo syt-
tyy.

2.  SiirrB vipua alaspBin (SET-).

 NOPEUDENRAJOITIN (MIK(LI VARUSTEENA)

�����058018�
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3.   SiirrB vipua ylRs- (RES+) tai alas-
pBin (SET-) ja vapauta se halutulla 
nopeudella. SiirrB vipua ylRs- 
(RES+) tai alaspBin (SET-) ja pidB 
sitB pohjassa. Nopeus kasvaa tai 
vBhenee 5 km/h.

   SiirrB vipua ylRs- (RES+) tai alas-
pBin (SET-) ja vapauta se vBlittR-
mBsti. Nopeus kasvaa tai vBhenee 
1 km/h.

   Asetettu nopeusraja tulee nBkyviin 
mittariston nBytRlle.

 Asetettu nopeudenrajoittimen arvo 
nBytetBBn.

Ajaaksesi kovempaa kuin nopeuden-
rajoittimen arvo on sBBdetty, sinun on 
painettava kaasupoljinta kovaa (hie-
man yli 80 %), kunnes ”kick down” -toi-
minto kytkeytyy antaen napsahtavan 
BBnimerkin. TBllRin asetettu nopeu-
denrajoittimen arvo alkaa vilkkua ja 
BBnimerkki kytkeytyy, kunnes nopeu-
tesi jBlleen putoaa nopeusasetuksen 
lBhelle.

✽ HUOMAUTUS

• Ajonopeus ei ylitB asetettua nope-
usrajaa jos kaasupoljinta ei paineta 
yli 50% sen liikevarasta.

• Kaasupoljinta voimakkaasti pai-
nettaessa kuuluva naksahdus on 
kick-down-toiminnon normaali 
ominaisuus.

KytkeBksesi 
nopeudenrajoittimen pois 
pBBltB, suorita yksi seuraavista 
toimenpiteistB

• Paina CRUISE & SPEED LIMIT MODE 
-kytkintB.

• Sammuta moottori.

Jos painat CANCEL/O-kytkintB ker-
ran, asetettu nopeusasetus peruute-
taan, mutta jBrjestelmB ei kytkeydy 
pois pBBltB. Voit asettaa nopeusra-
jan uudelleen siirtBmBllB vipukytkintB 
ylRspBin RES+-asentoon tai alaspBin 
SET-asentoon, kunnes haluttu nopeus 
on asetettu.

�����058129�
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HUOMIO

”---”-merkkivalo vilkkuu, jos vakiono-
peudensBBtimessB on toimintahBiriR.
Tarkistuta jBrjestelmB tBssB tapauk-
sessa ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

�����058128�
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Mukautuva kaistallapitoavustin on 
suunniteltu pitBmBBn auto kaistan kes-
kellB. Kaistallapitoavustin kByttBB tuu-
lilasin ylBreunaan asennettua kameraa 
Se toimii vain mukautuvan vakiono-
peudensBBtimen (SCC) yhteydessB. Se 
avustaa kuljettajaa auton sivuttais-
suuntaisten liikkeiden hallinnassa.
*  LFA on lyhenne sanoista ”Lane Follo-
wing Assist”.

 MUKAUTUVA KAISTALLAPITOAVUSTIN (LFA) (JOS VARUSTEENA)

�����058011�

VAROITUS 

• OhjauspyRrBn kByttR ja turvallinen 
ajaminen on kuljettajan vastuulla. 

• 'lB kBBnnB ohjauspyRrBB Bkillisesti, 
kun mukautuva kaistallapitoavus-
tin on kBytRssB. 

• Mukautuva kaistallapitoavustin 
auttaa ohjauspyRrBn kBBntBmi-
sessB siten, ettB auto pysyy kes-
kellB kaistaa. Mukautuva kaistal-
lapitoavustin ei kontorolloi ohjaus-
pyRrBB automaattisesti koko 
ajan, joten kuljettaja ei saa irrot-
taa kBsiBBn ohjauspyRrBstB ajon 
aikana. 

• Kun kBytBt mukautuvaa kaistal-
lapitoavustinta, ole aina tietoinen 
ympBristRstBsi ja tieolosuhteista, 
jotka saattavat keskeyttBB tai 
lopettaa mukautuvan kaistallapi-
toavustimen toiminnan.

HUOMIO

- 'lB sBvytB tai kiinnitB tarroja tai 
lisBvarusteita tuulilasiin lBhelle 
sisBtaustapeiliB, missB etukamera 
on.

- Etukameran poistaminen tai 
uudelleen kokoaminen sBvyttBmi-
sen tai tarrojen tai lisBvarustei-
den kiinnittBmisen vuoksi saattaa 
edellyttBB mukautuvan kaistalla-
pitoavustimen huolellista tarkis-
tamista ja muuttamista. TBssB 
tapauksessa suosittelemme, ettB 
tarkistutat auton valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon yhteis-
tyRkumppanilla.

- Tuulilasiin, etukameraan tai 
ohjaukseen liittyvien osien vaihto 
saattaa edellyttBB tarkistusta tai 
muutoksia. Tarkastut jBrjestelmB 
ammattihuollossa. Kia suositte-
lee kBBntymBBn valtuutetun Kia-
jBlleenmyyjBn/huoltoyhteistyR-
kumppanin puoleen.

(Jatkuu)
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Mukautuvan 
kaistallapitoavustimen toiminta 
Mukautuvan kaistallapitoavustimen 
kByttBminen edellyttBB kahta toimen-
pidettB: 
1. LFA-jBrjestelmB on otettava kByt-

tRRn ja

2. mukautuva vakionopeudensBBdin 
on otettava kByttRRn 

Kun  START/STOP -PAINIKE on [ON]- 
asennossa, valitse tai poista ase-
tus kBytRstB kohdassa ”User setting 
(mukautettavat asetukset) ➠ Driver 
assist (kuljettajan apulaitteet) ➠ Driving 
assist (kuljettajaa avustavat jBrjestel-
mBt) ➠ LFA (Lane Following Assist) 
(mukautuva kaistallapitoavustin).

Valitse LFA-jBrjestelmB mittariston 
nBytRn mukautettavissa asetuksissa.
JBrjestelmB muistaa LFA-jBrjestelmBn 
tilan, joten sitB ei tarvitse ottaa kByt-
tRRn uudelleen ennen jokaista ajomat-
kaa. 

1. Kytke jBrjestelmB kByttRRn paina-
malla / CRUISE-painiketta. 
CRUISE -merkkivalo syttyy mitta-
ristossa.

2.  KiihdytB haluamaasi ajonopeuteen.
   Mukautuva vakionopeus voidaan 
asettaa seuraavasti:
•  10–160 km/h: kun edessB ei ole 

ajoneuvoa
•  0–160 km/h: kun edessB on ajo-

neuvo

(Jatkuu)
- YmpBristRstB tai tieolosuhteista 

riippuen mukautuva kaistallapi-
toavustin ei vBlttBmBttB tunnista 
kaistaa ja lakkaa toimimasta. Ole 
erityisen tarkkaavainen, kun ajat 
mukautuvan kaistallapitoavusti-
men ollessa pBBllB. 

- Muista tarkistaa tilanteet, jois-
sa jBrjestelmB ei toimi ja kuljet-
tajaa koskevat varoitukset ennen 
mukautuvan kaistallapitoavusti-
men kByttRB. 

- 'lB aseta kojelaudalle heijastavia 
esineitB, kuten peiliB tai valkoista 
paperia. Heijastuva auringonvalo 
voi aiheuttaa mukautuvan kaistal-
lapitoavustimen toimintahBiriRn.

- Liian voimakas BBni BBnentoisto-
jBrjestelmBstB saattaa keskeyttBB 
mukautuvan kaistallapitoavusti-
men hBlytysBBnen.

- Jos pidBt kBtesi irrotettuna ratista, 
annetaan kBsien irrotusvaroitus ja 
ohjauksen avustus lakkaa. Kun lai-
tat kBtesi takaisin ohjauspyRrBlle, 
ohjauksen avustusjBrjestelmB kyt-
keytyy takaisin pBBlle.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
- Kun ajetaan suurella nopeudella, 

ohjauksen avustinvoima saattaa 
olla heikko ja auto saattaa ajautua 
kaistaltaan. TBmB vaatii erityistB 
huomiota. Noudata nopeusrajoi-
tuksia. 

- Esineiden kiinnittBminen ohjaus-
pyRrBBn saattaa haitata ohjauksen 
avustusta. 

- Esineiden kiinnittBminen ohjaus-
pyRrBBn saattaa haitata kBsien 
irrotusvaroituksen toimintaa.

�����058018�
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3.   SiirrB vipua alaspBin (SET-) ja 
vapauta se halutulla nopeudella. 
Asetettu nopeus- ja Ajoneuvojen 
vBlinen etBisyys -merkkivalot syt-
tyvBt LCD-nBytRllB.

4.   Vapauta kaasupoljin. Haluttua 
nopeutta yllBpidetBBn automaat-
tisesti. 

Kun jBrjestelmB alkaa toimia, mittaris-
toon syttyy merkkivalo ( ). 
Merkkivalon vBri osoittaa jBrjestelmBn 
tilan seuraavasti:
VihreB: Aktiivinen
Valkoinen: Valmiustila

LisBtietoja mukautuvasta vakiono-
peudensBBtimestB ja sen asetuk-
sista annetaan kohdassa ”Mukautua 
vakionopeudensBBdin” sivulla 6-118.

Mukautuvan kaistallapitoavustimen 
kByttRRnotto
Jos auto on kaistaviivojen sisBpuolel-
la ja jBrjestelmB tunnistaa molemmat 
kaistaviivat eikB kuljettaja tee jyrkkBB 
ohjausliikettB, mukautuva kaistallapi-
toavustin siirtyy ohjauksen avustus-
tilaan. Merkkivalo syttyy vihreBnB ja 
jBrjestelmB auttaa pitBmBBn auton lin-
jassa kontrolloimalla ohjauspyRrBB. 
Kun ohjauspyRrBB ei hetkellisesti kont-
rolloida, merkkivalo vilkkuu vihreBnB ja 
muuttuu valkoiseksi.
Kun jBrjestelmB ei tunnista molempia 
kaistoja, jBrjestelmB ohjaa ohjauspyR-
rBB rajoitetusti olipa edessB autoa tai 
ei. 

Varoitus

Jos irrotat kBtesi ohjauspyRrBstB 
mukautuvan kaistallapitoavustimen 
avustaessa ohjausta, jBrjestelmB antaa 
kBdet irti ohjauspyRrBstB -varoituksen. 
Jos kuljettaja ei aseta kBsiBBn ohjaus-
pyRrBlle, vaikka kBdet irti ohjaus-
pyRrBstB -varoitus on aktivoitunut, 
ohjauksen avustus keskeytyy auto-
maattisesti. 

VAROITUS 

Mukautuva kaistallapitoavustin var-
mistaa, ettB auto pysyy kaistallaan. 
Mukautuva kaistallapitoavustin ei 
takaa 100 % turvallisuutta. Varmista, 
ettB teet ajaessasi pBBtRkset vasta 
sen jBlkeen, kun olet tarkistanut 
tieolosuhteet ja turvallisuuteen liit-
tyvBt seikat. 'lB koskaan luota pelk-
kBBn mukautuvaan kaistallapitoa-
vustimeen. 

�����058019�
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Jos kuljettajaa asettaa kBtensB takaisin 
ohjauspyRrBlle mukautuvan kaistalla-
pitoavustimen toiminnan ollessa kes-
keytettynB, ohjauksen avustus alkaa 
uudelleen.

Mukautuvan 
kaistallapitoavustimen 
toimintahBiriR

NByttRRn tuleva varoitusviesti (joka 
poistuu jonkin ajan kuluttua) tarkoittaa, 
ettB mukautuvassa kaistallapitoavus-
timessa on ongelma. Tarkistuta jBr-
jestelmB tBssB tapauksessa ammatti-
huoltoliikkeessB. Suosittelemme kByn-
tiB valtuutetulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

HUOMIO

• KBsien irrotusta koskevat varoi-
tukset saattavat olla myRhBssB 
tieolosuhteista riippuen. PidB kBte-
si aina ohjauspyRrBllB ajon aikana.

• PidB ohjauspyRrBstB tiukasti kiinni. 
Muuten mukautuva kaistallapitoa-
vustin saattaa virheellisesti olet-
taa, ettB kuljettaja on irrottanut 
kBtensB ohjauspyRrBstB ja antaa 
kBsien irrotusta koskevan varoi-
tuksen.

�����058265�

HUOMIO

• OhjauspyRrBn kByttBminen ajon 
aikana on kuljettajan vastuulla.

• Kun mukautuva kaistallapitoavus-
tin on pBBllB, kuljettaja voi ohjata 
autoa kBBntBmBllB itse ohjauspyR-
rBB.

• Seuraavissa tapauksissa suosit-
telemme, ettB kuljettaja kytkee 
mukautuvan kaistallapitoavusti-
men pois pBBltB ja kBBntBB ohjaus-
pyRrBB itse:

 -  sBB on huono
 -  tien kunto on huono
 -  kun ohjauspyRrBB on kBBnnettB-

vB usein
 -  kun vedetBBn toista ajoneuvoa tai 

perBvaunua
• OhjauspyRrB saattaa tuntua paina-

valta, kun mukautuva kaistallapi-
toavustin avustaa ohjauksessa.
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JBrjestelmBn rajoitukset
• Jos kuljettaja kytkee suuntavilkun tai 
hBtBvilkut kaistan vaihtamiseksi

 -  KBytB suuntavilkkua ennen kaistan 
vaihtamista

 -  Jos vaihdat kaistaa kByttBmBttB 
suuntavilkkua, ohjauspyRrBssB 
saattaa tuntua vastusta.

• Kun mukautuva kaistallapitoavus-
tin on pBBllB tai kaistaa vaihdetaan, 
auton tulisi olla keskellB tietB, jotta 
ohjauksen avustustila kytkeytyisi 
pBBlle. Jos kuljettaja jatkaa ajamista 
pysyen kaistallaan, mukautuva kais-
tallapitoavustin ei avusta ohjauk-
sessa.  

• Kun ajonvakautusjBrjestelmB (ESC) 
tai ajovakauden hallintajBrjestelmB 
(VSM) on aktivoitu, jBrjestelmB ei 
avusta ohjauksessa.

• Kun ajetaan mutkaista tietB suurella 
nopeudella, ohjauksen avustustila ei 
ehkB toimi. 

• Kun ajonopeus on yli 170 km/h, 
ohjauksen avustustila ei ehkB toimi. 

• Jos tehdBBn Bkillinen ohjausliike, 
jBrjestelmB voi hetkellisesti poistua 
kBytRstB.

• Jos vaihdat kaistaa nopeasti, jBrjes-
telmB ei avusta ohjauksessa. 

• Jos auto pysBhtyy Bkillisesti, jBrjes-
telmB ei avusta ohjauksessa.

• Jos kaista on liian kapea tai leveB, 
ohjausta ei avusteta.

• Jos jBrjestelmB ei tunnista edessB 
olevaa ajoneuvoa eikB kumpaakaan 
kaistaa, ohjauksessa ei avusteta

• Jos sBde on kaarteeseen nBhden liian 
pieni

Varoituksia kuljettajalle
Jos mukautuvan kaistallapitoavusti-
men kaistantunnistus on vaikeaa tai 
rajoitettua alla kuvatulla tavalla, kuljet-
tajan on oltava varovainen, sillB jBrjes-
telmB ei ehkB toimi tai saattaa toimia 
turhaan.
•  Tie tai kaistamerkinnBt ovat huo-

nossa kunnossa
 -  KaistamerkintB on tahriintunut tai 

se ei nBy

 -  Kun kuljettaja ei nBe kaistaa sateen, 
lumen, pRlyn, hiekan, Rljyn, lammi-
koiden tms. vuoksi

 -  Kun kBynnissB on tietyR tai kaista-
merkintB ei erotu tiestB

 -  Jos kaistamerkinnBn lBhellB on muu 
merkintB tai kaistamerkintBB muis-
tuttava merkki

 -  Kun kaistamerkintB ei ole selkeB tai 
se on vaurioitunut

 -  Jos tie on tien vierustalla olevien 
kohteiden (esim. korokkeiden, suo-
jakaiteiden, meluesteiden tai pui-
den) varjojen peitossa  

 -  Jos kaistojen lukumBBrB lisBBntyy 
tai vBhenee tai jos kaistat risteBvBt 
keskenBBn (tietullin sisBBnajo, tie-
den risteyskohta jne.)

 -  Kun tiessB on kaksi tai useampi 
kaistamerkintB kunnostustRiden tai 
ylimBBrBisen kaistan vuoksi tms.

 -  Kun kaista on tBynnB merkintRjB 
esimerkiksi kunnostustRiden vuoksi 
tai kaistamerkinnBt on korvattu 
muilla rakenteilla

 -  Jos tiessB on siksak-kuvio, suo-
jatiemerkintB tai tien pinnassa on 
kilometrimerkintB

 -  Kun kaista Bkillisesti katoaa nBky-
vistB tai hBviBB risteyksessB

• JBrjestelmBBn vaikuttavat ulkoiset 
olosuhteet

 -  Ulkovalon mBBrB muuttuu Bkillisesti 
esim. ajettaessa tunneliin tai sieltB 
pois tai ajettaessa sillan alta
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 -  Jos auton ajovaloja ei kBytetB pime-
BllB tai tunnelissa tai jos ajovalot 
ovat liian himmeBt

 -  AjotiellB on rajottavia rakenteita 
kuten tietullikojuja tai jalkakBytB-
vBn esteitB

 -  Jos kaistamerkintRjB on vaikea 
erottaa mBrBn tien heijastaessa 
esimerkiksi aurongonvaloa, katu-
lamppuja tai vastaan tulevaa liiken-
nettB.  

 -  Kun taustavalo heijastuu voimak-
kaasti auton suuntaan

 -  Kun ajetaan bussikaistan vasem-
malla tai oikealla puolella tai bussi-
kaistalla

 -  Jos edellB ajavaan autoon ei ole riit-
tBvBB etBisyyttB tai jos edellB ajava 
auto peittBB kaistan

 -  Kun kaistanvaihto on laaja, kuten 
jyrkkB kaarre tai jatkuva kaarre

 -  Kun ajetaan hidasteen yli tai Bkilli-
sen ylRs/alas tai vasen/oikea kallis-
tuksen kohdalta

 -  Jos auto tBrisee voimakkaasti

 -  Jos peilin ympBristRn lBmpRtila on 
erittBin korkea suoran auringon-
paisteen vuoksi

•  Jos etukameran kuva on huonolaa-
tuinen

 -  Jos auton tuulilasi tai linssin etuosa 
ovat pRlyn, sormenjBlkien tai sBvy-
tyksen peitossa

 -  Jos kamera ei toimi oikein huonon 
sBBn kuten sumun, rankkasateen 
tai lumisateen vuoksi.

 -  Jos tuulilasissa on kosteutta.

 -  Jos kojelaudan pBBllB on jokin esine 
tms.
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 AKTIIVINEN KAISTAVAHTI (LKA) (JOS VARUSTEENA)

Aktiivinen kaistavahti (LKA) tunnistaa 
kaistaviivat ja tien reunan tuulilasin 
etukameralla ja auttaa kuljettajaa pitB-
mBBn auton oikealla ajokaistalla.

Kun jBrjestelmB havaitsee, ettB auto 
ylittBB kaistaviivan tai tien tahatto-
masti, se ilmoittaa tilanteesta kuljet-
tajalle LCD-nBytRllB ja varoitusBBnel-
lB ja tekee lievBn vastaohjausliikkeen 
pitBBkseen auton kaistalla.

�����058011�
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VAROITUS 

• Riippuen maasta, jossa auto on 
myyty, kaistavaroitin ja tien reu-
nan ohjaustoiminto eivBt ehkB ole 
kBytettBvissB. Katso tarkemmat 
tiedot oheisesta taulukosta.

• Kysy jBlleenmyyjBltBsi, onko tien 
reunan tunnistukseen perustuvat 
toiminnot saatavilla maassasi. 

• Kuljettaja on vastuussa tarkkaa-
vaisuudestaan ja auton turvalli-
sesta ajamisesta.

(Jatkuu)

Toiminnon kBytettBvyys Maat
Vain kaistaviivan 

tunnistus Meksiko 

Kaistaviivan ja tien
tunnistus Ei Meksiko

(Jatkuu)

• 'lB kBBnnB ohjauspyRrBB Bkki-
nBisesti, kun jBrjestelmB avustaa 
ohjauspyRrBn ohjauksessa.

• Aktiivinen kaistavahti estBB kaista-
viivan tai tien reunan tahattoman 
ylittBmisen suorittamalla pieniB 
vastaohjausliikkeitB. JBrjestelmB 
on kuitenkin vain avustava toi-
minto, eikB ohjauspyRrBB aina 
ohjata. Kuljettajan tulisi ajaessaan 
kiinnittBB huomiota ohjauspyRrBBn.

• Kaista-avustinjBrjestelmBn toi-
minta voi estyB tai se saattaa toi-
mia epBasianmukaisesti tien kun-
nosta ja ympBristRstB riippuen. Ole 
ajaessasi aina varovainen.

• 'lB pura etukameraa vBliaikaisesti 
sBvytetyn ikkunan asentamista 
varten tai kiinnittBBksesi ikkunaan 
pinnoitteita tai lisBvarusteita.

 Jos purat kameran ja kokoat sen 
uudelleen, tarkistuta jBrjestelmB 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla Kia-jBlleen-
myyjBllB tai huollon yhteistyR-
kumppanilla, jossa jBrjestelmBn 
kalibrointitarve tarkistetaan.

(Jatkuu)
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Aktiivisen kaistavahdin toiminta

Aktiivisen kaistavahdin kytkeminen 
kByttRRn / pois kBytRstB:
Kun START/STOP-painike on ON-asen-
nossa, aktiivinen kaistavahti kytkey-
tyy automaattisesti. Merkkivalo ( )
syttyy mittaristossa valkoisena. Jos 
painat mittaristossa tai kuljettajan 
vasemmalla puolella olevaa aktiivisen 
kaistavahdin painiketta, jBrjestelmB 
kytkeytyy pois pBBltB ja mittariston 
nBytRn merkkivalo sammuu.

(Jatkuu)

• Jos vaihdat tuulilasin, etukame-
ran tai niihin liittyviB ohjaus-
pyRrBn osia, tarkastuta jBrjes-
telmB valtuutetussa huollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla, jossa jBrjes-
telmBn kalibrointitarve tarkiste-
taan.

• JBrjestelmB havaitsee kaistavii-
vat ja tien reunan etukameralla ja 
tekee ohjausliikkeet tBmBn tiedon 
perusteella, joten se ei mahdolli-
sesti toimi oikein, jos kaistaviivat 
eivBt erotu selvBsti. KiinnitB eri-
tyistB huomiota ohjaukseen, kun 
aktiivinen kaistavahti on kBytRssB.

• Kun kaistamerkintRjB tai tien reu-
naa on vaikea havaita, noudata 
”Huomautus kuljettajalle” -osion 
ohjeita.

• 'lB poista tai vaurioita aktiiviseen 
kaistavahtiin liittyviB osia.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• 'lB aseta kojelaudan pBBlle valoa 
heijastavia esineitB kuten peilejB, 
valkoista paperia tms. JBrjestelmB 
ei mahdollisesti toimi oikein, jos 
auringonvalo heijastuu sen kame-
ra-anturiin.

• Et ehkB kuule kaista-avustimen 
varoitusBBntB, jos audiolaitteisto 
on liian kovalla.

• Kun muita BBnimerkkejB kuten tur-
vavRiden varoitusBBni on kBytRssB 
ja ne ohittavat aktiivisen kaista-
vahdin hBlytysjBrjestelmBn, aktii-
visen kaistavahdin varoitusBBntB ei 
ehkB anneta.

• Jos ajonopeus on korkea, avusta-
van ohjauksen vBBntRvoima ei riitB 
auton pitBmiseen kaistalla. TBllRin 
auto saattaa poistua kaistaltaan. 
Noudata nopeusrajoituksia kais-
ta-avustinta kByttBessBsi.

• Jos kiinnitBt esineitB ohjauspyR-
rBBn, jBrjestelmB ei ehkB toimi 
avusta ohjauksessa.

• Jos kiinnitBt esineitB ohjauspyR-
rBBn, hands off -hBlytys ei ehkB 
toimi kunnolla.

���3058026�
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Merkkivalon vBri muuttuu aktiivisen 
kaistavahdin tilan mukaan.
 -  Valkoinen: Anturi ei havaitse kais-

tamerkintRjB tai ajonopeus on alle 
60 km/h.

 -  VihreB: Anturi havaitsee kaista-
merkinnBt tai tien reunan ja jBrjes-
telmB voi kBBntBB ohjauspyRrBB.

Aktiivinen kaistavahdin toiminta
• Jos haluat nBhdB aktiivisen kaista-
vahdin nBytRn LCD-nBytRssB, valitse 
ASSIST-tila ( ).

• LisBtietoja on kohdassa ”LCD-nBytRn 
tilat” sivulla 5-47.

• Kun aktiivinen kaistavahti on akti-
voitu, molemmat kaistaviivat tai 
tien reunaviiva tunnistetaan, ajono-
peus on yli 60 km/h ja kaikki akti-
voitumisen ehdot tByttyvBt, vihreB 
ohjauspyRrBmerkkivalo syttyy sen 
merkiksi, ettB jBrjestelmB on valmis 
ohjaamaan ohjauspyRrBB.

Jos ajonopeus on yli 60 km/h ja jBrjes-
telmB havaitsee kaistamerkinnBt, vBri 
muuttuu harmaasta valkoiseksi.

VAROITUS 

Kaistavahti on jBrjestelmB, joka pyr-
kii avustamaan kuljettajaa kaistalla 
tai tiellB pysymisessB. Kuitenkaan 
kuljettaja ei saa luottaa yksinomaan 
jBrjestelmBBn, vaan hBnen on tark-
kailtava tieolosuhteita koko ajan ajon 
aikana.

�����058221	/�����058220	

 ■  Kaistaa ei ole 
tunnistettu

 ■  Kaista on 
tunnistettu
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Varoitus 

Jos auto poistuu kaistalta tai ylittBB 
tien reunan, ylitetty kaistamerkintB tai 
tien reuna vilkkuu LCD-nBytRssB ja 
kuuluu BBnimerkki.

 ❈ ■ Tuntoaistiin perustuva varoitus

 Jos auto poistuu kaistalta, ylitettB-
vB kaistaviiva vilkkuu LCD-nBytRllB 
ja ohjauspyRrBssB tuntuu vBrinB-
varoitus.

 

JBrjestelmB varoittaa kuljettajaa, jos 
hBn pBBstBB usean sekunnin ajaksi irti 
ohjauspyRrBstB aktiivisen kaistavahdin 
ollessa kBytRssB. 

�����058223	/�����058222	

 ■ Vasen kaista  ■ Oikea kaista

VAROITUS 

• Varoitusviesti saattaa ilmestyB 
myRhBssB riippuen tieolosuhteista. 
TBmBn vuoksi pidB kBtesi aina 
ohjauspyRrBllB ajon aikana.

• Jos pidBt ohjauspyRrBstB kiinni 
kevyesti, jBrjestelmB saattaa antaa 
hands off -varoituksen, sillB se 
kBsittelee tilannetta samoin kuin 
jos et pitBisi kiinni ohjauspyRrBstB.

• Jos ”kBdet irti ohjauspyRrBstB” 
-varoitus on jatkuva, BBnimerkki 
voi pidentyB ja jatkua, vaikka aktii-
visen kaistavahdin (LKA) ohjaus 
lakkaa.

�����058224	
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✽ HUOMAUTUS
• Kuljettaja voi ohjata autoa, vaikka 

jBrjestelmB on tekemBssB ohjaus-
liikettB. 

• OhjauspyRrBn kBBntBminen saat-
taa tuntua raskaammalta, kun jBr-
jestelmB on aktivoitunut. 

JBrjestelmB poistuu kBytRstB, kun:
• Vaihdat kaistaa suuntavilkkua kByt-
tBen.

 -  KBytBt suuntavilkkua kaistan vaih-
tamiseksi.

 -  Jos vaihdat kaistaa kByttBmBttB 
suuntavilkkua, ohjauspyRrBB saa-
tetaan ohjata jBrjestelmBn toi-
mesta.

• Aktiivinen kaistavahti voi siirtyB 
ohjauksen avustustilaan, kun auto 
on lBhellB kaistan keskiosaa, kun jBr-
jestelmB kBynnistetBBn tai kaistaa 
vaihdetiin. Aktiivinen kaistavahtijBr-
jestelmB ei voi auttaa ohjauksessa, 
jos auto seuraa kaistaviivaa jatku-
vasti liian lBhellB ennen siirtymistB 
avustustilaan. 

• AjonvakautusjBrjestelmB (ESC) tai 
ajovakauden hallintajBrjestelmB 
(VSM) toimii aktiivisesti.

• JBrjestelmB ei voi tehdB ohjauslii-
kettB, kun ajat jyrkkBBn kaarteeseen 
suurella ajonopeudella.

• JBrjestelmB ei voi avustaa ohjausta, 
kun ajonopeus on alle 55 km/h tai yli 
200 km/h.

• JBrjestelmB ei voi tehdB ohjauslii-
kettB, kun vaihdat kaistaa tai tien 
laitaa Bkillisesti.

• JBrjestelmB ei voi tehdB ohjauslii-
kettB, kun painat jarrupoljinta Bkilli-
sesti.

• JBrjestelmB ei voi tehdB ohjauslii-
kettB, kun kaista on erittBin leveB tai 
kapea.

• JBrjestelmB ei voi tehdB ohjauslii-
kettB, kun vain yksi kaistamerkintB 
tunnistetaan.

• KaistamerkintRjB on enemmBn kuin 
kaksi (esim. tietyRalueella).

• Kaarteen sBde on liian pieni.

• Kun kBBnnBt ohjauspyRrBB Bkillisesti, 
kaista-avustinjBrjestelmB poistetaan 
vBliaikaisesti kBytRstB.

• Kun ajetaan jyrkBssB mBessB.

Huomautus kuljettajalle
Kuljettajan on oltava varuillaan alla 
mainituissa tilanteissa, sillB jBrjestel-
mB ei ehkB toimi asianmukaisesti, kun 
kaistamerkintRjen tunnistus on heikkoa 
tai rajoittunutta:

Kun kaistan ja tien kunto on heikko
• Kaistaviiva tai tien reuna ei erotu sel-
vBsti tiestB tai se on pRlyn tai hiekan 
peitossa. 

• Kun kaistamerkinnBn vBri ei erotu 
kunnolla tienpinnasta.

VAROITUS 

• Kuljettaja on vastuussa tarkkojen 
ohjausliikkeiden suorittamisessa.

• Kuljettaja voi ohjata autoa, vaikka 
jBrjestelmB on tekemBssB ohjaus-
liikettB.

• Kytke jBrjestelmB pois pBBltB seu-
raavissa olosuhteissa:

 - Huonossa sBBssB

 - Huonokuntoisilla teillB

 -  Jos sinun pitBB tehdB toistuvia 
ohjausliikkeitB.

 -  Kun vedetBBn toista ajoneuvoa 
tai perBvaunua

• OhjauspyRrBn kBBntBminen saat-
taa tuntua raskaammalta, kun jBr-
jestelmB on aktivoitunut.
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• TiessB on kaistaviivaa muistuttava 
merkki.

• KaistamerkintB tai tien reuna on 
epBselvB tai kulunut.

• Kaistojen lukumBBrB kasvaa/vBhenee 
tai kaistaviivat risteBvBt (ajettaessa 
tiemaksupaikan lBpi, kaistojen jakau-
tuessa/yhdistyessB).

• Kaistaviivoja on enemmBn kuin kaksi.

• KaistamerkintB on erittBin kapea tai 
leveB.

• Kaistaviiva tai tien reuna ei ole nBky-
vissB lumen, sateen, lian, lBtBkRn tai 
muun syyn johdosta.

• Kaistaviivalla tai tien reunalla on esi-
merkiksi keskikorokkeen, suojakai-
teen tai meluesteen varjo.

• KaistamerkintB on monimutkainen 
tai se on korvattu muulla rakenteella 
esimerkiksi tietyRalueella.

• TiessB on suojatiemerkintRjB tai 
muita symboleita. 

• Kaista katoaa yhtBkkiB, kuten esi-
merkiksi risteyksessB.

• Tunnelin kaistamerkinnBn tai tien 
reunan pBBllB on likaa, RljyB tms.

• Ajokaista on erittBin kapea tai leveB.

Ulkoisten olosuhteiden vaikutuksesta
• Ulkovalon mBBrB muuttuu Bkillisesti 
esim. ajettaessa tunneliin tai sieltB 
pois tai ajettaessa sillan alta.

• Ajovalot eivBt ole pBBllB pimeBllB tai 
tunnelissa.

• TiellB on kaistanjakaja.

• Esim. katulampun, auringon tai vas-
taantulevan auton valo heijastuu tien 
pinnalla olevasta vedestB.

• Kun kirkas valo paistaa vastakkai-
seen suuntaan ajosuuntaasi nBhden.

• Tien pinta ei ole tasainen.

• Kun edellB ajava auto on erittBin 
lBhellB tai peittBB kaistaviivan tai tien 
reunan.

• Kun ajat jyrkBssB mBessB tai kaar-
teessa.

• Auto tBrisee voimakkaasti.

• LBmpRtila sisBpeilin lBhellB on  erit-
tBin korkea suoran auringonpaisteen 
tms. vuoksi.

Kun nBkyvyys eteen on huono
• Linssi tai tuulilasi on jonkin aineen 
peitossa.

• Anturi ei havaitse kaistamerkintBB 
sumun tai rankan vesi- tai lumisateen 
takia.

• Tuulilasi on huurtunut matkustamon 
ilmankosteudesta.

• TRrmByssuojan pBBllB on jotakin tms.

VAROITUS 

Kaistavahti on jBrjestelmB, joka pyr-
kii avustamaan kuljettajaa kaistalla 
pysymisessB. Kuljettaja ei saa kui-
tenkaan luottaa yksinomaan jBrjes-
telmBBn, vaan hBneltB edellytetBBn 
aina turvallista ajotapaa ja tark-
kuutta.
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Aktiivisen 
kaistavahtijBrjestelmBn 
toimintahBiriR

• Jos jBrjestelmBssB on toimintahBi-
riR, nBytRlle tulee varoitusviesti. Jos 
toimintahBiriR jatkuu, aktiivinen kais-
tavahtijBrjestelmBn vikamerkkivalo 
syttyy. 

Aktiivisen kaistavahtijBrjestelmBn 
vikamerkkivalo
Aktiivisen kaistavahtijBrjestelmBn toi-
mintahBiriRn merkkivalo (keltainen) 
syttyy ja BBnimerkki kytkeytyy, jos 
jBrjestelmB ei toimi oikein. Tarkistuta 
jBrjestelmB tBssB tapauksessa ammat-
tihuollossa. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

Kun jBrjestelmBssB on ongelma, 
kokeile seuraavia toimenpiteitB:
• Sammuta moottori, kBynnistB se 
uudelleen ja kytke jBrjestelmB pBBlle. 

• Tarkista, onko START/STOP-painike 
ON-asennossa.

• Tarkista, johtuuko toimintahBiriR 
sBBolosuhteista (esim. sumu, rank-
kasade).

• Tarkista, onko jBrjestelmBn kame-
ra-anturin linssi likainen.

Tarkastuta jBrjestelmB ammattihuol-
lossa, jos ongelma ei korjaudu. Suosit-
telemme kByntiB valtuutetulla KIA-jBl-
leenmyyjBllB tai huollon yhteistyR-
kumppanilla.

Aktiivisen kaistavahdin 
toimintojen muokkaus 
Kuljettaja voi kytkeB aktiivisen kaista-
vahdin (LKA) tilalle kaistavaroittimen 
(LDW). HBn voi myRs vaihtaa LCD-nBy-
tRn kByttBjBasetuksista (User Settings) 
aktiivisen kaistavahdin (LKA) tilaa.

Aktiivinen kaistavahti
Aktiivisen kaistavahdin LKA-tila avus-
taa kuljettajaa pitBmBBn auton oikealla 
ajokaistalla. Jos auto pysyy kaistaviivo-
jen vBlissB, jBrjestelmB puuttuu harvoin 
ohjauspyRrBn toimintaan tBssB tilassa. 
Aktiivinen kaistavahti kuitenkin puut-
tuu ohjaukseen, jos auto alkaa siirtyB 
pois kaistalta tahattomasti.

Kaistavaroitin
Kaistavaroitin varoittaa kuljettajaa 
visuaalisella varoituksella ja varoitu-
sBBnellB, kun jBrjestelmB havaitsee 
auton poistuvan kaistalta. TBssB tilas-
sa ohjauspyRrBB ei ohjata. JBrjestelmB 
varoittaa kuljettajaa, kun auton etu-
pyRrB koskettaa kaistaviivan sisBreu-
naa.

�����058225	
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 VASTAANTULEVAN LIIKENTEEN V(IST8-AVUSTIN (JOS FCA-J(RJESTELM( VARUSTEENA, POIS 
LUKIEN MEKSIKO)

Vastaantulevan liikenteen vBistR-avus-
tin havaitsee lBhestyvBn ajoneuvon 
tuulilasin etukameralla. Se avustaa 
kuljettajaa ohjauksessa etutRrmByk-
sen vBlttBmiseksi ja auton pitBmiseksi 
kaistallaan, kun auto ylittBB keskiviivan.

Toiminnon kByttR
Kuljettaja voi ottaa toiminnon kByttRRn 
tai poistaa sen kBytRstB mukautetta-
vien asetusten tilassa:
User Settings (mukautettavat asetuk-
set) ➠ Driver assistance (kuljettajaa 
avustavat jBrjestelmBt) ➠ Forward 
Collision-Avoidance Assist (FCA) (tRr-
mBysvaroittimella varustettu auto-
maattinen hBtBjarrutusjBrjestelmB). 
Katso lisBtietoja tBmBn luvun kohdasta 
[JBrjestelmBn asetukset].

VAROITUS 

• FCA-LO-toiminnon saatavuus riip-
puu maasta, jossa auto myydBBn. 
Katso tarkemmat tiedot oheisesta 
taulukosta.

• Kysy jBlleenmyyjBltBsi, onko FCA-
LO-toiminto saatavilla maassasi.

• TBmB toiminto on vain kuljetta-
jaa avustava jBrjestelmB. Se ei siis 
korvaa kuljettajan varovaisuutta ja 
huomiokykyB. Vastaan tulevan ajo-
neuvon tunnistusetBisyys on rajoi-
tettu. Tarkkaile liikennetilannetta 
jatkuvasti.

• Aja aina varovasti ja ota huomioon 
odottamattomien tilanteiden mah-
dollisuus. TBmB toiminto ei ohjaa 
autoa itsenBisesti eikB se ole tRr-
mByksenestojBrjestelmB.

Toiminnon 
kBytettBvyys Maat

FCA-LO ei ole saatavilla Meksiko 

FCA-LO on saatavilla Ei Meksiko
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Varoitusviesti ja toiminnon 
ohjaus

- Kun FCA-jBrjestelmB on kBytRssB, 
ajonopeus on yli 60 km/h ja auto 
ylittBB keskiviivan, vaikka vastaan on 
tulossa toinen auto, tBmB varoitus-
viesti tulee nBkyviin LCD-nBytRlle ja 
kuuluu BBnimerkki.

- LisBksi jBrjestelmB avustaa ohjausta 
auton palauttamiseksi kaistalleen.

Rajoitukset
• Katso kohta ”JBrjestelmBn rajoituk-
set [LKA]” sivulla 6-118.

• Katso kohta ”Ajoneuvojen havain-
nointi [FCA]” sivulla 6-118. 

VAROITUS 

• Ohjauksen hallinta ei voi tBysin 
estBB tRrmBystB vastaan tulevaan 
ajoneuvoon. Kuljettaja on vas-
tuussa tarkkaavaisuudestaan ja 
auton turvallisesta ajamisesta.

• Toiminto toimii tiettyjen olosuhtei-
den varassa, kuten vastaan tulevan 
ajoneuvon etBisyys ja nopeus, kul-
jettajan ajonopeus jne.

 Toiminto voi estyB tai se saat-
taa toimia epBasianmukaisesti tien 
kunnosta ja ympBristRstB riippuen. 
Ole ajaessasi aina varovainen.

• 'lB koskaan aja tahallasi vaaralli-
sesti jBrjestelmBn aktivoimiseksi.

���058102
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JBrjestelmBn kuvaus

 Kuolleen kulman varoitin (BCW)
Kuolleen kulman varoitusjBrjestelmBs-
sB (BCW) on takapuskuriin asennetut 
tutka-anturit. JBrjestelmB varoittaa 
kuljettajaa ajoneuvoista, jotka lBhesty-
vBt autoa kuolleessa kulmassa.

1) Kuolleessa kulmassa oleva alue

Kuolleen kulman tunnistusalue riippuu 
ajonopeudesta.
Ota huomioon, ettB jos ajat muuta 
liikennettB nopeammin, jBrjestelmB ei 
anna varoitusta.

2)  Suurella nopeudella lBhestyvB ajo-
neuvo

Kaistanvaihtovaroitin varoittaa kuljet-
tajaa viereisellB kaistalla suurella nope-
udella lBhestyvBstB ajoneuvosta. Jos 
kuljettaja kytkee suuntavilkun, kun jBr-
jestelmB havaitsee lBhestyvBn ajoneu-
von, jBrjestelmB varoittaa kuuluvalla 
varoitusBBnellB.

Kuolleen kulman tRrmByksen 
estojBrjestelmB

Kuolleen kulman tRrmByksen esto-
jBrjestelmB tunnistaa edessB olevan 
kaistan tuulilasin ylBosaan asennetul-
la kameralla ja sivulla/takana olevat 
alueet tutka-antureilla.
Kuolleen kulman tRrmByksen estojBr-
jestelmB saattaa aktivoida ajonvakau-
tusjBrjestelmBn (ESC) kun saatetaan 
tRrmBtB lBhestyvBBn ajoneuvoon kais-
tanvaihdon aikana. Sen tarkoituksena 
on alentaa tRrmBysriskiB tai vBhentBB 
tRrmByksen vaurioita.

 KUOLLEEN KULMAN VAROITUSJ(RJESTELM( / KUOLLEEN KULMAN 
T8RM(YKSENESTOJ(RJESTELM( (JOS VARUSTEENA)

���3058089�
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JBrjestelmBn asetukset ja 
aktivointi
JBrjestelmBn asetukset
• Kuljettaja voi ottaa jBrjestelmBn kByt-
tRRn asettamalla START/STOP-pai-
nikkeen ON-asentoon ja valitse-
malla ”AVN ➠ Settings (Asetukset) 
➠ Vehicle (Auto) ➠ Driver assistance 
(Kuljettajaa avustavat jBrjestelmBt) 
➠ Blind-spot safety (kuolleen kulman 
turvallisuus)”.

 -  Kuolleen kulman tRrmByksen esto-
jBrjestelmB (BCA-R) ja kuolleen 
kulman varoitusjBrjestelmB (BCW) 
kytkeytyvBt pBBlle ja ovat val-
miina aktivoitumaan, kun asetus 
”Active assist” (aktiivinen avustus) 
on valittuna. Jos ajoneuvo lBhes-
tyy kuolleessa kulmassa olevalta 
alueelta, kuuluu varoitusBBni tai 
suoritetaan jarrutus. 

 -  Kuolleen kulman varoitusjBrjes-
telmB kytkeytyy pBBlle ja on val-
miina aktivoitumaan, kun asetus 
Warning only (vain varoitus) on 
valittuna. Jos ajoneuvo lBhes-
tyy kuolleessa kulmassa olevasta 
alueesta, kuuluu varoitusBBni.

 -  JBrjestelmB poistetaan kBytRstB 
ja kuolleen kulman varoittimen/
tRrmByksen estojBrjestelmBn pai-
nikkeen merkkivalo sammuu, kun 
valitaan Off.

• Jos painat kuolleen kulman varoi-
tusjBrjestelmBn / tRrmByksen esto-
jBrjestelmBn painiketta, kun ”Active 
assist” (Aktiivinen avustus) tai ”War-
ning only” (vain varoitus) on valit-
tuna, painikkeen merkkivalo sammuu 
ja jBrjestelmB kytkeytyy pois pBBltB.  

• Jos painat kuolleen kulman varoi-
tusjBrjestelmBn / tRrmByksen esto-
jBrjestelmBn painiketta, kun jBrjes-
telmB on pois kBytRstB, painikkeen 
merkkivalo syttyy ja jBrjestelmB kyt-
keytyy pBBlle. TBssB tapauksessa 
jBrjestelmB palaa tilaan, jossa se oli 
ennen kuin moottori sammutettiin. 
Kun jBrjestelmB kytketBBn pBBlle ja 
kun moottori sammutetaan ja kByn-
nistetBBn uudelleen jBrjestelmBn 
ollessa kBytRssB, varoitusvalo syttyy 
3 sekunniksi sivutaustapeiliin.

VAROITUS 

• Ota aina huomioon ajo-olosuhteet 
ja odottamattomat tilanteet ajon 
aikana, vaikka kuolleen kulman 
varoitusjBrjestelmB ja kuolleen kul-
man tRrmByksen estojBrjestelmB 
ovat kBytRssB.

• Kuolleen kulman tRrmBysvaroi-
tinjBrjestelmBn (BCW) ja kuolleen 
kulman tRrmByksen estojBrjestel-
mBn (BCA-R) on tarkoitus avustaa 
kuljettajaa. 'lB luota pelkBstBBn 
jBrjestelmien toimintaan. Ota aina 
ajon aikana huomioon turvallisuu-
teen vaikuttavat tekijBt.

• Kuolleen kulman tRrmBysvaroitin-
jBrjestelmB (BCW) ja kuolleen kul-
man tRrmByksen estojBrjestelmB 
(BCA-R) eivBt korvaa kuljettajan 
huolellista ja turvallista ajotapaa. 
Ole aina riittBvBn varovainen vaih-
taessasi kaistaa ja peruuttaessasi. 
Kuolleen kulman tRrmBysvaroitin-
jBrjestelmB (BCW) ja kuolleen kul-
man tRrmByksen estojBrjestelmB 
(BCA-R) eivBt vBlttBmBttB tunnista 
kaikkia auton sivulla olevia koh-
teita.

�����058027�
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• JBrjestelmB palaa edelliseen tilaansa, 
jos moottori sammutetaan ja kByn-
nistetBBn.

• Kuljettaja voi valita alkuperBisen 
varoituksen ajoituksen AVN-jBrjes-
telmBstB valitsemalla ”AVN ➠ Set-
tings (Asetukset) ➠ Vehicle (Auto) ➠ 
Driver assistance (kuljettajaa avus-
tavat jBrjestelmBt) ➞ Warning timing 
(varoituksen ajoitus).

• Kuolleen kulman varoitusjBrjestel-
mBn toimintavaihtoehdot ovat seu-
raavat:

 -  Normal (normaali): 
    Kun tBmB vaihtoehto on valit-

tuna, kuolleen kulman varoitusjBr-
jestelmB aktivoituu normaalisti. Jos 
tBmB tuntuu liian herkBltB, vaihda 
valinnaksi ”Later”.

   Varoituksen aktivointiaika saattaa 
tuntua myRhBiseltB, jos sivulla/
takana oleva auto kiihdyttBB Bkilli-
sesti. 

 - Later (myRhBstetty): 
  Valitse tBmB aktivointiaika, kun lii-
kennettB on vBhBn ja ajat hitaasti. 
Jos kuitenkin haluat vaihtaa akti-
vointiaikaa, auton muiden jBrjes-
telmien varoitusten aktivointiaika 
saattaa myRs muuttua. Tarkista 
varoituksen aktivointiaika ennen 
sen vaihtamista.

Varoitusviesti ja jBrjestelmBn 
ohjaus

Kuolleen kulman 
tunnistusjBrjestelmB (BCW)

EnsimmBisen vaiheen varoitus

Jos jBrjestelmB havaitsee ajoneuvon 
tunnistusalueella, sivutaustapeilin ja 
tuulilasinBytRn (jos varusteena) varoi-
tusvalo syttyy.
Varoitus kytkeytyy pois pBBltB ajo-olo-
suhteiden mukaan, kun havaittu ajo-
neuvo ei enBB ole tunnistusalueella.

Toisen vaiheen varoitus

[A] : MerkkiBBni

���058127
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VaroitusmerkkiBBni varoittaa kuljetta-
jaa seuraavissa tilanteissa:
1. TutkajBrjestelmB on havainnut 

auton kuolleessa kulmassa olevalla 
alueella JA

2. Suuntavilkku kytketBBn (samalle 
puolelle, jossa lBhestyvB ajoneuvo 
havaitaan). Kun varoitus aktivoituu, 
ulkopeilin ja tuulilasinBytRn (jos 
varusteena) varoitusvalo alkaa 
vilkkua. Kuuluu myRs varoittava 
BBnimerkki. Jos kytket suuntavil-
kun pois pBBltB, toisen vaiheen 
varoitus lakkaa.

 Varoitus kytkeytyy pois pBBl-
tB ajo-olosuhteiden mukaan, kun 
havaittu ajoneuvo ei enBB ole tun-
nistusalueella.

���058129

VAROITUS 

• Ulkopeilin varoitusvalo syttyy aina, 
kun jBrjestelmB havaitsee takasi-
vulla ajoneuvon.

 TRrmBysvaaran vuoksi tarkkaile 
myRs auton ympBristRB varoitus-
valon lisBksi.

• Vaikka autossasi on kuolleen kul-
man varoitusjBrjestelmB, se ei kor-
vaa turvallista ajotapaa. 'lB luota 
pelkBstBBn jBrjestelmBBn, vaan 
tarkista auton ympBristR aina 
itse ennen kaistan vaihtamista tai 
peruuttamista.

• TietyissB olosuhteissa jBrjestelmB 
ei varoita kuljettajaa. Tarkkaile 
auton ympBristRB aina ajon aikana.

HUOMIO

• Kuljettajan tulee aina olla erittBin 
varovainen ajaessaan, riippumat-
ta siitB syttyykR ulkotaustapeilin 
varoitusvalo tai kuuluuko varoitu-
sBBni.

• Kuolleen kuolleen kulman varoit-
timen varoitusmerkkiBBnet voivat 
peittyB audiojBrjestelmBn soitto-
BBnen alle, jos BBnenvoimakkuus 
on liian suuri.

• Kuolleen kulman varoittimen 
varoitusBBni ei ehkB kuulu, kun 
muiden jBrjestelmien varoitusBB-
net ovat pBBllB.
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Kuolleen kulman tRrmByksen 
estojBrjestelmB

Kuolleen kulman tRrmByksen estojBr-
jestelmB voi kByttBB jarruja, kun lBhes-
tyvB ajoneuvo havaitaan tietyllB etBi-
syydellB autosi vieressB/takana.

Se kohdistaa kevyen jarruvoiman ren-
kaaseen, joka sijaitsee vastakkaisella 
puolella mahdolliseen tRrmByskoh-
taan nBhden. Mittaristossa kuljettajalle 
ilmoitetaan jBrjestelmBn aktivoitumi-
sesta.
Kuolleen kulman tRrmByksen estojBr-
jestelmB kytketBBn automaattisesti 
pois pBBltB, kun:
- Auto ajaa tietyn etBisyyden pBBhBn

- Auton liikesuunta muuttuu pois mah-
dollisesta tRrmByspisteestB

- OhjauspyRrBB kBBnnetBBn yhtBkkiB

- Jarrupoljinta painetaan

- Tietyn ajan jBlkeen

Kuljettajan tulisi ajaa autoa keskellB 
ajokaistoja, jotta jBrjestelmB pysyisi 
valmiustilassa.
Jos autolla ajetaan liian lBhellB tois-
ta kaistaa, jBrjestelmB ei ehkB toimi 
asianmukaisesti.
LisBksi jBrjestelmB ei ehkB asianmu-
kaisesti ohjaa autoasi ajotilanteiden 
mukaisesti. KiinnitB siis aina riittBvBsti 
huomiota ajotilanteisiin ja ympBristRRn.

�����058125�
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VAROITUS 

• Kuljettaja on vastuussa tarkkojen 
ohjausliikkeiden suorittamisessa.

• 'lB turhaan kBytB ohjauspyRrBB, 
kun kuolleen kulman tRrmByksen 
estojBrjestelmB on toiminnassa.

• Ole aina varovainen ajaessasi. 
Kuolleen kulman tRrmByksen esto-
jBrjestelmB ei ehkB toimi asian-
mukaisesti tai se saattaa toimia 
turhaan ajotilanteista riippuen.

• Kuolleen kulman tRrmByksen esto-
jBrjestelmB on kuljettajaa avustava 
toiminto, eikB se korvaa turvallista 
ajotapaa. Kuljettajan vastuulla on 
ajaa aina varovasti ja huomioida 
odottamattomien tilanteiden mah-
dollisuus. Tarkkaile liikennetilan-
netta jatkuvasti.
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Tunnistusanturi (kamera ja tutka) Etukamera
Etukamera on kaistan tunnistava 
anturi. Jos anturi on lumen, veden tai 
lian peitossa, jBrjestelmB saattaa olla 
hetkellisesti pois kBytRstB eikB toimi 
asianmukaisesti, kunnes anturin tun-
nistusteho palautuu. PidB anturi aina 
puhtaina.
*  Katso etukamera-anturin liittyvBt 
huomautukset aktiivista kaistavahti-
jBrjestelmBB kBsittelevBstB kohdasta. 

Takatutka
Taka-anturit ovat takapuskurin sisBllB 
ja niillB tunnistetaan sivu-/taka-alueita. 
PidB takapuskuri aina puhtaana, jotta 
jBrjestelmB toimii oletetulla tavalla.

�����058011�
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 ■ Etukamera

 ■ Takatutka

HUOMIO

• JBrjestelmB ei ehkB toimi asianmu-
kaisesti, jos puskuri on vaurioitunut 
tai jos takapuskuri on vaihdettu tai 
korjattu.

• Tunnistusalue vaihtelee jonkin ver-
ran tien leveyden mukaan. Kapealla 
tiellB jBrjestelmB voi tunnistaa vie-
reisellB kaistalla liikkuvan ajoneu-
von. 

• JBrjestelmB saattaa sammua vah-
vojen sBhkRmagneettisten aaltojen 
vuoksi.

• PidB anturit aina puhtaina.
• AnturiyksikkRB ei saa purkaa, ja 

anturikomponenttia pitBB suojella 
iskuilta.

• 'lB paina tutka-anturia tai anturin 
kantta liian voimakkaasti. Jos antu-
ri siirretBBn vBkisin pois oikeas-
ta asennostaan, jBrjestelmB ei 
ehkB toimi asianmukaisesti. TBssB 
tapauksessa myRs varoitusviesti 
voi puuttua nBytRstB. 

(Jatkuu)
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Kuolleen kulman tunnistusjBrjestelmB 
(BCW) pois kBytRstB. 
Tutkan toiminta estetty.

• Varoitusviesti voi tulla nByttRRn seu-
raavissa tapauksissa:

 -  Toinen tai molemmat takapuskurin 
anturit ovat lian, lumen tai roskien 
peitossa eivBtkB toimi.

 -  Ajetaan maaseudulla, eikB anturi 
tunnista toista ajoneuvoa pitkBBn 
aikaan.

 -  Huonossa sBBssB, esimerkiksi ran-
kassa vesi- tai lumisateessa.

NBissB olosuhteissa kuolleen kulman 
varoitusjBrjestelmB kytkeytyy pois 
kBytRstB automaattisesti, ja kytkimen 
varoitusvalo sammuu.

Kytke kuolleen kulman varoitusjBrjes-
telmB ja tRrmByksen estojBrjestelmB 
(jos varusteena) pois pBBltB, kun kyt-
ket perBvaunun tai trailerin.
- Paina kuolleen kulman varoitusjBr-
jestelmBn / tRrmByksen estojBrjes-
telmBn painiketta (painikkeen merk-
kivalo sammuu)

- Poista risteBvBn liikenteen varoitus-
jBrjestelmB poistamalla valinta 

 ”AVN ➠ Settings (Asetukset) ➠ 
Vehicle (Auto) ➠ Driving Assist (Kul-
jettajaa avustavat jBrjestelmBt) ➠ 
Blind-spot safety (Kuolleen kulman 
turvallisuus) ➠ RisteBvBn liikenteen 
varoitusjBrjestelmB” (jos varusteena)

 Jos kBytBt kuolleen kulman varoitus-
jBrjestelmBB tai tRrmByksen estojBr-
jestelmBB, irrota perBvaunu tai trai-
leri.

Jos kuolleen kulman varoitusjBrjestel-
mB poistettu kBytRstB -varoitusviesti 
tulee nByttRRn, varmista, ettB taka-
puskurissa ei ole likaa eikB lunta antu-
rien asennusalueella. Poista mahdol-
linen lika, lumi ja roskat, jotka voivat 
haitata tutka-anturien toimintaa.

(Jatkuu)
 Suosittelemme, ettB tarkis-

tutat auton valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon yhteis-
tyRkumppanilla.

• 'lB kiinnitB vierasesineitB kuten 
puskuritarroja tai puskurin suojuk-
sia lBhellB tutka-anturia tai maalaa 
anturin aluetta. Se saattaa heiken-
tBB anturin tehoa.

• Tuulilasiin EI SAA kiinnittBB lisBva-
rusteita eikB tarroja, eikB tuulilasia 
saa sBvyttBB.

• Varo kamera-anturin kastumista.
• 'L' KOSKAAN aseta kojelaudal-

le mitBBn valoa heijastavaa (esim. 
valkoinen paperi, peili). VBhBinenkin 
heijastus voi aiheuttaa jBrjestel-
mBn toimintahBiriRitB.

�����058127�
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Kun lika ja roskat on poistettu, tRr-
mByksen estojBrjestelmBn pitBisi taas 
toimia normaalisti noin 10 minuutin 
ajon jBlkeen.
Jos jBrjestelmB ei edelleenkBBn toimi 
normaalisti, suosittelemme, ettB tar-
kistutat auton valtuutetulla Kia-jBl-
leenmyyjBllB tai huollon yhteistyR-
kumppanilla.

Tarkista kuolleen kulman varoitusjBr-
jestelmB (BCW)
Jos kuolleen kulman varoitusjBrjes-
telmBssB on toimintahBiriR, nByttRRn 
tulee varoitusviesti ja kytkimen valo 
sammuu. JBrjestelmB kytkeytyy auto-
maattisesti pois kBytRstB. Kuolleen 
kulman tRrmByksen estojBrjestelmB ei 
toimi myRskBBn, jos kuolleen kulman 
varoitusjBrjestelmB kytkeytyy pois 
pBBltB toimintahBiriRn vuoksi. Suosit-
telemme, ettB tarkistutat auton val-
tuutetussa Kia-huollossa.

Kuolleen kulman tRrmByksen estojBr-
jestelmB
Jos jBrjestelmBssB on toimintahBiriR, 
nBytRlle tulee varoitusviesti. JBrjes-
telmB kytkeytyy automaattisesti pois 
kBytRstB. Kuolleen kulman varoitin toi-
mii edelleen, vaikka Kuolleen kulman 
tRrmByksen estojBrjestelmB kytkey-
tyy pois pBBltB toimintahBiriRn vuoksi. 
Suosittelemme, ettB tarkistutat auton 
valtuutetussa Kia-huollossa kuolleen 
kulman tRrmByksen estojBrjestelmBn 
kByttBmiseksi.

�����058131� �����058132�
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JBrjestelmBn rajoitukset
Kuljettajan pitBB olla erityisen varo-
vainen seuraavissa tilanteissa, koska 
jBrjestelmB ei mahdollisesti havaitse 
muita ajoneuvoja tai esteitB:
• Autolla vedetBBn perBvaunua tai 
traileria.

• Ajo-olosuhteet ovat huonot esim. 
rankkasateen tai lumikuuron vuoksi.

• Anturi on veden, lumen tai mudan 
peitossa.

• Takapuskurissa on anturin edessB 
esimerkiksi tarra, puskurisuojus tai 
pyRrBteline.

• Takapuskurissa on vaurio, tai anturi 
on siirtynyt pois alkuperBiseltB pai-
kaltaan.

• Auton korkeus on muuttunut merkit-
tBvBsti esimerkiksi raskaan kuorman 
tai vBBrBn rengaspaineen takia.

• Takapuskurin pinta on erittBin lBm-
min.

• Muut autot, seinBt tai pysBkRintihal-
lin pilarit peittBvBt anturien tunnis-
tusalueen.

• Autolla ajetaan mutkaisella tiellB.

• Autolla ajetaan tietullin lBpi.

• Tien pinnassa (tai lBhistRllB) on epBn-
ormaaleja metallikomponentteja.

• Auton lBhellB on kiinteB este, esimer-
kiksi suojakaide.

• JyrkBssB ala- tai ylBmBessB, jossa 
tien pinta on kalteva.

• Ajetaan kapealla tiellB, jonka laidoilla 
on pitkBB ruohoa tai puita.

• Ajetaan maaseudulla, eikB anturi 
tunnista toista ajoneuvoa tai raken-
netta pitkBBn aikaan.

• Ajetaan mBrBllB tiellB.

• Ajetaan tiellB, jonka suojakaide tai 
seinB on kaksoisrakenteinen.

• Auton lBhellB on suurikokoinen ajo-
neuvo, esimerkiksi bussi tai kuor-
ma-auto.

• Toinen ajoneuvo ajaa hyvin lBhellB 
takana.

• Toinen ajoneuvo ohittaa auton erit-
tBin suurella ajonopeudella.

• Kaistanvaihdon aikana.

• Auton viereinen ajoneuvo lBhtee liik-
keelle samanaikaisesti ja samalla 
ajonopeudella.

• Kun viereisellB kaistalla oleva auto 
siirtyy seuraavalle kaistalle tai kah-
den kaistan pBBssB oleva ajoneuvo 
siirtyy viereiselle kaistalle.

• Auton lBhellB on moottori- tai polku-
pyRrB.

• Auton lBhellB on matala perBvaunu.

• Jos tunnistusalueella on pieniB koh-
teita kuten ostoskBrry tai lastenrat-
taat.

• Toinen ajoneuvo on matala, esimer-
kiksi urheiluauto.

• Jarrupoljinta painetaan.

• AjonvakautusjBrjestelmB (ESC) akti-
voidaan.

• AjonvakautusjBrjestelmBn (ESC) toi-
mintahBiriR.

• Rengaspaine on alhainen tai rengas 
on vaurioitunut.

• Jarruja on muutettu.

• Auto vaihtaa Bkillisesti ajosuuntaa.

• Autolla tehdBBn BkillisiB kaistanvaih-
toja.

• Auto pysBhtyy Bkillisesti.

• Auton ympBristRn lBmpRtila on erit-
tBin alhainen.

• Auto tBrisee voimakkaasti ajettaessa 
epBtasaisella tiellB.

• Autolla ajetaan liukkaalla alustalla 
(lunta, vesilBtBkRitB tai jBBtB).
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• Aktiivinen kaistavahti (LKA) tai kais-
tavaroitin (LDW) ei toimi normaalisti. 
(mikBli varusteena)

 Katso lisBtietoja kohdasta ”Aktiivinen 
kaistavahti (LKA)” sivulla 6-118.

- Kaarreajo
 Kuolleen kulman varoitusjBrjes-
telmB ja tRrmByksen estojBrjestelmB 
eivBt ehkB toimi asianmukaisesti, 
kun ajetaan kaartuvaa tietB. Joissa-
kin tapauksissa jBrjestelmB ei ehkB 
tunnista viereisellB kaistalla olevaa 
autoa. 

 KiinnitB aina huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin.

 

Kuolleen kulman varoitusjBrjestelmB 
ja tRrmByksen estojBrjestelmB eivBt 
ehkB toimi asianmukaisesti, kun 
ajetaan kaartuvaa tietB. Joissakin 
tapauksissa jBrjestelmB saattaa tun-
nistaa samalla kaistalla olevan auton. 

 KiinnitB aina huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin.

- Ajetaan paikassa, jossa tiet yhdisty-
vBt/jakautuvat

 Kuolleen kulman varoitusjBrjestelmB 
ja kuolleen kulman tRrmByksen esto-
jBrjestelmB eivBt ehkB toimi oikein, 
jos kaistat yhdistyvBt/jakautuvat.  
Joissakin tapauksissa jBrjestelmB 
ei ehkB tunnista viereisellB kaistalla 
olevaa autoa.  

 KiinnitB aina huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin.

- MBkiajo
 Kuolleen kulman varoitusjBrjestelmB 
ja tRrmByksen estojBrjestelmB eivBt 
ehkB toimi asianmukaisesti, kun aje-
taan mBessB. Joissakin tapauksissa 
jBrjestelmB ei ehkB tunnista vierei-
sellB kaistalla olevaa autoa. 

 Joissain tapauksissa jBrjestelmB 
saattaa myRs tunnistaa virheellisesti 
maaston tai rakenteet.

 KiinnitB aina huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin.

���3058029�
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- Kaistat ovat eri korkeudella toisiinsa 
nBhden

 Kuolleen kulman varoitusjBrjestelmB 
ja tRrmByksen estojBrjestelmB eivBt 
ehkB toimi oikein, jos kaistat ovat eri 
korkeudella toisiinsa nBhden.  

 Joissakin tapauksissa jBrjestelmB ei 
ehkB tunnista autoa tiellB, jonka kais-
tat ovat eri korkeudella (alikulku, ris-
teyksiB erottava korkeusero tms.). 

 KiinnitB aina huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin.

[A]: melueste
[B]: suojakaide

- Ajetaan alueella, jossa tien vierellB on 
rakenne

 Kuolleen kulman varoitusjBrjestelmB 
ja tRrmByksen estojBrjestelmB eivBt 
ehkB toimi asianmukaisesti, jos tien 
vieressB on jokin rakenne. 

 Joissakin tapauksissa jBrjestelmB 
saattaa virheellisesti tunnistaa tien 
vieressB olevia rakenteita (melues-
teitB, suojakaiteen, kaksinkertaisen 
suojakaiteen, keskikorokkeen, pyl-
vBBn, katulampun, liikennemerkin, 
tunnelin seinBn jne.). 

 KiinnitB aina huomiota tiehen ja 
ajo-olosuhteisiin.

�����058032� �����058033�
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JBrjestelmBn kuvaus

RisteBvBn liikenteen 
varoitusjBrjestelmB (RCCW) 

RisteBvBn liikenteen varoitusjBrjestel-
mB (RCCW) kByttBB tutka-antureita 
valvoakseen risteBvBB liikennettB eli 
auton takaa vasemmalta ja oikealta 
puolelta lBhestyviB ajoneuvoja. 
Kuolleen kulman tunnistusalue riippuu 
lBhestyvBn ajoneuvon ajonopeudesta.

 RisteBvBn liikenteen 
tRrmByksenestojBrjestelmB (RCCA)
RisteBvBn liikenteen tRrmByksenesto-
jBrjestelmB tarkkailee risteBvBB liiken-
nettB eli auton takaa vasemmalta ja 
oikealta puolelta lBhestyviB ajoneuvoja.
RisteBvBn liikenteen tRrmByksenesto-
jBrjestelmB (RCCA) saattaa aktivoida 
ajonvakautusjBrjestelmBn (ESC) kun 
saatetaan tRrmBtB lBhestyvBBn ajo-
neuvoon. Sen tarkoituksena on alentaa 
tRrmBysriskiB tai vBhentBB tRrmByk-
sen vaurioita.

 RISTE(V(N LIIKENTEEN VAROITUSJ(RJESTELM( (RCCW ) / RISTE(V(N LIIKENTEEN 
T8RM(YKSENESTOJ(RJESTELM( (RCCA) (MIK(LI VARUSTEENA)

���3058092�

VAROITUS 

• Ota aina huomioon ajo-olosuhteet 
ja odottamattomat tilanteet ajon 
aikana, vaikka risteBvBn liikenteen 
varoitusjBrjestelmB ja risteBvBn 
liikenteen tRrmByksenestojBrjes-
telmB ovat kBytRssB.

• RisteBvBn liikenteen varoitusjBr-
jestelmBn ja risteBvBn liikenteen 
tRrmByksenestojBrjestelmBn on 
tarkoitus avustaa kuljettajaa. 'lB 
luota pelkBstBBn jBrjestelmien toi-
mintaan. Ota aina ajon aikana huo-
mioon turvallisuuteen vaikuttavat 
tekijBt.

• RisteBvBn liikenteen varoitusjBr-
jestelmB ja risteBvBn liikenteen 
tRrmByksenestojBrjestelmB eivBt 
korvaa kuljettajan huolellista ja 
turvallista ajotapaa. Ole aina riittB-
vBn varovainen peruuttaessasi. 
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 JBrjestelmBn asetukset ja 
aktivointi

JBrjestelmBn asetukset
• Kuljettaja voi aktivoida jBrjestelmBt 
asettamalla START/STOP-painikkeen 
ON-asentoon ja valitsemalla User 
Settings (mukautettavat asetuk-
set) ➠ Driver Assistance (kuljettajaa 
avustavat jBrjestelmBt) ➠ Blind-spot 
safety (kuolleen kulman turvallisuus) 
➠ Rear Cross-Traffic Safety (risteB-
vBn liikenteen varoitusjBrjestelmB). 
RisteBvBn liikenteen tRrmByksenes-
tojBrjestelmB (RCCA) ja risteBvBn lii-
kenteen varoitusjBrjestelmB (RCCW) 
kytkeytyvBt pBBlle, kun valitaan 
”Rear Cross-Traffic safety” (risteB-
vBn liikenteen varoitusjBrjestelmB).

• Kun moottori sammutetaan ja kByn-
nistetBBn uudelleen, jBrjestelmBt 
ovat jo valmiina aktivoitaviksi.

• Kun jBrjestelmB kytketBBn pBBlle ja 
kun moottori sammutetaan ja kByn-
nistetBBn uudelleen, varoitusvalo 
syttyy 3 sekunniksi sivutaustapeiliin.

Kuljettaja voi valita alkuperBisen varoi-
tuksen ajoituksen AVN-jBrjestelmBstB 
valitsemalla User Settings (mukautet-
tavat asetukset) ➠ Driver assistance 
(kuljettajaa avustavat jBrjestelmBt) ➠ 
Warning timing (varoituksen ajoitus). 
RisteBvBn liikenteen varoitusjBrjestel-
mBn toimintavaihtoehdot ovat seu-
raavat:
- Normal (normaali): 
 Kun tBmB vaihtoehto on valittuna, 
risteBvBn liikenteen varoitus aktivoi-
tuu normaalisti. Jos tBmB tuntuu liian 
herkBltB, vaihda valinnaksi ”Later”.

 Varoituksen aktivointiaika saat-
taa tuntua myRhBiseltB, jos sivulla/
takana oleva auto kiihdyttBB Bkilli-
sesti. 

- Later (myRhBstetty): 
 Valitse tBmB aktivointiaika, kun lii-
kennettB on vBhBn ja ajat hitaasti. 
Jos kuitenkin haluat vaihtaa aktivoin-
tiaikaa, auton muiden jBrjestelmien 
varoitusten aktivointiaika saattaa 
myRs muuttua. Tarkista varoituksen 
aktivointiaika ennen sen vaihtamista.

Kuljettaja voi valita risteBvBn liiken-
teen varoituksen BBnenvoimakkuuden 
valitsemalla ”User Settings (mukautet-
tavat asetukset) ➠ Driver Assistance 
(kuljettajaa avustavat jBrjestelmBt) ➠ 
Warning Volume (varoituksen BBnen-
voimakkuus) ➠ High/Medium/Low 

(suuri/keskimBBrBinen/alhainen)”. Jos 
kuitenkin haluat vaihtaa varoituksen 
BBnenvoimakkuutta, myRs auton mui-
den jBrjestelmien varoitusten BBnen-
voimakkuus saattaa myRs muuttua. 
Katso lisBtietoja kohdasta ”LCD-nByt-
tR” sivulla 5-46.

Toimintaedellytykset
KByttR:
Siirry AVN-jBrjestelmBn kohtaan ”User 
Settings (mukautettavat asetukset) ➠ 
Driver assistance (kuljettajaa avusta-
vat jBrjestelmBt) ➠ Blind-spot safety 
(kuolleen kulman turvallisuus) ➠ ris-
teBvBn liikenteen varoitus)”. JBrjestel-
mB kytkeytyy valmiustilaan.
JBrjestelmB aktivoituu, kun ajonopeus 
on alle 10 km/h ja vaihteenvalitsin on 
R-asennossa (peruutus). 
*  JBrjestelmB ei kytkeydy pBBlle, jos 
ajonopeus on yli 10 km/h. JBrjestelmB 
kytkeytyy uudelleen pBBlle, jos ajono-
peus on alle 8 km/h.

JBrjestelmBn tunnistusetBisyys on noin 
25 m. Se havaitsee lBhestyvBn ajo-
neuvon, jonka ajonopeus on enintBBn 
43 km/h.
Huomaa, ettB jBrjestelmBn tunnistus-
alue voi vaihdella olosuhteiden mukaan. 
Ole aina varovainen ja tarkkaile auton 
ympBristRB peruutettaessa.
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Varoitusviesti ja jBrjestelmBn 
ohjaus
RisteBvBn liikenteen 
varoitusjBrjestelmB (RCCW)

Jos anturien havaitsema ajoneuvo 
lBhestyy autoasi takavasemmalta/-oi-
kealta, kuuluu varoitusBBni, sivutausta-
peilin varoitusvalo vilkkuu ja LCD-nByt-
tRRn tulee varoitusviesti. Jos peruutus-
kamerajBrjestelmB on kBytRssB, myRs 
AVN-nByttRRn tulee viesti.

Varoitus lakkaa, kun:
-  Autosi takana vasemmalla/oikealla 
liikkuva auto ei ole tunnistusalueella.

- Auto on suoraan autosi takana.

- Auto ei aja autoasi kohti.

- Auton lBhestymisnopeus on alentu-
nut.

RisteBvBn liikenteen 
tRrmByksenestojBrjestelmB (RCCA)

���3058093�
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Jos tRrmBysriski havaitaan, kun ris-
teBvBn liikenteen tRrmByksenes-
tojBrjestelmB on kBytRssB, jarrujen 
ohjausjBrjestelmB ohjaa jarruja. Mit-
taristossa kuljettajalle ilmoitetaan 
jarrujen ohjauksesta. Jos peruutuska-
merajBrjestelmB on kBytRssB, myRs 
AVN-nByttRRn tulee viesti.
Jarrujen ohjauksen jBlkeen kuljettajan 
on vBlittRmBsti painettava jarrupoljinta 
ja tarkistettava ympBristR. 
- JBrjestelmB aktivoi jarrut vain noin 2 
sekunnin ajaksi.

 Kuljettajan on kiinnitettBvB huomiota 
jarrujen vapauttamiseen, kun jar-
rujen ohjausjBrjestelmB poistetaan 
kBytRstB.

- JBrjestelmBn tekemB jarrujen ohjaus 
lopetetaan, jos kuljettaja painaa pol-
jinta riittBvBn voimakkaasti.

- Jarrujen ohjaus aktivoidaan kerran 
kutakin oikealta/vasemmalta tapah-
tuvaa lBhestymistB kohden, kun 
vaihteenvalitsin on siirretty R-asen-
toon.

Jarrujen ohjaus ei ehkB toimi asian-
mukaisesti ajonvakautusjBrjestelmBn 
(ESC) tilasta riippuen. Sama varoitus-
viesti nBytetBBn mittaristossa myRs 
tBssB tapauksessa.
- Kun ajonvakautusjBrjestelmBn (ESC) 
varoitusvalo palaa.

- Kun ajonvakautusjBrjestelmB (ESC) 
aktivoidaan eri tarkoituksessa.

HUOMIO

• Kun risteBvBn liikenteen varoitus-
jBrjestelmBn toiminnan edellytyk-
set tByttyvBt, varoitus annetaan 
aina kun ajoneuvo lBhestyy pai-
kallaan olevaa (ajonopeus 0 km/h) 
autoasi sivulta/takaa.

• JBrjestelmBn varoitus tai jarrutus 
ei ehkB toimi asianmukaisesti, jos 
autosi takapuskurin vasen/oikea 
puoli on ajoneuvon tai esteen pei-
tossa.

• Kuljettajan tulee aina olla erittBin 
varovainen ajaessaan, riippumat-
ta siitB syttyykR ulkotaustapeilin 
varoitusvalo tai kuuluuko varoitu-
sBBni.

• JBrjestelmBn varoitusmerkkiBBnet 
voivat peittyB audiojBrjestelmBn 
soittoBBnen alle, jos BBnenvoimak-
kuus on liian suuri.

• RisteBvBn liikenteen varoitusjBrjes-
telmBn varoitusBBni ei ehkB kuulu, 
kun muiden jBrjestelmien varoitu-
sBBnet ovat pBBllB.
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Tunnistusanturi

Taka-anturit ovat takapuskurin sisBllB 
ja niillB tunnistetaan sivu-/taka-alueita. 
PidB takapuskuri aina puhtaana, jotta 
jBrjestelmB toimii oletetulla tavalla.

VAROITUS 

• Vaikka autossasi on risteBvBn lii-
kenteen varoitusjBrjestelmB ja ris-
teBvBn liikenteen tRrmByksenes-
tojBrjestelmB, se ei korvaa turval-
lista ajotapaa. 'lB luota pelkBstBBn 
jBrjestelmBBn, vaan tarkista auton 
ympBristR aina itse ennen peruut-
tamista.

• Kuljettaja on vastuussa asianmu-
kaisesta jarruttamisesta.

• Ole aina varovainen ajaessasi. 
RisteBvBn liikenteen varoitusjBr-
jestelmB ja risteBvBn liikenteen 
tRrmByksenestojBrjestelmB eivBt 
ehkB toimi asianmukaisesti tai ne 
saattavat toimia turhaan ajotilan-
teista riippuen.

• RisteBvBn liikenteen tRrmBykse-
nestojBrjestelmB on kuljettajaa 
avustava toiminto, eikB se korvaa 
turvallista ajotapaa. Kuljettajan 
vastuulla on ajaa aina varovasti ja 
huomioida odottamattomien tilan-
teiden mahdollisuus. Tarkkaile lii-
kennetilannetta jatkuvasti.

�����058028�

HUOMIO

• JBrjestelmB ei ehkB toimi asianmu-
kaisesti, jos puskuri on vaurioitunut 
tai jos takapuskuri on vaihdettu tai 
korjattu.

• JBrjestelmB saattaa sammua vah-
vojen sBhkRmagneettisten aaltojen 
vuoksi.

• PidB anturit aina puhtaina.
• AnturiyksikkRB ei saa purkaa, ja 

anturikomponenttia pitBB suojella 
iskuilta.

• 'lB paina tutka-anturia tai anturin 
kantta liian voimakkaasti. Jos antu-
ri siirretBBn vBkisin pois oikeas-
ta asennostaan, jBrjestelmB ei 
ehkB toimi asianmukaisesti. TBssB 
tapauksessa myRs varoitusviesti voi 
puuttua nBytRstB. Suosittelemme, 
ettB tarkistutat auton valtuutetul-
la Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

• 'lB kiinnitB vierasesineitB kuten 
puskuritarroja tai puskurin suojuk-
sia lBhellB tutka-anturia tai maalaa 
anturin aluetta. Se saattaa heiken-
tBB anturin tehoa.
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Kuolleen kulman tunnistusjBrjestelmB 
(BCW) pois kBytRstB. Tutkan toiminta 
estetty.
• Varoitusviesti voi tulla nByttRRn seu-
raavissa tapauksissa:

 -  Toinen tai molemmat takapuskurin 
anturit ovat lian, lumen tai roskien 
peitossa eivBtkB toimi.

 -  Ajetaan maaseudulla, eikB anturi 
tunnista toista ajoneuvoa pitkBBn 
aikaan.

 -  Huonossa sBBssB, esimerkiksi ran-
kassa vesi- tai lumisateessa.

NBissB olosuhteissa kuolleen kulman 
varoitusjBrjestelmB kytkeytyy pois 
kBytRstB automaattisesti, ja kytkimen 
varoitusvalo sammuu.
Jos kuolleen kulman varoitusjBrjestel-
mB poistettu kBytRstB -varoitusviesti 
tulee nByttRRn, varmista, ettB taka-
puskurissa ei ole likaa eikB lunta antu-
rien asennusalueella. Poista mahdol-
linen lika, lumi ja roskat, jotka voivat 
haitata tutka-anturien toimintaa.
Kun lika ja roskat on poistettu, RisteB-
vBn liikenteen tRrmByksenestojBrjes-
telmB (RCCA) toimii normaalisti n. 10 
minuutin ajon jBlkeen.
Jos jBrjestelmB ei edelleenkBBn toimi 
normaalisti, suosittelemme, ettB tar-
kistutat auton valtuutetulla Kia-jBl-
leenmyyjBllB tai huollon yhteistyR-
kumppanilla.

Tarkista kuolleen kulman varoitusjBr-
jestelmB (BCW)
Jos kuolleen kulman varoitusjBrjes-
telmBssB on toimintahBiriR, nByttRRn 
tulee varoitusviesti ja kytkimen valo 
sammuu. JBrjestelmB kytkeytyy auto-
maattisesti pois kBytRstB. 
RisteBvBn liikenteen varoitusjBrjes-
telmB (RCCW) ja risteBvBn liikenteen 
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tRrmByksenestojBrjestelmB (RCCA) 
lakkaavat toimimasta myRs, jos kuol-
leen kulman varoitinjBrjestelmB kyt-
keytyy pois pBBltB toimintahBiriRn 
vuoksi. 
Suosittelemme, ettB tarkistutat auton 
valtuutetussa Kia-huollossa.

JBrjestelmBn rajoitukset
Kuljettajan pitBB olla erityisen varo-
vainen seuraavissa tilanteissa, koska 
jBrjestelmB ei mahdollisesti havaitse 
muita ajoneuvoja tai esteitB:
• Autolla vedetBBn perBvaunua tai 
traileria.

• Ajo-olosuhteet ovat huonot esim. 
rankkasateen tai lumikuuron vuoksi.

• Anturi on veden, lumen tai mudan 
peitossa.

• Takapuskurissa on anturin edessB 
esimerkiksi tarra, puskurisuojus tai 
pyRrBteline.

• Takapuskurissa on vaurio, tai anturi 
on siirtynyt pois alkuperBiseltB pai-
kaltaan.

• Auton korkeus on muuttunut merkit-
tBvBsti esimerkiksi raskaan kuorman 
tai vBBrBn rengaspaineen takia.

• Takapuskurin pinta on erittBin lBmmin.

• Muut autot, seinBt tai pysBkRintihallin 

pilarit peittBvBt anturien tunnistus-
alueen.

• Autolla ajetaan mutkaisella tiellB.

• Tien pinnassa (tai lBhistRllB) on epBn-
ormaaleja metallikomponentteja.

• Auton lBhellB on kiinteB este, esimer-
kiksi suojakaide.

• JyrkBssB ala- tai ylBmBessB, jossa 
tien pinta on kalteva.

• Ajetaan kapealla tiellB, jonka laidoilla 
on pitkBB ruohoa tai puita.

• Ajetaan maaseudulla, eikB anturi 
tunnista toista ajoneuvoa pitkBBn 
aikaan.

• Ajetaan mBrBllB tiellB.

• Ajetaan tiellB, jonka suojakaide tai 
seinB on kaksoisrakenteinen.

• Auton lBhellB on suurikokoinen ajo-
neuvo, esimerkiksi bussi tai kuor-
ma-auto.

• Toinen ajoneuvo ajaa hyvin lBhellB 
takana.

• Toinen ajoneuvo ohittaa auton erit-
tBin suurella ajonopeudella.

• Kaistanvaihdon aikana.

• Auton viereinen ajoneuvo lBhtee liik-
keelle samanaikaisesti ja samalla 
ajonopeudella.

• Kun viereisellB kaistalla oleva auto 
siirtyy seuraavalle kaistalle tai kah-
den kaistan pBBssB oleva ajoneuvo 
siirtyy viereiselle kaistalle.

• Auton lBhellB on moottori- tai polku-
pyRrB.

• Auton lBhellB on matala perBvaunu.

• Jos tunnistusalueella on pieniB koh-
teita kuten ostoskBrry tai lastenrat-
taat.

• Toinen ajoneuvo on matala, esimer-
kiksi urheiluauto.

• Jarrupoljinta painetaan.

• AjonvakautusjBrjestelmB (ESC) akti-
voidaan.

• AjonvakautusjBrjestelmBn (ESC) toi-
mintahBiriR.

• Rengaspaine on alhainen tai rengas 
on vaurioitunut.

• Jarruja on muutettu.

• Auto pysBhtyy Bkillisesti.

• Auton ympBristRn lBmpRtila on erit-
tBin alhainen.

• Auto tBrisee voimakkaasti ajettaessa 
epBtasaisella tiellB.

• Autolla ajetaan liukkaalla alustalla 
(lunta, vesilBtBkRitB tai jBBtB).
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[A] : Rakenne
- Ajetaan toisen ajoneuvon tai raken-
teen lBheisyydessB

 JBrjestelmB ei ehkB toimi asianmu-
kaisesti, jos ajetaan ajoneuvon tai 
rakenteen lBheisyydessB.

 Joissakin tapauksissa jBrjestelmB ei 
ehkB tunnista takaa lBhestyvBB ajo-
neuvoa ja varoitus tai jarru ei ehkB 
toimi asianmukaisesti.

 KiinnitB ajaessasi aina huomiota 
ympBristRRn.

- Auto on monimutkaisessa pysBkRin-
tiympBristRssB 

 JBrjestelmB ei ehkB toimi asianmu-
kaisesti, kun auto on monimutkai-
sessa pysBkRintiympBristRssB.

 Joissain tapauksissa jBrjestelmB ei 
pysty mBBrittBmBBn tRrmBysriskiB 
tarkasti, sillB autosi lBhellB on pysB-
kRitynB autoja tai pysBkRity auto 
on lBhdRssB liikkeelle (esim. autosi 
vierestB lBhtee liikkeelle auto, auto 
pysBkRi tai lBhtee liikkeelle takaa tai 
autoasi lBhestyvB ajoneuvo kBBntyy 
jne.).

 TBllRin varoitus tai jarru ei ehkB toimi 
asianmukaisesti.

[A] : Auto

- Auto on pysBkRity vinottain
 JBrjestelmB ei ehkB toimi asian-
mukaisesti, kun auto on pysBkRity 
vinoittain.

 Joissain tapauksissa vinottain pysB-
kRity auto lBhtee liikkeelle ja jBr-
jestelmB ei tunnista autosi vasem-
malta/oikealta puolelta lBhestyvBB 
ajoneuvoa. TBllRin varoitus tai jarru 
ei ehkB toimi asianmukaisesti.

 KiinnitB ajaessasi aina huomiota 
ympBristRRn.
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- Kun auto on mBessB / lBhellB mBkeB
 JBrjestelmB ei ehkB toimi asian-
mukaisesti, kun auto on pysBkRity 
mBkeen / lBhelle mBkeB.

 Joissakin tapauksissa jBrjestelmB 
ei ehkB tunnista takavasemmalta/
takaoikealta lBhestyvBB ajoneuvoa ja 
varoitus tai jarru ei ehkB toimi asian-
mukaisesti.

 KiinnitB ajaessasi aina huomiota 
ympBristRRn.

[A] : Rakenne, [B] : SeinB

- Ajetaan pysBkRintipaikkaan, jonka 
lBhellB on rakenne 

 JBrjestelmB ei ehkB toimi asianmu-
kaisesti, kun auto ajetaan pysBkRin-
tipaikkaan, jonka takana tai sivulla on 
rakenne.

 Joissakin tapauksissa pysBkRinti-
paikkaan peruutettaessa jBrjestelmB 
ei tunnista autosi edessB liikkuvaa 
ajoneuvoa. TBllRin varoitus tai jarru 
ei ehkB toimi asianmukaisesti.

 KiinnitB aina huomiota pysBkRinti-
paikkaan ajon aikana.

- Autoa pysBkRidBBn peruuttaen 
 Jos autoa peruutetaan pysBkRin-
tipaikkaan ja anturi tunnistaa toi-
sen ajoneuvon pysBkRintipaikan 
takaosassa, jBrjestelmB voi antaa 
varoituksen tai ohjata jarrutusta. 
KiinnitB aina huomiota pysBkRinti-
paikkaan ajon aikana.
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 KULJETTAJAN VIREYSTILAN VALVONTAJ(RJESTLEM( (DAW) (JOS VARUSTEENA)
Kuljettajan vireystilan valvontajBrjes-
telmB (DAW) valvoo kuljettajan vBsy-
misen tasoa tai epBtarkkaa ajotapaa ja 
varoittaa kuljettajaa vaaratilanteista.

JBrjestelmBn asetukset ja 
aktivointi
JBrjestelmBn asetukset
• Kun auto toimitetaan tehtaalta, kul-
jettajan vireystilan valvontajBrjes-
telmB on oletusarvoisesti kytketty 
pois kBytRstB. 

• Kuljettajan vireystilan valvonta-
jBrjestelmB kytketBBn kByttRRn 
kBynnistBmBllB moottori ja valitse-
malla LCD-nBytRssB ”User Settings 
(mukautettavat asetukset) ➠ Dri-
ving Assistance (kuljettajaa avusta-
vat jBrjestelmBt) ➠ Driver Attention 
Warning (kuljettajan vireystilan val-
vontajBrjestelmB) ➠ High sensitivity/ 
Normal sensitivity (korkea herkkyys / 
normaali herkkyys)”. 

• Kuljettaja voi valita vireystilan valin-
tajBrjestelmBn toimintatilan. 

 -  Off: kuljettajan vireystilan valvon-
tajBrjestelmB on kytketty pois kBy-
tRstB.  

 -  Normaali herkkyys: kuljettajan vire-
ystilan valvontajBrjestelmB varoit-
taa kuljettajaa vBsymisen tasosta 
tai epBtarkasta ajotavasta.

 -  High sensitivity: Kuljettajan vireys-
tilan valvontajBrjestelmB varoittaa 
kuljettajaa vBsymisen tasosta tai 
epBtarkasta ajotavasta aiemmin 
kuin normaalitilassa. 

• Valitut kuljettajan vireystilan valvon-
tajBrjestelmBn asetukset eivBt poistu 
muistista, kun moottori kBynniste-
tBBn uudelleen. 

Kuljettajan vireystason osoitus 

• Kuljettaja voi tarkkailla omaa ajokun-
toaan LCD-nBytRn osoituksen avulla. 

 -  Valitse ”User Settings” (kByttBjB-
asetukset) ja ”Driver assistance” 
(kuljettajaa avustavat jBrjestel-
mBt) LCD-nBytRllB. (Katso lisBtie-
toja kohdasta ”LCD-nByttR” sivulla 
5-46.)

• Kuljettajan vireystila esitetBBn nBy-
tRssB asteikolla 1–5. Pienempi luku 
tarkoittaa heikompaa vireystilaa. 

• Osoitus pienenee, jos kuljettaja ei 
pidB taukoa tietyn ajan kuluessa. 

• Osoitus suurenee, kun jBrjestelmB 
tulkitsee kuljettajan ajotapaa aktiivi-
sesti tietyn ajan kuluessa. 

•  Kun kuljettaja kytkee jBrjestelmBn 
pBBlle ajon aikana, se nByttBB edelli-
sen tauon ja tason.
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PidB tauko

• ”Consider taking a break” (sinun 
kannattaa pitBB tauko) -viesti tulee 
LCD-nByttRRn ja varoitusmerkkiBBni 
ilmoittaa kuljettajalle, ettB hBnen 
kannattaa pitBB tauko, koska vireys-
taso on laskenut alle 1:n.

• Kuljettajan vireystilan valvontajBrjes-
telmB ei ehdota taukoa, jos kokonai-
sajoaika on alle 10 minuuttia.

JBrjestelmBn nollaus 

• Kun kuljettaja nollaa kuljettajan vire-
ystilan valvontajBrjestelmBn, edelli-
sen tauon ajaksi asetetaan 00:00 ja 
kuljettajan vireystasoksi 5 (erittBin 
virkeB). 

• Kuljettajan vireystilan valvontajBrjes-
telmB nollautuu seuraavissa tilan-
teissa.

 - Moottori sammutetaan.

 -  Kuljettaja avaa turvavyRn ja kuljet-
tajan oven.

 -  PysBhdys kestBB yli 10 minuuttia. 

• Kuljettajan vireystilan valvontajBrjes-
telmB kytkeytyy takaisin kByttRRn, 
kun kuljettaja lBhtee ajamaan.

JBrjestelmB pois kBytRstB
Kuljettajan vireystilan valvontajBrjes-
telmB siirtyy valmiustilaan ja Disa-
bled-nByttR nBkyy seuraavissa tilan-
teissa: 
- Kamera-anturi ei tunnista kaistoja. 

- Ajonopeus on alle 55 km/h tai yli 
200 km/h.
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JBrjestelmBn toimintahBiriR

Kun nByttRRn tulee ”Check Driver 
Attention Warning (DAW) system” 
-viesti (Tarkista kuljettajan vireysti-
lan valvontajBrjestelmB), jBrjestelmB ei 
toimi asianmukaisesti. Tarkistuta jBr-
jestelmB tBssB tapauksessa ammatti-
huollossa. Suosittelemme kByntiB val-
tuutetulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai huol-
lon yhteistyRkumppanilla.

✽ HUOMAUTUS

Kuljettajan vireystilan valvontajBrjes-
telmB hyRdyntBB tuulilasissa olevaa 
kamera-anturia. Jotta kamera-anturi 
pysyy hyvBssB kunnossa, noudata 
seuraavia ohjeita: 
-  'lB pura kameraa vBliaikaisesti, 

ikkunan sBvytystB varten tai kiin-
nittBBksesi ikkunaan pinnoitteita 
tai lisBvarusteita. Jos purat kame-
ran ja kokoat sen uudelleen, tarkis-
tuta jBrjestelmB ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla Kia-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla, jossa jBrjes-
telmBn kalibrointitarve tarkiste-
taan.

-  'lB aseta kojelaudan pBBlle mitBBn 
valoa heijastavaa (esim. valkoinen 
paperi, peili). VBhBinenkin heijastus 
voi aiheuttaa kuljettajan vireystilan 
valvontajBrjestelmBn toimintahBiri-
RitB.

-  VBltB ajotilanteita, jossa kame-
ra-anturi uppoaa kokonaan veteen. 

(Jatkuu)

VAROITUS 

• Kuljettajan vireystilan valvontajBr-
jestelmB on kuljettajaa avustava 
toiminto, eikB se korvaa turvallista 
ajotapaa. Kuljettajan vastuulla on 
ajaa aina varovasti ja huomioida 
odottamattomien tilanteiden mah-
dollisuus. Tarkkaile liikennetilan-
netta jatkuvasti.

• JBrjestelmB voi ehdottaa tauon 
pitBmistB kuljettajan ajotavan 
mukaan, vaikka hBn ei tuntisi vBsy-
mystB.

• VBsyneen kuljettajan on pidettBvB 
taukoja, vaikka kuljettajan vireys-
tilan valvontajBrjestelmB ei ehdota 
sitB.
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(Jatkuu)
-  KamerayksikkRB ei saa purkaa eikB 

altistaa iskuille.

• Kuljettajan vireystilan valvonta-
jBrjestelmBn varoitusmerkkiBBnet 
voivat peittyB audiojBrjestelmBn 
soittoBBnen alle, jos BBnenvoimak-
kuus on liian suuri.

HUOMIO

Kuljettajan vireystilan valvontajBrjes-
telmB ei toimi oletetulla tavalla seu-
raavissa tilanteissa, ja jBrjestelmBn 
hBlytyksiB ei aina saada: 
• Kaistaviivan tunnistusjBrjestelmB 

toimii rajallisesti. (Katso lisBtieto-
ja kohdasta ”Aktiivinen kaistavahti 
(LKA)” sivulla 6-118.) 

• Ajoneuvolla ajetaan BkillisiB kiih-
dytyksiB tehden tai mutkitellen ja 
esteitB vBistellen (esim. tietyR-
maalla, muita ajoneuvoja tai esteitB 
vBistellen tai kuoppaisella tiellB). 

• Ajolinjan pitokyky on heikentynyt 
merkittBvBsti (mahdollisesti ren-
gaspaineiden vaihtelun, renkaiden 
epBtasaisen kulumisen tai pyRrBn-
suuntauksen aurauksen/harituk-
sen vuoksi). 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Autolla ajetaan mutkaisella tiellB. 
• Autolla ajetaan kuoppaisella tiellB. 
• Autolla ajetaan tuulisella alueella.
• Seuraavat kuljettajaa avustavat 

jBrjestelmBt sBBtelevBt auton toi-
mintaa: 

 -  Aktiivinen kaistavahti (LKA)
 -  TRrmBysvaroitin (FCA)
 -  Mukautuva vakionopeudensBBdin 

(SCC)
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 ERIKOISAJO-OLOSUHTEET

 Vaaralliset ajo-olosuhteet  
Vaarallisten ajo-olosuhteiden (vesi- tai 
lumisade, jBinen, mutainen tai hiekkai-
nen tie jne.) vallitessa noudata seuraa-
via ohjeita:
• Aja varoen ja jBtB tavanomaista 
pidempi turvavBli edellB ajavaan 
pidemmBn jarrutusmatkan varalta.

• 'lB tee BkkinBisiB ohjausliikkeitB 
BlBkB paina jarrupoljinta Bkillisesti.

• Jos lukkiutumaton jarrujBrjestelmB 
(ABS) ei toimi, ”pumppaa” jarrupol-
jinta kevyesti, eli paina sitB kevyesti 
ja vapauta se toistuvasti, kunnes 
auto pysBhtyy.

• Jos auto pysBhtyy lumeen, liejuun 
tai hiekkaan, kBytB kakkosvaihdetta. 
KiihdytB hitaasti vBlttBen vetBvien 
pyRrien sutimista.

• Laita vetBvien pyRrien alle hiekkaa, 
suolaa tai muuta pitBvBB materiaalia, 
tai asenna niihin lumiketjut.    

 Nurinajon riskin vBhentBminen
TBmB monikByttRinen ajoneuvo mBBri-
tellBBn katumaasturiksi (SUV - Sports 
Utility Vehicle).
SUV-malleissa on korkeampi maavara 
ja suhteellisen kapea raidevBli, jotka 
mahdollistavat monipuolisen kBytRn 
myRs pBBllystettyjen teiden ulkopuo-
lella. Auton erityispiirteet aiheuttavat 
sen, ettB painopiste on korkeammalla 
kuin tavanomaisissa ajoneuvoissa. Kor-
keamman maavaran etuna on parempi 
nBkyvyys tiehen, jolloin ongelmatilan-
teet voidaan ennakoida todennBkRi-
semmin. TBmBn luokan ajoneuvoa ei 
ole suunniteltu yhtB kovaan kaarrea-
joon kuin tavallista ajoneuvoa. TBmBn 
riskin vuoksi kuljettajan ja matkustajien 
on aina kBytettBvB turvavRitB.  Nurina-
jossa henkilR, joka ei kBytB turvavyRtB, 
on huomattavasti suuremmassa hen-
genvaarassa kuin turvavyRtB kByttB-
vB henkilR. Kuljettaja pystyy erilaisin 
keinoin vBhentBmBBn nurinajon riskiB.  
JyrkkiB kBBnnRksiB ja BkillisiB ohjaus-
liikkeitB tulee vBlttBB mahdollisuuksien 
mukaan, katolle ei saa kuormata paina-
via tavaroita eikB autoa saa muunnella 
millBBn tavalla.

VAROITUS 

■ ABS
'lB ”pumppaa” (paina ja vapauta tois-
tuvasti) jarrupoljinta autossa, joka on 
varustettu lukkiutumattomalla jarru-
jBrjestelmBllB (ABS).

VAROITUS 

■ YmpBripyRrBhdys 
Kuten muissakin katumaastureissa 
(SUV), vBBrinkBytRn seurauksena voi 
olla ajoneuvon hallinnan menetys, 
onnettomuus tai nurinajo.
• SUV-mallien kaatumisriski on suu-

rempi kuin tavallisilla henkilRau-
toilla.

• Erityispiirteiden (korkeampi maa-
vara, kapeampi raideleveys jne.) 
johdosta ajoneuvon painopiste on 
tavallisia ajoneuvoja korkeammalla.

• SUV-malleja ei ole suunniteltu 
kaarreajoon samoilla nopeuksilla 
kuin tavanomaisia henkilRautoja.

• VBltB jyrkkiB kBBnnRksiB ja BkillisiB 
ohjausliikkeitB.

• Nurinajossa henkilR, joka ei kBytB 
turvavyRtB, on huomattavasti 
suuremmassa hengenvaarassa 
kuin turvavyRtB kByttBvB henkilR.  
Varmista, ettB ajoneuvon kaikilla 
matkustajilla on turvavyR kiinni-
tetty.
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 Auton heijaaminen  
Jos autoa pitBB heijata sen irrotta-
miseksi lumesta, jBBstB tai mudas-
ta, kBBnnB ohjauspyRrBB ensin oikealle 
ja vasemmalle tehdBksesi etupyRril-
le tilaa. Kytke vaihteenvalitsin vuoro-
tellen ajo- ja R-vaihteelle (peruutus). 
'lB kiihdytB voimakkaasti vaan vBltB 
pyRrien luistattamista. Jos olet yhB 
jumissa muutaman yrityksen jBlkeen, 
hanki hinausapua estBBksesi moottorin 
ylikuumenemisen ja alennusvaihteen 
mahdollisen vahingoittumisen. ✽ HUOMAUTUS

Kytke ajonvakautusjBrjestelmB (ESC) 
pois pBBltB, ennen kuin yritBt irrottaa 
juuttunutta autoa.

HUOMIO

Moottori saattaa ylikuumentua, 
alennusvaihde saattaa vaurioitua tai 
rikkoutua kokonaan ja renkaat saat-
tavat puhjeta, jos juuttunutta autoa 
yritetBBn irrottaa tBmBn kBsikirjan 
ohjeiden mukaisesti liian pitkBBn.  

VAROITUS 

Ajoneuvosi on varustettu renkailla, 
jotka tarjoavat turvalliset ajo-omi-
naisuudet ja hyvBn hallittavuuden. 
'lB kBytB renkaita tai vanteita, jotka 
ovat muunkokoisia tai -tyyppisiB, 
kuin alkuperBisesti ajoneuvoon asen-
netut. NBmB voivat vaikuttaa ajoneu-
von turvallisuuteen ja suoritusky-
kyyn, josta voi seurata ohjausvirhe 
tai nurinajo, joka voi johtaa vaka-
vaan loukkaantumiseen. Kun vaihdat 
renkaat uusiin, varmista, ettB asen-
nat renkaat ja vanteet, jotka ovat 
samankokoiset ja -tyyppiset ja joissa 
on sama kuvio, valmistaja ja kanta-
vuus. Jos tBstB huolimatta pBBtBt 
varustaa ajoneuvon maastoajoa var-
ten rengas-/vanneyhdistelmBllB, jota 
Kia ei suosittele, sinun tulee vBlttBB 
moottoritieajoa nBillB renkailla.

VAROITUS 

■ Renkaiden luistaminen
'lB anna renkaiden pyRriB tyh-
jBB, erityisesti jos ajonopeus on yli 
56 km/h. Kun auto on paikallaan, 
kovalla nopeudella sutivat pyRrBt 
voivat ylikuumentaa renkaita, joka 
voi johtaa rengasrikkoon ja sivullisten 
loukkaantumisiin.
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Varovainen kaarreajo
VBltB jarruttamasta tai vaihtamasta 
vaihdetta ajaessasi kaarteessa erityi-
sesti, jos tie on kostea. Kaarteet tulisi 
aina ajaa pienellB nopeudella. Jos nou-
datat nBitB ohjeita, renkaan kuluminen 
pystytBBn pitBmBBn vBhBisenB.

 Ajaminen yRllB  
Koska yRllB ajamisessa on enemmBn 
riskejB kuin pBivBajossa, on hyvB nou-
dattaa seuraavia ohjeita:
• Koska nBkyvyys on pimeBllB huono 
erityisesti valaisemattomilla tie-
osuuksilla, hidasta ajonopeutta ja 
sBilytB pidempi turvavBli edellBsi aja-
viin ajoneuvoihin.

• SBBdB peilit niin, ettB muiden autojen 
ajovalot eivBt heijastu niistB ja hait-
taa nBkyvyyttB.

• PidB autosi ajovalaisimet puhtaina ja 
oikein suunnattuina autoissa, joissa 
ei ole automaattista ajovalojen suun-
tausta. Likaiset ja vBBrin sBBdetyt 
ajovalot heikentBvBt yRllB nBkyvyyttB 
entisestBBn.

• 'lB katso suoraan vastaantulevien 
ajoneuvojen valoihin. SilmBsi saatta-
vat hBikBistyB hetkeksi, jolloin silmien 
tottuminen pimeyteen saattaa kes-
tBB useita sekunteja.

 

Sateessa ajaminen  
Sade ja mBrkB tie voivat tehdB ajami-
sesta vaarallista erityisesti, jos et ole 
valmistautunut liukkauteen. TBssB on 
muutamia muistettavia asioita ajet-
taessa sateella:
• Kova sade heikentBB nBkyvyyttB ja 
pidentBB pysBhtymismatkaa, joten 
ajonopeutta on hiljennettBvB.

• Huolla tuulilasinpyyhkimet asianmu-
kaisesti. Vaihda tuulilasin pyyhkijRi-
den sulat, jos niissB on havaittavissa 
kulumisen merkkejB tai mikBli pyy-
hintB on vajaata.

• Huonokuntoisten renkaiden heiken-
tynyt pitokyky saattaa johtaa onnet-
tomuuteen jarrutettaessa Bkillisesti 
mBrBllB tienpinnalla. Varmista, ettB 
renkaasi ovat hyvBssB kunnossa.

• Kytke ajovalot, jotta muiden on hel-
pompi nBhdB autosi.

• Jarrujen komponentit saattavat 
kastua, jos ajat vesilBtBkRn yli liian 
nopeasti. Jos joudut ajamaan lBtBkRi-
den yli, pyri ajamaan niistB hiljaa.

• Paina jarrupoljinta kevyesti ajon 
aikana kunnes jarrut toimivat nor-
maalisti, jos epBilet jarrujen kastu-
neen.   

VAROITUS 

Jos autosi juuttuu lumeen, mutaan, 
hiekkaan tms., voit yrittBB irrottaa 
sen heijaamalla sitB eteen- ja taakse-
pBin. 'lB yritB suorittaa tBtB toimen-
pidettB, jos auton lBhellB on ihmisiB 
tai esteitB. Heijaamisen aikana auto 
saattaa liikkua yhtBkkiB eteen- tai 
taaksepBin sen irrotessa, jolloin 
mahdollisesti lBhellB oleva ihminen 
saattaa loukkaantua tai tielle tuleva 
kohde vahingoittua. Heijaamista ei 
tule jatkaa pitkiB jaksoja, sillB vaih-
teisto voi kuumentua liikaa ja aiheut-
taa vakavia vaurioita.
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 Ajaminen tulvivalla alueella  
VBltB ajamasta tulvivalla alueella, ellet 
ole tBysin varma, ettB veden pinta ei 
ole korkeampi kuin auton maavara. Aja 
hitaasti vetisillB tiepinnoilla. Varaa riit-
tBvBn pitkB jarrutusmatka, koska jar-
rujen toiminta on saattanut heikentyB.
Kun olet ajanut vedessB, kuivaa jarrut 
painamalla varovaisesti jarruja useita 
kertoja auton liikkuessa hitaasti.   

 Maastoajo
Aja varovaisesti maastossa, sillB ajo-
neuvosi saattaa vahingoittua kivistB tai 
puiden juurista tai kannoista. Tutustu 
maasto-olosuhteisiin paikassa, johon 
aiot ajaa, ennen ajoonlBhtRB.

 Ajaminen moottoritiellB
Renkaat 
SBBdB rengaspaineet teknisten tieto-
jen mukaisiksi. Alhaiset rengaspaineet 
aiheuttavat renkaiden ylikuumenemis-
ta ja voivat jopa vahingoittaa niitB.
VBltB kByttBmBstB kuluneita tai vahin-
goittuneita renkaita, jotka saattavat 
aiheuttaa pidon menettBmisen tai ren-
kaan rikkoutumisen.

✽ HUOMAUTUS

'lB koskaan ylitB renkaisiin merkittyB 
suurinta tByttRpainetta.

VAROITUS 

• Liian matala tai korkea rengaspaine 
saattaa aiheuttaa rengasrikon, joka 
saattaa johtaa auton hallinnan vai-
keutumiseen tai menettBmiseen 
ja onnettomuuteen, josta saattaa 
aiheutua vakavia tai kuolemaan 
johtavia vammoja. Tarkasta aina 
rengaspaineet ennen ajamista. 
Tarkista oikea rengaspaine kappa-
leen 9 osasta ”PyRrBt ja renkaat”.

• Ajaminen autolla, jonka renkai-
den kulutuspinnan urasyvyys on 
liian pieni on erittBin vaarallista.  
Loppuun kuluneet renkaat voivat 
johtaa auton hallinnan menettB-
miseen, kolareihin ja loukkaantu-
misiin – jopa hengenvaarallisiin.  
Kuluneita renkaita ei tulisi kByttBB, 
vaan ne tulisi vaihtaa mahdollisim-
man nopeasti uusiin. Tarkasta aina 
ennen ajamista ajoneuvon renkai-
den kulutuspinta. Saat lisBtietoja 
renkaiden sallitusta urasyvyydestB 
kohdasta ”Renkaat ja vanteet” 
sivulla 9-07.
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 TALVIAJO
Normaaliin kByttRRn verrattuna tal-
ven vaativat olosuhteet aiheuttavat 
enemmBn osien kulumista ja muita 
mahdollisia ongelmia. Noudata seu-
raavia ohjeita minimoidaksesi talviajon 
aiheuttamia ongelmia:
 ❈ Kielikohtaiset (islannin- ja bulga-
riankieliset) talvirenkaita ja rengas-
ketjuja koskevat tiedot ovat luvun 
10 liitteessB.

Lumiset tai jBiset olosuhteet
Jos aiot ajaa autolla syvBssB lumessa, 
talvirenkaiden kByttBminen tai lumi-
ketjujen asentaminen renkaisiin voi 
olla vBlttBmBtRntB. Jos aiot asentaa 
talvirenkaat, on vBlttBmBtRntB valita 
renkaat, jotka ovat vastaavan kokoiset 
ja tyyppiset kuin alkuperBiset renkaat. 
TBmBn ohjeen noudattamatta jBttB-
minen saattaa heikentBB ajoneuvon 
turvallisuutta ja ajettavuutta. LisBksi 
ylinopeus, rajut kiihdytykset, BkkinBi-
set jarrutukset ja nopeat ohjausliikkeet 
voivat aiheuttaa erittBin vaarallisia 
tilanteita tai jopa onnettomuuksia.
Hidastuksen aikana hyRdynnB moot-
torijarrutusta. 'kkinBiset jarrutuk-
set lumisilla tai jBisillB teillB saatta-
vat aiheuttaa luisumista. Sinun on 
pidettBvB riittBvB turvavBli edes-
sB olevaan ajoneuvoon. KBytB jarrua 
mahdollisuuksien mukaan varoen. On 

huomattava, ettB lumiketjujen asen-
taminen renkaalle tarjoaa paremman 
etenemiskyvyn, mutta ne eivBt estB 
sivuluisujen tapahtumista.

✽ HUOMAUTUS

Lumiketjut eivBt ole laillisia kaikissa 
maissa. Tutustu maan lainsBBdBn-
tRRn ennen lumiketjujen asentamis-
ta.

 Talvirenkaat  
Jos aiot asentaa talvirenkaat autoosi, 
varmista, ettB ne ovat samankokoiset 
ja samaa painoluokkaa olevat vyRren-
kaat kuin alkuperBiset. Jokaisen neljBn 
pyRrBn on oltava talvirengas, jotta auto 
kByttBytyisi tasapainoisesti kaikissa 
sBBolosuhteissa. Muista, ettB talviren-
kaiden tarjoama pito kuivalla tiellB ei 
ole niin hyvB kuin auton alkuperBisren-
kaiden. Sinun on ajettava varovaisesti, 
vaikka tie olisi puhdas. Tarkasta ren-
gasmyyjBn kanssa renkaiden nopeus-
luokitukset.

'lB asenna nastarenkaita ennen kuin 
olet tutustunut paikallisiin mBBrByksiin 
ja rajoituksiin niiden kBytRstB.

VAROITUS 

■ Talvirenkaiden koko
KBytB alkuperBisten renkaiden kokoi-
sia talvirenkaita. Muussa tapauk-
sessa ajoneuvosi turvallisuus ja ajet-
tavuus saattavat heikentyB huomat-
tavasti.
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 Lumiketjut 

Koska vyRrenkaiden sivupinnat ovat 
ohuemmat, ne voivat vahingoittua vBB-
rBntyyppisistB lumiketjuista. TBmBn 
vuoksi talvirenkaiden kByttRB suosi-
tellaan lumiketjujen sijasta. 'lB asenna 
lumiketjuja autoon, joka on varustet-
tu alumiinivanteilla: lumiketjut saat-
tavat aiheuttaa vahinkoa vanteisiin. 
Jos on kBytettBvB lumiketjuja, kBytB 
AutoSock-merkkisiB kuitumateriaalisia 
”lumisukkia”. Autosi valmistajan takuu 
ei kata vBBrien lumiketjujen kBytRstB 
aiheutuneita vahinkoja.
Kun kBytBt lumiketjuja, asenna ketjut 
ainoastaan eturenkaisiin.

Ketjujen asentaminen 
Jos asennat AutoSock-rengassukat, 
noudata niiden asennuksessa mukana 
toimitetun asennusoppaan ohjeita ja 
kiristB ne mahdollisimman tiukalle. Aja 
hitaasti (alle 30 km/h) kun autossa on 
lumiketjut. 
Jos kuulet, ettB ketjut koskevat koriin 
tai alustaan, pysBhdy ja kiristB niitB. Jos 
ne koskevat tBmBnkin jBlkeen, hidasta 
vauhtia kunnes se lakkaa. Poista ketjut 
heti, kun aiot ajaa paljaalla tiellB.

�����059169�

HUOMIO

Tarkasta lumiketjujen kiinnitys noin 
0,5-1 km ajon jBlkeen varmistuak-
sesi virheettRmBstB asennuksesta. 
KiristB tai asenna lumiketjut uudel-
leen, jos ne ovat lRysBllB.

VAROITUS 

■ Lumiketjujen asentaminen
PysBkRi ennen lumiketjujen asenta-
mista auto tasaiselle alueelle, jossa ei 
ole liikennettB. Kytke auton hBtBvil-
kut ja aseta tarvittaessa varoituskol-
mio auton taakse. Kytke vaihteen-
valitsin P-asentoon, kytke seison-
tajarru ja sammuta moottori ennen 
lumiketjujen asentamista.

VAROITUS 

■ Lumiketjut
• Lumiketjujen kByttR heikentBB 

auton hallittavuutta merkittBvBsti.

• 'lB ylitB 30 km/h tai lumiketjujen 
valmistajan suosittelemaa ajono-
peutta (noudata alhaisinta nope-
ussuositusta).

• Aja varovaisesti ja vBltB tRyssyjB, 
kuoppia, tiukkoja kBBnnRksiB tai 
muita epBtasaisuuksia.

• 'lB tee lukkojarrutuksia tai kBBnny 
liian jyrkBsti.
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KBytB korkealaatuista 
etyleeniglykoli-pohjaista 
jBBhdytysnestettB
Autosi jBBhdytysjBrjestelmBssB on 
tehtaalta tullessaan korkealaatuista 
etyleeniglykoli-pohjaista jBBhdytys-
nestettB. Se on ainoaa jBBhdytysnes-
tettB, jota jBrjestelmBssB tulee kByt-
tBB, sillB se estBB korroosion muodos-
tumista, voitelee vesipumppua ja estBB 
jBBtymisen. LisBB jBBhdytysnestettB 
mBBrBaikaishuolto-ohjelman mukai-
sesti. Katso ”JBBhdytysjBrjestelmB” 
sivulla 8-15. Tarkasta jBBhdytysneste 
ennen talvea varmistuaksesi siitB, ettB 
sen jBBtymispiste on sopiva talvella 
odotettaviin lBmpRtiloihin.

Tarkasta akku ja kaapelit
Talvi asettaa erityisvaatimuksia akku-
jBrjestelmBlle. Tarkista akun ja akku-
kaapelien kunto silmBmBBrBisesti 
kohdassa ”Akun kByttRiBn parantami-
nen” sivulla 8-24 annettujen ohjeiden 
mukaisesti. Tarkistuta akun latausti-
la ammattihuollossa. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla KIA-jBlleenmyy-
jBllB tai huollon yhteistyRkumppanilla.

Vaihda moottoriRljy 
talvilaatuiseen moottoriRljyyn 
tarpeen mukaan
Hyvin kylmBssB ilmastossa tulisi kByt-
tBB matalamaan viskositeetin omaavaa 
talvilaatuista moottoriRljyB. Tutustu 
luvun 9 ”Suositus” sivulla 9-09 suosi-
tuksiin. Jos et ole varma, minkB tyyp-
pistB RljyB sinun tulisi kByttBB, suosit-
telemme ottamaan yhteyttB valtuu-
tettuun Kia-jBlleenmyyjBBn tai huollon 
yhteistyRkumppaniin.

Tarkasta sytytystulpat ja 
sytytysjBrjestelmB
Tarkasta sytytystulpat luvun 8 ohjei-
den mukaisesti ja vaihda ne tarvittaes-
sa. Tarkasta myRs sytytysjBrjestelmBn 
johdot ja komponentit, etteivBt ne ole 
haljenneet, kuluneet tai vahingoittu-
neet millBBn tavalla.

Lukkojen jBBtymisen estBminen
EstBBksesi lukkojen jBBtymisen, suih-
kuta hyvBksyttyB lukkoRljyB tai glyse-
riiniB lukon avainreikBBn. Jos lukko on 
peittynyt jBBllB, suihkuta jBBnpoisto-
ainetta poistaaksesi jBBn. Jos lukko on 
jBBtynyt kokonaan sisBltB, voit yrit-
tBB sulattaa sen kByttBmBllB lBmmin-
tB avainta. KBsittele lBmmintB avainta 
varoen vBlttyBksesi vammoilta.

KBytB hyvBksyttyB tuulilasin 
pesunestettB
EstBBksesi veden jBBtymisen pesunes-
tesBiliRssB, lisBB hyvBksyttyB tuulilasin 
pakkasnestettB valmistajan ohjeiden 
mukaisesti. TalvikByttRRn soveltuvaa 
pesunestettB on saatavilla KIA-jBlleen-
myyjillB tai huollon yhteistyRkumppa-
neilla ja useimmilla autotarvikemyyjillB. 
'lB kBytB jBBhdytysnestettB tai muun 
tyyppisiB pakkasnesteitB, sillB ne saat-
tavat vahingoittaa maalipintaa.

HUOMIO

• VBBrBnkokoiset tai vBBrin asenne-
tut lumiketjut saattavat vaurioit-
taa jarruputkia, jousitusta, koria ja 
pyRriB.

• PysBhdy ja kiristB ketjut aina, kun 
kuulet niiden osuvan auton run-
koon.
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EstB seisontajarrun jBBtyminen
Joissain olosuhteissa seisontajarru 
saattaa jumittua kytkettyyn asentoon.  
NBin voi tapahtua todennBkRisimmin 
silloin, kun lunta tai jBBtB on kerBBn-
tynyt takajarrujen ympBrille tai lBhet-
tyville tai jos jarrut ovat kastuneet. 
Jos on olemassa vaara seisontajarrun 
jBBtymisestB, kytke se vain tilapBisesti 
siksi aikaa, kun laitat vaihteenvalitsi-
men P-asentoon ja kiilaat takapyRrBt 
siten, auto pBBse liikkumaan. Vapauta 
seisontajarru tBmBn jBlkeen.

'lB anna lumen tai jBBn 
kerBBntyB alustaan
Joissain olosuhteissa lunta tai jBBtB 
saattaa kerBBntyB lokasuojiin, jolloin 
se hBiritsee ohjauksen toimintaa. Var-
mista sBBnnRllisesti, ettB etupyRrBt ja 
muut ohjausjBrjestelmBn komponentit 
liikkuvat esteettB, kun ajat huonoissa 
sBBolosuhteissa talvella.

Sopivien tarvikkeiden 
kuljettaminen hBtBtilanteiden 
varalta
Riippuen sBBstB sinun on pidettBvB 
mukana sopivia tarvikkeita hBtBtilan-
teiden varalle. Tavaroita, joita ehkB 
tarvitset voi olla muun muassa: lumi-
ketjut, hinauslenkit ja -kRydet, hiek-
kaa, lapio, apukaapelit, ikkunakaavin, 
hansikkaat, maa-alustasuoja, haalarit, 
huopa jne.
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TBssB osiossa tutustutaan auton ja/
tai perBvaunun oikeanlaiseen kuor-
maustapaan, jotta auton massa pysyi-
si suunnitelluissa rajoissa joko perB-
vaunulla tai ilman. Auton oikeanlaisen 
kuormaamisen avulla autosta voi-
daan saada irti parempi suorituskyky. 
Tutustu seuraaviin termeihin auton ja 
perBvaunun sallitun enimmBispainon 
mBBrittBmiseksi ennen lastauksen 
aloittamista.

Ajoneuvomallin omamassa 
TBmB on massa vakiovarusteiselle 
autolle. Siihen ei lasketa matkustajia, 
kuormaa tai lisBvarusteita.

Ajoneuvokohtainen omamassa
TBmB on uuden auton massa sisBltBen 
mahdolliset lisBvarusteet.

Kantavuus
TBmB luku sisBltBB kaiken massan, 
joka on lisBtty ajoneuvomallin massaan 
sisBltBen kuorman ja matkatavarat 
sekB lisBvarusteet.

Akselimassa 
(GAW - Gross axle weight)
TBmB on kokonaismassa, joka kuormit-
taa kumpaakin akselia sisBltBen ajo-
neuvon omamassan ja kaiken kuorman.

Akselimassa 
(GAWR - Gross axle weight 
rating)
TBmB on suurin sallittu massa, joka 
voidaan kuormittaa yhdelle akselil-
le (etu- tai taka-akseli). NBmB luvut 
nBkyvBt tunnistetietokilvessB. 
Yhden akselin kokonaiskuorma ei saa 
koskaan ylittBB sen suurinta akseli-
massaa.

Kokonaismassa 
(GVW - Gross vehicle weight)
TBmB on ajoneuvomallin omamassa 
sekB matkustajien ja kuorman massa. 

Kokonaismassaluokitus 
(GVWR - Gross vehicle weight 
rating)
TByteen lastatun auton suurin sallittu 
paino (mukaan lukien kaikki varusteet, 
matkustajat ja matkatavarat). GVWR 
on ilmoitettu tunnistetietokilvessB.

Ylikuormittaminen

VAROITUS 

■ Massat
Autosi suurin sallittu akseli- ja koko-
naismassa on merkitty kuljettajan 
(tai etumatkustajan) ovessa sijait-
sevaan tyyppikilpeen. NBiden arvojen 
ylittBminen voi aiheuttaa onnetto-
muuden tai ajoneuvon vahingoittu-
misen. Voit mBBrittBB kuorman mas-
san punnitsemalla tavarat (ja mat-
kustajat) ennen niiden asettamista 
ajoneuvoon. Varo, ettet ylikuormita 
ajoneuvoasi. 

 MASSAT
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 LIIKENTEEN VAROITTAMINEN 

 HBtBvilkut

HBtBvilkuilla voidaan varoittaa muita 
tienkByttBjiB olemaan erityisen varo-
vaisia lBhestyessBBn tai ohittaessaan 
autoasi. 
NiitB on kBytettBvB aina, jos suori-
tetaan hBtBkorjauksia tai ajoneuvo 
pysBytetBBn tien pientareelle.
Paina vilkkukytkintB. START/STOP-
painike voi olla missB tahansa asen-
nossa. Vilkkukytkin sijaitsee kojelaudan 
keskikonsolissa. Kaikki suuntavilkut 
vilkkuvat tBllRin samanaikaisesti.

• HBtBvilkut toimivat, vaikka moottori 
on sammutettu.

• Et voi kByttBB hBtB- ja suuntavilkkuja 
samanaikaisesti.

• KBytB hBtBvilkkuja vain niitB koske-
vien mBBrBysten mukaan (laki ei salli 
hBtBvilkkujen kByttRB hinaustilan-
teessa eikB liikkuvassa ajoneuvossa).   

���3068001�
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Jos moottori sammuu ajon 
aikana
• SBilytB ajolinja ja hidasta ajonopeut-
ta vBhitellen. Siirry varovaisesti tien 
sivuun turvalliseen paikkaan.

• Kytke hBtBvilkut.

• YritB kBynnistBB moottori uudelleen. 
Jos moottori ei kBynnisty, suosit-
telemme ottamaan yhteyttB val-
tuutettuun KIA-jBlleenmyyjBBn tai 
huollon yhteistyRkumppaniin tai etsi-
mBBn muuta ammattiapua.

Jos moottori sammuu 
tienhaarassa tai risteyksessB 
Jos moottori sammuu tienhaarassa tai 
risteyksessB, kytke vaihteenvalitsin 
vapaa-asentoon (N) ja tyRnnB auto 
turvalliseen paikkaan liikennetilanteen 
salliessa.

Jos rengas tyhjenee ajon aikana
Jos rengas tyhjenee ajon aikana:
• Nosta jalka kaasupolkimelta ja anna 
ajonopeuden laskea. SBilytB ajolinja. 
'lB paina jarrupoljinta vBlittRmBsti, 
vaan sBBdB regeneroivaa jarrutusta 
valintavivulla (vasemmanpuoleinen 
vipu) tehokkaammaksi. 'lB ohjaa heti 
tien sivuun. Saatat menettBB ajoneu-
von hallinnan, ja seurauksena voi olla 
liikenneonnettomuus. Kun ajoneu-
von vauhti on hidastunut sellaiselle 
nopeudelle, ettB pysBhtymisen suo-
rittaminen on turvallista, paina varo-
vaisesti jarrua ja ohjaa tien sivuun. 
Aja mahdollisimman kauas tiestB ja 
pysBkRi kiinteBlle, tasaiselle pinnal-
le. Jos ajat monikaistaisella mootto-
ritiellB, BlB pysBkRi kahden kaistan 
vBliselle alueelle.

• Kun auto on pysBhtynyt, kytke hBtB-
vilkut painikkeella, kytke vaihteen-
valitsin P-asentoon (Park), kytke 
seisontajarru ja kytke START/ STOP-
painike OFF asentoon.

• Ohjaa matkustajat pois autosta. 
Varmista, ettB he poistuvat auton 
siltB puolelta, joka on turvassa liiken-
teeltB.

• Noudata jBljempBnB tBssB luvussa 
annettuja ohjeita.

 ONGELMATILANNE AJON AIKANA
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 JOS MOOTTORI EI K(YNNISTY

Tarkista varaustilan mittarista, 
ettei EV-akun lataus ole 
alhainen
• Varmista, ettB vaihteenvalitsin on 
P-asennossa. Moottori kBynnistyy 
ainoastaan, kun vaihteenvalitsin on 
P-asennossa.

• Tarkista 12 V:n akun kaapeliliitBnnBt 
ja varmista, ettB ne ovat puhtaat ja 
tiukasti kiinni.

• SytytB sisBvalot. Jos valo himmenee 
tai sammuu kBynnistintB kBytettB-
essB, akkuvaraus on purkautunut.

'lB tyRnnB tai vedB ajoneuvoa sen 
kBynnistBmiseksi. Auton laitteisto voi 
vaurioitua. Katso lisBtietoja kohdas-
ta ”KBynnistBminen apuakulla” sivulla 
7-05.
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 H(T(K(YNNIST(MINEN

 KBynnistBminen apuakulla

LiitB kaapelit numerojBrjestyksessB ja 
irrota kBBnteisessB jBrjestyksessB.
KBynnistBminen apuakulla voi olla vaa-
rallista vBBrin suoritettuna. TBmBn 
vuoksi noudata apuakulla kBynnistBmi-
sen ohjeita vBlttBBksesi aiheuttamasta 
vahinkoa itsellesi, autolle tai akulle. 
MikBli tunnet epBvarmuutta, suositte-
lemme kBBntymBBn pBtevBn asentajan 
tai hinauspalvelun puoleen auton kByn-
nistBmiseksi apuakulla.

HUOMIO

KBytB ainoastaan 12 V kBynnistys-
jBrjestelmBB. Auton 12 voltin kByn-
nistysmoottori, sytytysjBrjestelmB ja 
muut sBhkRosat saattavat vaurioitua 
pysyvBsti, jos kytket apukBynnistys-
kaapelit 24 voltin sBhkRjBrjestelmBBn 
(kaksi 12 voltin akkua sarjaan kyt-
kettynB tai 24 voltin moottorigene-
raattori)  

VAROITUS 

■ Akku
• 'lB kBsittele avotulta akun lBhei-

syydessB. Akku muodostaa vety-
kaasua, joka voi rBjBhtBB altistues-
saan liekeille tai kipinRille. 

 Jos nBitB ohjeita ei noudateta tar-
kasti, saattaa seurata vakavia 
henkilRvammoja ja ajoneuvova-
hinkoja! Jos et ole varma kuinka 
tBmB toimenpide suoritetaan, etsi 
ammattiapua. Autoteollisuuden 
akut sisBltBvBt rikkihappoa. Se on 
myrkyllistB ja erittBin syRvyttBvBB. 
Kun kBynnistBt apuakulla, kBytB 
suojalaseja ja varo, ettei happoa 
osu itseesi, vaatteisiisi tai ajoneu-
voon.

• 'lB yritB kBynnistBB moottoria 
apukBynnistyskaapelien avulla, jos 
tyhjentynyt akku on jBBtynyt tai 
jos sen nestetaso on matala; akun 
kotelo saattaa haljeta tai akku 
saattaa rBjBhtBB.

• Akun (+)- ja (-)-kaapelit eivBt 
saa koskettaa toisiaan. TBmB voi 
aiheuttaa kipinRintiB.

(Jatkuu)

VAROITUS 

■ Akku
'lB koskaan yritB tarkastaa akku-
nesteen mBBrBB, sillB akku saattaa 
murtua tai rBjBhtBB aiheuttaen vaka-
via vammoja.

1���4001
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KBynnistBminen apuakulla
1. Varmista, ettB apuakun jBnnite on 

12 volttia ja negatiivinen napa on 
maadoitettu.

2. Jos apukBynnistyskaapelit kytke-
tBBn toisen auton akkuun, varmis-
ta, etteivBt autot ole kosketukses-
sa toisiinsa.   

3. Sammuta kaikki tarpeettomat 
sBhkRlaitteet.

4.  LiitB kBynnistyskaapelit tarkassa 
jBrjestyksessB kuvan mukaisesti. 
Kytke ensin ensimmBisen kBynnis-
tyskaapelin pBB tyhjentyneen akun 
(1) positiiviseen napaan ja liitB sit-
ten toinen pBB apuakun (2) positii-
viseen napaan. 

 Jatka kytkemBllB toisen kBynnistys-
kaapelin ensimmBinen pBB apuakun 
(3) negatiiviseen napaan ja sitten 
toinen pBB kBynnistettBvBn auton 
moottoritilan kiinteBBn, liikkumatto-
maan, metalliseen kohtaan, joka on 
kaukana sulakerasiasta (4).

 'lB anna kBynnistyskaapeleiden kos-
kea mihinkBBn muuhun kuin akun 
oikeisiin napoihin ja oikeaan maa-
doituspisteeseen. 'lB kumarru akun 
ylitse liitoksia tehdessBsi.

5. KBynnistB apukBynnistyksessB 
kBytettBvBn auton moottori, nosta 
sen kByntinopeus noin lukemaan 
2000 rpm ja kBynnistB kBynnistet-
tBvBn auton moottori.

Jos akkuvarauksen purkautumi-
sen syy on epBselvB, tarkistu-
ta jBrjestelmB ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon yhteis-
tyRkumppanilla.

 KBynnistBminen tyRntBmBllB  
Alennusvaihteella varustettua autoa ei 
saisi kBynnistBB tyRntBmBllB.

VAROITUS

'lB koskaan hinaa autoa moottorin 
kBynnistBmiseksi. Moottorin kByn-
nistymisestB seuraava Bkillinen liike 
eteenpBin voi aiheuttaa tRrmByksen 
hinaavaan ajoneuvoon.

(Jatkuu)

• Jos kBynnistBt apukaapeleiden 
avulla akkua, joka on jBBtynyt tai 
jonka varaus on lBhes purkautunut, 
akku voi haljeta tai rBjBhtBB. 

• SytytysjBrjestelmB toimii suur-
jBnnitteellB. 'lB KOSKAAN koske 
jBrjestelmBn komponentteihin, kun 
“ ”-merkkivalo palaa tai START/
STOP-painike on ON-asennossa.

HUOMIO 

■ Akkukaapelit
'lB yhdistB apukBynnistyskaape-
lia apukBynnistyksessB kBytettBvBn 
akun miinusnavan ja tyhjentyneen 
akun miinusnavan vBlille. TBmB voi 
aiheuttaa tyhjentyneen akun ylikuu-
menemisen ja murtumisen vapaut-
taen akkuhappoa.
Varmista, ettB kytket kBynnistys-
kaapelin toisen pBBn apuakun nega-
tiiviseen ja sitten toisen pBBn metal-
liseen kohtaan, joka on kaukana 
akusta.
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1. Siirry tien sivuun heti, kun se on 
turvallista.

2. Aseta vaitheenvalitsin P-asentoon 
ja kytke seisontajarru. Jos ilmas-
tointilaite on pBBllB, sammuta se.

3. Sammuta moottori, jos jBBhdytys-
nestettB vuotaa auton alle tai 
konepellin alta nousee hRyryB. 'lB 
avaa konepeltiB ennen kuin jBBhdy-
tysnesteen valuminen tai hRyryB-
minen loppuu. Jos autossa ei ole 
nBkyvBB jBBhdytysnestevuotoa 
eikB konepellin alta nouse hRyryB, 
jBtB moottori kByntiin ja tarkista, 
ettB jBBhdyttimen puhallin toimii. 
Sammuta moottori, jos puhallin ei 
toimi.

4. Tarkista vuotaako jBBhdyttimestB, 
jBBhdyttimen letkuista tai auton 
alta jBBhdytysnestettB. (Jos ilmas-
tointilaite on ollut kBytRssB, on 
normaalia, ettB kondenssivettB tip-
puu auton alle, kun auto pysBkRi-
dBBn.)

5. Jos jBBhdytysnestettB vuotaa, 
sammuta moottori vBlittRmBsti ja 
ota yhteyttB ammattihuoltoon. 
Suosittelemme ottamaan yhteyttB 
valtuutettuun KIA-jBlleenmyyjBBn 
tai huollon yhteistyRkumppaniin.

 JOS MOOTTORI YLIKUUMENEE

VAROITUS

Kun moottori on kBynnissB, pidB 
hiukset, kBdet ja vaatekappaleet 
kaukana liikkuvista osista, kuten tuu-
lettimesta ja kByttRhihnoista, vBlt-
tyBksesi loukkaantumisilta.

VAROITUS

Autossasi on paineistettu paisun-
tasBiliR. Jos jBBhdytin on KUUMA, 
BlB KOSKAAN irrota jBBhdytysnes-
teen paisuntasBiliRn korkkia tai jBBh-
dyttimen tyhjennystulppaa. Kuuma 
jBBhdytysneste ja hRyry voivat pur-
kautua paineella aiheuttaen vakavia 
vammoja.
Sammuta moottori ja odota, ettB se 
jBBhtyy. Avaa jBBhdytysnesteen pai-
suntasBiliRn korkki erittBin varovasti. 
Kiedo sen ympBrille pyyhe tai paksu 
riepu ja kierrB sitB hitaasti vasta-
pBivBBn vapauttaaksesi osan jBrjes-
telmBn paineesta. Siirry sivuun, kun 
paine vapautuu. Kun olet varma, ettB 
kaikki paine on vapautunut, jatka 
korkin kiertBmistB vastapBivBBn 
irrottaaksesi sen.
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6. Odota, ettB jBBhdyttimen lBmpRtila 
laskee normaaliksi, jos et lRydB 
mitBBn syytB ylikuumenemiseen. 
Jos jBBhdytysnestesBiliRn nesteta-
so on laskenut, nosta nestetaso 
puolivBlimerkintBBn asti lisBBmBllB 
sBiliRRn jBBhdytysnestettB.

7. Toimi varovaisesti ja tarkkaile 
muita ylikuumenemisen merkkejB. 
Jos ylikuumeneminen tapahtuu 
uudelleen, soita ammattihuoltoon. 
Suosittelemme ottamaan yhteyttB 
valtuutettuun KIA-jBlleenmyyjBBn 
tai huollon yhteistyRkumppaniin.

HUOMIO 

■ Akkukaapelit
• Jos jBBhdytysnesteen mBBrB vBhe-

nee merkittBvBsti, jBBhdytysjBr-
jestelmBssB on vuoto. Tarkistuta 
jBrjestelmB tBssB tapauksessa 
ammattihuollossa. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla KIA-
jBlleenmyyjBllB tai huollon yhteis-
tyRkumppanilla.
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 RENGASPAINEIDEN VALVONTAJ(RJESTELM( (TPMS) (MIK(LI VARUSTEENA)

1. Matalan rengaspaineen osoitus / 
Rengaspaineen valvontajBrjestel-
mBn (TPMS) vian merkkivalo

2. Varoitus liian matalasta rengaspai-
neesta (nBkyy LCD-nBytRllB).

Rengaspaineen tarkistaminen
• Voit tarkistaa rengaspaineen mitta-
ristosta tietojen avustustilassa.

 -  Katso kohta ”Mukautettavat ase-
tukset” sivulla 5-49.

• Rengaspainetieto tulee nByttRRn 1–2 
minuutin ajon jBlkeen.

• Jos rengaspaineen arvo ei tule nByt-
tRRn kun auto pysBhtyy, nByttRRn 
tulee viesti "Drive to display" (aja 
autolla, jotta nBet arvot). Tarkista 
rengaspaine ajon jBlkeen.

• Voit vaihtaa rengaspaineen yksikRn 
mittariston mukautettavista asetuk-
sista.

 -  psi, kpa, bar (katso kohta 
”Mukautettavat asetukset” sivulla 
5-49).

Jokainen rengas (myRs vararengas, 
mikBli varusteena) tulisi tarkastaa kuu-
kausittain. Renkaan on oltava kylmB ja 
tBytettynB auton valmistajan suositte-
lemaan paineeseen (lRytyy teknisistB 
tiedoista tai rengaspainetarrasta).  
(Jos autossasi on renkaat, jotka ovat 
erikokoisia kuin teknisiin tietoihin tai 
rengaspainetarraan merkityt, tulee 
sinun itse mBBrittBB nBiden renkaiden 
oikea paine).

Ajoneuvossasi on turvavarusteena 
lisBvarusteinen rengaspaineiden val-
vontajBrjestelmB (TPMS), joka ilmoittaa 
alhaisen rengaspaineen merkkivalolla, 
kun yhden tai useamman renkaan paine 
on merkittBvBsti alentunut. NiinpB 
jos alhaisen rengaspaineen merkki-
valo syttyy, sinun tulee pysBhtyB ja 
tarkastaa renkaasi mahdollisimman 
pian ja tByttBB ne oikeisiin paineisiin. 
Liian alhaisilla rengaspaineilla ajaminen 
saattaa aiheuttaa renkaiden ylikuume-
nemista ja johtaa niiden vahingoittumi-
seen.  LisBksi alhaiset paineet nosta-
vat polttoaineenkulutusta, pienentBvBt 
renkaan kuviopinnan kByttRikBB ja voi-
vat vaikuttaa ajoneuvon kByttBytymi-
seen ja jarrutusmatkaan.
Huomaa, ettB TPMS-jBrjestelmB ei 
korvaa renkaan huoltotoimenpiteitB 
tai kuljettajan vastuuta yllBpitBmBBn 
oikeita rengaspaineita, vaikka rengas-
paineet eivBt olisi alentuneet alhaisen 
rengaspaineen merkkivalon kytkeyty-
misen tasolle.

�����068002�

�����068034�
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Ajoneuvossasi on lisBksi varusteena 
TPMS-hBiriRn merkkivalo, jolla voidaan 
ilmoittaa, jos jBrjestelmB ei toimi oikein. 
TPMS-hBiriRn ilmaisin on yhdistetty 
alhaisen rengaspaineen merkkiva-
loon. Kun jBrjestelmB havaitsee hBi-
riRn, merkkivalo vilkkuu noin minuu-
tin, jonka jBlkeen jatkaa palamista 
jatkuvana. TBmB toimintajakso tois-
tuu aina moottorin kBynnistyksessB 
niin kauan, kunnes hBiriR poistuu. Jos 
TPMS-toimintahBiriRn merkkivalo jat-
kaa palamista noin minuutin vilkkumi-
sen jBlkeen, jBrjestelmB ei vBlttBmBttB 
kykene tunnistamaan alhaista rengas-
painetta niin kuin pitBisi. 
TPMS-toimintahBiriRitB saattaa 
esiintyB erilaisista syistB, kuten ren-
kaan tai vanteen asennuksesta, joka 
estBB TPMS-jBrjestelmBn virheettR-
mBn toiminnan. Tarkasta aina TPMS-
toimintahBiriRn merkkivalo yhden tai 
useamman renkaan tai vanteen vaih-
don jBlkeen. TBllRin voidaan varmistaa, 
ettB vaihdettu rengas tai vanne antaa 
TPMS-jBrjestelmBn jatkaa virheetRntB 
toimintaa.

✽ HUOMAUTUS

Seuraavissa tapauksissa Kia suo-
sittaa kByntiB valtuutetulla Kia-
jBlleenmyyjBllB tai huollon yhteistyR-
kumppanilla.
1.   Matalan rengaspaineen varoitus-

valo / rengaspaineiden valvonta-
jBrjestelmBn vikamerkkivalo ei 
syty 3 sekunnin ajaksi, kun START/
STOP-painike kBBnnetBBn ON- 
asen toon tai kun moottori kBy 
( -merkkivalo PALAA).

2.   Rengaspaineen valvontajBrjestel-
mBn vian merkkivalo vilkkuu noin 
1 minuutin ajan ja jBB sitten pala-
maan. 

3.   Alhaisen rengaspaineen LCD-nByt-
tR jBB pBBlle.

Alhaisen 
rengaspaineen 
merkkivalo

Rengaspaineiden valvontajBrjestelmBn 
merkkivalot syttyvBt ja LCD-nByttRRn 
tulee varoitusviesti, kun yhden tai 
useamman pyRrBn rengaspaine on liian 
matala. Alhaisen rengaspaineen pai-
kan merkkivalo osoittaa, mikB rengas 
on menettBnyt merkittBvBsti painetta 
kytkemBllB vastaavan renkaan merk-
kivalon.

�����068035�
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Jos kumpi tahansa merkkivaloista syt-
tyy, vBhennB vBlittRmBsti nopeuttasi 
vBlttBen kaarteiden ajamista kovalla 
nopeudella ja ennakoiden pidentyneen 
jarrutusmatkan. Sinun tulisi pysBhtyB 
ja tarkastaa renkaat mahdollisimman 
pian. TBytB renkaat kylmien renkai-
den suosituspaineisiin, kuten teknisiin 
tietoihin tai kuljettajan keskisivupilarin 
ulkopaneelissa sijaitsevaan rengaspai-
netarraan on merkitty. Katso kohta 
”Renkaat ja vanteet” sivulla 9-07. Jos 
et pysty ajamaan huoltoasemalle asti 
tai rengas ei pysty yllBpitBmBBn juuri 
lisBttyB painetta, korjaa rengaspaine 
renkaanpaikkaussarjalla.

TPMS-jBrjestelmBn 
toimintahBiriRn 
ilmaisin
Jos TPMS-hBiriRn merkki-
valo jatkaa palamista, kun se on vilk-
kunut noin minuutin, rengaspaineiden 
valvontajBrjestelmBssB on toimintahBi-
riR. 
Tarkistuta jBrjestelmB tBssB tapauk-
sessa ammattihuollossa ongelman syyn 
selvittBmiseksi. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

✽ HUOMAUTUS

Jos rengaspaineen valvontajBrjestel-
mBssB on toimintahBiriR, vajaapainei-
sen renkaan sijainti-ilmoitus ei tule 
nBkyviin, vaikka autossa on rengas, 
jonka paine on liian matala.

VAROITUS 

■  Liian matala rengaspaine saat-
taa vaurioittaa rengasta

MerkittBvBsti alentunut rengaspaine 
tekee auton kByttBytymisen epBva-
kaaksi ja voi lisBtB auton hallinnan 
menettBmisen riskiB ja jarrutusmat-
kan pituutta.
Jatkuva ajaminen alhaisilla rengas-
paineilla voi aiheuttaa renkaiden yli-
kuumenemista, joka johtaa niiden 
vahingoittumiseen.

HUOMIO

Talvella tai kylmBllB sBBllB alhaisen 
rengaspaineen merkkivalo saattaa 
syttyB, jos rengaspaineet on sBB-
detty suositeltuihin tByttRpaineisiin 
lBmpimBllB sBBllB. TBmB ei ole toi-
mintahBiriR, vaan johtuu ulkolBmpR-
tilan laskemisen aiheuttamasta ren-
gaspaineen muutoksesta. 
Tarkista rengaspaineet ja sBBdB ne 
ohjearvojen mukaisiksi, kun ajat lBm-
pimBltB alueelta kylmBlle alueelle 
tai pBinvastoin tai kun ulkolBmpRtila 
muuttuu Bkillisesti.

(Jatkuu)

(Jatkuu)
• Kun renkaisiin tBytetBBn lisBB 

ilmaa, alhaisen rengaspaineen 
merkkivalon sammutuksen ehdot 
eivBt ehkB tByty. TBmB johtuu 
tByttRlaitteen virhemarginaalista. 
Alhaisen rengaspaineen merkkivalo 
sammuu, jos rengaspaine ylittBB 
suositellun rengaspaineen.
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PyRrBn vaihtaminen TPMS-
jBrjestelmBllB varustetussa 
autossa
Jos renkaasi on tyhjentynyt, alhaisen 
rengaspaineen ja sen paikan merkki-
valot syttyvBt. Tarkistuta jBrjestelmB 
tBssB tapauksessa ammattihuollossa. 

Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon yhteis-
tyRkumppanilla.
Jokainen pyRrB on varustettu rengas-
painetunnistimella, joka on asennettu 
renkaan sisBBn venttiilirungon alle. Sinun 
tulee kByttBB TPMS-yhteensopivia 
vanteita. Huollata renkaasi ammatti-
huollossa. Suosittelemme kByntiB val-
tuutetulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai huol-
lon yhteistyRkumppanilla.

Et vBlttBmBttB kykene tunnistamaan 
tyhjentynyttB rengasta ainoastaan sil-
mBmBBrBisesti. KBytB aina laadukas-
ta rengaspainemittaria rengaspaineen 
mittaamiseen. LBmpimBn renkaan ren-
gaspaine on aina kylmBn renkaan (auto 
on ollut paikallaan vBhintBBn kolme 
tuntia, joiden aikana sillB on ajettu kor-
keintaan 1,6 km) rengaspainetta kor-
keampi. 
Anna renkaan jBBhtyB ennen ren-
gaspainemittauksen suorittamista. 
Varmista aina, ettB rengas on kylmB 
ennen sen tByttBmistB suositeltuun 
paineeseen.
Rengas on kylmB, kun auto on ollut 
paikallaan vBhintBBn 3 tuntia ja sillB 
on ajettu korkeintaan 1,6 km 3 tunnin 
aikana.

HUOMIO

• Rengaspaineen valvontajBrjestel-
mBn vian merkkivalo saattaa vilkkua 
noin 1 minuutin ajan ja jBBdB pala-
maan, jos autolla ajetaan suurjBn-
nitelinjojen tai voimakkaiden radio-
lBhettimien (poliisiaseman, viras-
ton, radio- tai TV-lBhetysaseman, 
kasarmialueen, lentokentBn, tukia-
seman tms.) lBheisyydessB, sillB ne 
voivat hBiritB rengaspaineen val-
vontajBrjestelmBn toimintaa. 

• TPMS-hBiriRn merkkivalo saattaa 
vilkkua noin 1 minuutin ja sen jBl-
keen jatkaa palamista, jos kBy-
tRssB on renkaiden lumiketjut tai 
joitain erillisiB elektronisia sBhkR-
laitteita, kuten kannettavaa tieto-
konetta, matkapuhelimen laturia, 
kauko-ohjainta, navigointia jne. 

 TBmB voi hBiritB rengaspaineiden 
valvontajBrjestelmBn (TPMS) nor-
maalia toimintaa.

HUOMIO

Suosittelemme kByttBmBBn Kian 
hyvBksymBB tiivistysainetta.
Rengaspaineanturissa ja vanteessa 
olevat tiivisteainejBBmBt tulee pois-
taa uutta rengasta asennettaessa.

HUOMIO

Suosittelemme kByttBmBBn Kian 
hyvBksymBB tiivistysainetta, jos ajo-
neuvosi on varustettu rengaspainei-
den valvontajBrjestelmBllB. Renkaan 
tiivistysaine saattaa vahingoittaa 
rengaspainetunnistimia.
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VAROITUS 

■ TPMS
• Rengaspaineen valvontajBrjestel-

mB ei kykene varoittamaan sinua 
ulkoisen tekijBn (kuten tiellB ollut 
naula, terBvB esine) aiheuttamasta 
BkillisestB rengasrikosta.

• Jos auto tuntuu epBvakaalta, 
vapauta kaasupoljin, hidasta ajono-
peutta jarruttamalla kevyesti ja 
pysBytB auto lBhimpBBn turvalli-
seen paikkaan.

VAROITUS 

■ Euroopassa
• 'lB tee autoon muutoksia, sillB se 

saattaa hBiritB rengaspaineiden 
valvontajBrjestelmBn toimintaa.

• Tavallisissa pyRrissB ei ole rengas-
paineanturia.

 KBytB turvallisuussyistB ammat-
tihuollon varaosia. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla KIA-
jBlleenmyyjBllB tai huollon yhteis-
tyRkumppanilla.

• Jos kBytBt tavallisia renkaita, kBytB 
valtuutetun Kia-jBlleenmyyjBn 
hyvBksymBB rengaspaineanturia.

 Jos autossa ei ole rengaspainei-
den tunnistusjBrjestelmBB tai se ei 
toimi asianmukaisesti, auto ei ehkB 
lBpBise maasi katsastusta.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

❈   Kaikissa EUROOPAN markkinoilla 
alla mainittuina aikoina myydyissB 
autoissa on oltava rengaspainei-
den valvontajBrjestelmB.

 -  Uusi malli: 
1.11.2012 -

 -  Nykyinen malli: 
1.11.2014 - (ensirekisterRidyt 
autot)

VAROITUS 

■  Rengaspaineen 
valvontajBrjestelmBn 
suojaaminen

Rengaspaineen valvontajBrjestelmB 
ei kykene varoittamaan kuljettajaa 
matalasta rengaspaineesta tai jBr-
jestelmBn toimintahBiriRstB, jos sen 
osia peukaloidaan, muunnellaan tai 
yritetBBn irrottaa. Jos muutat tai 
vaurioitat rengaspaineiden valvon-
tajBrjestelmBn osia tai puutut niiden 
toimintaan, ajoneuvon takuu saattaa 
tBltB osin mitBtRityB.
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 JOS RENGAS TYHJENEE (JOS AUTOSSA ON VARUSTEENA PIKAKORJAUSSARJA)

PyydBmme lukemaan renkaan pika-
korjaussarjan (Tire Mobility Kit) ohjeet 
ennen sen kByttBmistB.
1. TiivisteainesBiliR

2. Kompressori

Pikakorjaussarjalla voidaan korjata ren-
gas vain tilapBisesti, jonka vuoksi suo-
sittelemme tarkastuttamaan renkaan 
valtuutetun Kia-huollon toimesta mah-
dollisimman pian.

Johdanto

Voit korjata puhjenneen renkaan pika-
korjaussarjan avulla niin, ettB pBBset 
jatkamaan matkaa.
Voit korjata yleisimmBt, esim. naulan 
renkaaseen aiheuttamat vauriot hel-
posti kompressorin ja paikkausaineen 
avulla.
Kun olet varmistunut siitB, ettB rengas 
on kunnolla tiivistynyt, voit ajaa ren-
kaalla varovaisesti (enintBBn 200 km) 
alle 80 km/h nopeudetta toimittaak-
sesi auton rengaskorjaamolle renkaan 
vaihtamiseksi.

���3068027�

���3068026�

HUOMIO

■  Paikkausaine riittBB vain yhden 
renkaan paikkaamiseen

Jos puhjenneita renkaita on enem-
mBn kuin yksi, BlB kBytB paikkaus-
sarjaa, koska tiivisteaine riittBB vain 
yhden puhjenneen renkaan korjaa-
miseen.

VAROITUS 

■ Renkaan kyljen vauriot
'lB kBytB pikakorjaussarjaa renkaan 
kyljissB olevien vaurioiden korjaami-
seen.  TBmB voi johtaa onnettomuu-
teen renkaan rikkoutuessa.

VAROITUS 

■ Vain vBliaikainen korjaus
Korjauta rengas viipymBttB. Pika-
korjaussarjalla paikattu rengas saat-
taa tyhjentyB milloin tahansa.
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On mahdollista, ettB joitakin renkaita 
- erityisesti niitB, joissa on suurempia 
puhkeamia tai kylkivahinkoja - ei voida 
tiivistBB.
Renkaan paineen katoaminen heiken-
tBB renkaan suorituskykyB.
TBstB syystB sinun tulee vBlttBB Bkki-
pikaisia ohjausliikkeitB tai muita epBta-
vallisia liikkeitB erityisesti, jos ajoneuvo 
on raskaasti kuormitettu tai sillB vede-
tBBn perBvaunua.
Renkaanpaikkaussarjaa ei ole suunni-
teltu tai tarkoitettu renkaan lopullisen 
korjauksen tekemiseen ja sitB voidaan 
kByttBB ainoastaan yhteen renkaa-
seen.
NBmB ohjeet opastavat sinua vaiheit-
tain tiivistBmBBn tilapBisesti puhjen-
neen renkaan helposti ja luotettavasti.
Lue kohta ”Huomioita pikakorjaussarjan 
turvalliseen kByttRRn” sivulla 7-19.

VAROITUS 

'lB kBytB renkaanpaikkaussarjaa, jos 
renkaassa on useita liian matalan 
rengaspaineen aiheuttamia vaurioita.
Renkaanpaikkaussarjan avulla voi-
daan paikata ainoastaan renkaan 
kulutuspinnan vaurioita.



Ongelmatilanteessa

7-16

1. Nopeusrajoitustarra

2. TiivisteainesBiliR, jossa nopeusra-
joitustarra

3. TiivisteainesBiliRstB lBhtevB tByt-
tRletku renkaan venttiiliin

4. Liittimet ja kaapeli akkuun kytke-
mistB varten

5. TiivisteainesBiliRn pidike

6. Kompressori

7. On/off-kytkin

8.  Painemittari, joka nByttBB renkaan 
tByttRpaineen.

9. Painike rengaspaineen vBhentBmi-
seksi

10.  Letku, joka liittBB kompressorin 
paikkausainesBiliRRn tai renkaan 
venttiiliin

Liittimet, kaapeli ja liitosletku sijaitse-
vat kompressorin kotelossa.

���3068011�

Pikakorjaussarjan osat
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Noudata tarkasti esitettyjB vaiheita. 
Muussa tapauksessa paikkausaine 
saattaa vuotaa esim. korkean paineen 
vaikutuksesta.

Renkaanpaikkaussarjan kByttR
1. Irrota nopeusrajoitustarra (1) tiivis-

teainesBiliRstB (2) ja aseta se hyvin 
nBkyvBBn paikkaan matkustamos-
sa (esim. ohjauspyRrBBn), jolloin se 
muistuttaa ajamaan sopivalla 
nopeudella.

2. KierrB liitosletkun (10) liitin paik-
kausainepullon liittimeen.

3. Varmista, ettei kompressorin pai-
niketta (9) paineta.

4. KierrB auki vioittuneen pyRrBn 
venttiilinhattu ja kiinnitB paikkaus-
ainepullon tByttRletkun liitin (3) 
venttiiliin kiertBmBllB.

5. KiinnitB tiivisteainesBiliR kompres-
sorissa olevaan koteloon (5) siten, 
ettB sBiliR pysyy pystyasennossa.

6. Huolehdi, ettB kompressori on pois 
pBBltB asennossa 0.

VAROITUS 

■ Vanhentunut paikkausaine
'lB kBytB tiivisteainetta sen jBlkeen, 
kun tiivisteainesBiliRRn merkitty 
viimeinen kByttRpBivB on kulunut 
umpeen. TBmB heikentBB aineen toi-
mivuutta ja voi aiheuttaa paikatun 
renkaan rikkoutumisen.

VAROITUS 

■ Paikkausaine
• PidB pois lasten ulottuvilta.

• Varo ettei ainetta pBBse silmiin.

• Ainetta ei saa niellB.

���3068012�
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7. LiitB kompressori auton pisto-
rasiaan kByttBmBllB tarkoituksen-
mukaisia kaapeleita ja liittimiB (4).

8. Aseta moottorin start/stop-paini-
ke tai virtalukko on-asentoon, 
kytke kompressori toimintaan ja 
tBytB rengas tiivisteaineella kByt-
tBmBllB kompressoria noin 5–7 
minuuttia (katso kohta ”Renkaat ja 
vanteet” sivulla 9-07). Rengaspaine 
tiivisteaineen tBytRn yhteydessB ei 
ole olennaista, vaan se kannattaa 
tarkastaa/sBBtBB sopivaksi myR-
hemmin.

  Varo renkaan ylitByttRB ja pysy 
etBBllB renkaasta tByttBessBsi sitB.

 Kun sekB rengas ettB vanne on 
vahingoittunut, BlB kBytB pikakor-
jaussarjaa turvallisuussyistB.

9. Sammuta kompressori.

10.  Irrota letkut tiivisteainesBiliRstB ja 
pyRrBn venttiilistB.

Laita renkaanpaikkaussarja takaisin 
paikalleen.

Tiivisteaineen jakaminen 
tasaisesti
11.  Aja autolla vBlittRmBsti noin 

7–10  km (tai noin 10 minuuttia), 
jotta paikkausaine leviBB renkaa-
seen mahdollisimman tasaisesti.

�����068015�

VAROITUS 

■ HBkB
Jos moottori on jBtetty kByntiin 
huonosti tuuletetussa tai suljetussa 
tilassa (kuten rakennuksen sisBllB), 
hiilimonoksidi voi aiheuttaa myrky-
tyksen tai tukehtumisen.

HUOMIO

'lB ylitB 80 km/h nopeutta. 
Mahdollisuuksien mukaan pyri vBlt-
tBmBBn alle 20 km/h nopeuksia.
Jos havaitset ajon aikana epBta-
vallista vBrinBB, hBiriRtB tai melua, 
vBhennB nopeuttasi ja aja varoen, 
kunnes pystyt turvallisesti pysBhty-
mBBn tien sivuun. Ota yhteys tie- tai 
hinauspalveluun.
Kun kBytBt renkaanpaikkaussarjaa, 
rengaspaineantureihin ja pyRrBBn 
saattaa tulla paikkausaineroiskeita. 
Irrota tiivisteaineen tahrimat rengas-
paineanturit ja vanne. Suosittelemme 
myRs, ettB tarkastutat auton valtuu-
tetussa Kia-huollossa.

HUOMIO

■ Rengaspaine
'lB aja autolla, jos rengaspaine on 
alle 2,0 bar. TBmB voi johtaa onnet-
tomuuteen renkaan Bkillisesti rikkou-
tuessa.
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Rengaspaineen tarkistaminen

1. PysBkRi sopivaan paikkaan ajettua-
si noin 7–10 km (tai noin 10 minuut-
tia).

2.  KiinnitB kompressorin liitosletku 
(10) suoraan renkaan venttiiliin.

3.  Kytke kompressorin virtajohdon lii-
tin auton pistorasiaan.

4.  SBBdB rengaspainearvoksi 2,3 bar. 
Kun virta on kytketty pBBlle, toimi 
seuraavasti.

 -  Rengaspaineen lisBBminen: Kytke 
kompressori pBBlle asentoon I. 
Tarkastaaksesi nykyisen rengas-
painearvon, sammuta kompressori 
hetkeksi.

 -  Rengaspaineen vBhentBminen: 
Paina kompressorin painiketta (9). 

 Huomioita pikakorjaussarjan 
turvalliseen kByttRRn
• PysBkRi tien sivuun kauas muus-
ta liikenteestB, jotta voit kByttBB 
renkaanpaikkaussarjaa turvallisesti. 
Aseta varoituskolmio silmiinpistB-
vBBn paikkaan, jotta ohittavat ajo-
neuvot pystyisivBt varomaan sinua.

• Kytke seisontajarru myRs pysBkRi-
tBessB tasaiselle alustalle, jotta auto 
ei pBBse liikkumaan Bkillisesti.

• KBytB renkaanpaikkaussarjaa 
ainoastaan henkilRauton renkaiden 
paikkaamiseen ja tByttRRn. 'lB kBytB 
sitB moottoripyRrien, polkupyRrien 
tai muun tyyppisten ajoneuvojen 
renkaisiin.

VAROITUS 

Kompressori saattaa ylikuumentua 
ja vaurioitua, jos kBytBt sitB yli 10 
minuutin ajan.

HUOMIO

Jos rengaspaine ei sBily, kokeile 
suorittaa ajo, joka ohjeistettiin kap-
paleessa "Tiivisteaineen jakaminen 
tasaisesti". Toista sitten vaiheet 1-4.
Yli 4 mm:n pituisten repeBmien kor-
jaaminen renkaanpaikkaussarjalla 
saattaa olla mahdotonta. 
Suosittelemme ottamaan yhteyden 
valtuutettuun Kia-huoltoon, jos ren-
gasta ei voida paikata ajokelpoiseksi 
renkaan pikakorjaussarjalla.

VAROITUS 

Rengaspaineen tulee olla vBhintBBn 
2,0 bar. Jos nBin ei ole, BlB jatka 
ajamista. Ota yhteys tie- tai hinaus-
palveluun.

���3068016�
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• 'lB irrota renkaasta naulaa, ruuvia 
tai muuta puhkeamisen aiheuttanut-
ta esinettB.

• Tutustu paikkausainepullon sivussa 
oleviin kByttRohjeisiin ja varoituksiin 
ennen paikkaussarjan kByttRB.

• 'lB sammuta moottoria, kun auto 
on ulkotilassa. Muussa tapauksessa 
kompressori tyhjentBB ajan myRtB 
auton akun.

• Valvo renkaanpaikkaussarjan toimin-
taa jatkuvasti.

• 'lB kBytB kompressoria kerrallaan yli 
10 minuuttia, jottei se ylikuumene.

• 'lB kBytB renkaanpaikkaussarjaa, 
kun ulkolBmpRtila on alle -30 °C.

• Oman turvallisuutesi vuoksi BlB kBytB 
renkaanpaikkaussarjaa, kun sekB 
rengas ettB vanne ovat vaurioitu-
neet.

Tekniset tiedot
JBrjestelmBn jBnnite: 12 V DC
KByttRjBnnite: 10–15 V DC
EnimmBisvirta: 15 A
KByttRlBmpRtila: -40...+70°C 
Suurin kByttRpaine: 6,2 bar (90 psi) 
Kompressorin koko: 140 x 150 x 60 mm 
TiivisteainesBiliR: 104 x ø 85,5 mm
Kompressorin paino: 795 g
Tiivisteaineen mBBrB: 300 ml
 ❈ Paikkausainetta ja varaosia on saa-
tavana valtuutetuista auto- ja ren-
gasliikkeistB. HBvitB tyhjB paikkaus-
ainepullo paikallisten mBBrBysten 
mukaisesti. Auto- tai rengasliik-
keen pitBB huolehtia paikkausaine-
jBBmien hBvittBmisestB paikallisten 
mBBrBysten mukaisesti.
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 HINAAMINEN

Hinauspalvelu

Jos auto on hinattava hBtBtilanteen 
johdosta, suosittelemme kBBntymBBn 
hinauksen suorittamiseksi valtuutetun 
KIA-huollon tai ammattihinauspalvelun 
puoleen. Hinaus- ja nostotoimenpiteet 
on suoritettava oikealla tavalla, jotta 
estettBisiin auton vahingoittuminen. 
HenkilRautodollyn (1) tai avolavakuor-
ma-auton kByttR on suositeltua.

Etuvetoista autoa voidaan hinata 
(ilman henkilRautodollya) takapyRrien 
ollessa maassa ja etupyRrien ilmassa.
Jos kuormittuvan pyRrBn tai ripus-
tuksen osat ovat vahingoittuneet tai 
ajoneuvoa hinataan etupyRrBt maassa, 
etupyRrien alla on kBytettBvB dollya.
Kun hinaus suoritetaan hinauspalvelun 
rekalla ja pyRrBdollya ei kBytetB, etu-
pyRrien on aina oltava ilmassa (taka-
pyRrien ei tarvitse).

Kun ajoneuvoa hinataan hBtBtilantees-
sa ilman dollya: 
1. Paina jarrupoljinta, kytke vaihteen-

valitsin N-asentoon (vapaa) ja 
sammuta moottori. START/STOP-
painike on ACC-asennossa.

2. Kytke vaihteenvalitsin N-asentoon.

3. Vapauta seisontajarru. ���3068017�

HUOMIO

• 'lB hinaa autoa niin, ettB etupyR-
rBt ovat kiinni tiessB; auto saattaa 
vaurioitua.

• 'lB hinaa autoa hihnatyyppisellB 
hinausjBrjestelmBllB. KBytB pyR-
rBt nostavaa hinausajoneuvoa tai 
lavettia.  

���3068018�
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HUOMIO

Auton sisBiset jBrjestelmBt saattavat 
vaurioitua, jos vaihteenvalitsinta ei 
kytketB N-asentoon. 
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Hinaaminen neljBn pyRrBn 
ollessa maassa

Autoasi ei ole suunniteltu hinattavaksi 
neljBn pyRrBn ollessa maassa. 'lB hinaa 
autoa neljBn pyRrBn ollessa maassa, 
jotta se ei vaurioituisi vakavasti.

 Irrotettava hinaussilmukka 
(jos varusteena)

1.  Avaa takaluukku ja ota hinauskouk-
ku tyRkalurasiasta.

2.  Poista puskurin reiBn kansi paina-
malla kannen alaosasta.

3.  KiinnitB hinauskoukku kiertBmBllB 
koukkua myRtBpBivBBn reiBssB, 
kunnes se on kunnolla kiinnittynyt.

4.  Irrota hinaussilmukka ja kiinnitB 
suojakansi paikalleen kBytRn jBl-
keen.

�����068020�
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 ■ EdessB

 ■ Takana
�����068036�
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 Hinaaminen hBtBtilanteessa

Jos hBtBtilanteen johdosta auto on 
hinattava, suosittelemme kBBntymBBn 
hinauksen suorittamiseksi valtuutetun 
KIA-huollon tai ammattihinauspalvelun 
puoleen. 

Jos hinauspalvelu ei ole hBtBtilantees-
sa kBytettBvissB, ajoneuvoasi voidaan 
tilapBisesti hinata kaapelilla tai kRydel-
lB, joka kiinnitetBBn ajoneuvon etu- tai 
takapBBn alaosan hinauskoukkuun. Ole 
BBrimmBisen varovainen, kun hinaat 
autoa. Kuljettajan on oltava autossa 
ohjaamassa ja kByttBmBssB jarruja.
TBllB tavalla hinaaminen voidaan suo-
rittaa ainoastaan kovapBBllysteisillB 
teillB lyhyitB matkoja hitaalla nopeudel-
la. LisBksi pyRrien, akseleiden, voiman-
siirron, ohjauksen ja jarrujen on oltava 
hyvBssB kunnossa.
• 'lB kBytB hinauskoukkua auton 
vetBmiseen pois mudasta, hiekasta 
tai vastaavista paikoista, joista autoa 
ei voi ajaa omin voimin pois. 

• VBltB painavamman auton hinaamis-
ta kevyemmBllB autolla.

• Kummankin auton kuljettajien tulee 
olla jatkuvassa yhteydessB keske-
nBBn.   

• Ennen hinauksen suorittamista tar-
kasta, ettei hinauskoukku ole rikkou-
tunut tai vahingoittunut.

• KiinnitB kRysi tai vaijeri pitBvBsti sil-
mukkaan.

• VBltB nykiviB liikkeitB. KiinnitB se 
tukevasti paikoilleen tasaisella voi-
man kBytRllB.

• Jotta hinaussilmukka ei vaurioidu, 
vBltB auton vetBmistB niin, ettB vetB-
vB auto on hinattavan auton sivul-
la tai sitB korkeammalla. VedB aina 
suoraan eteenpBin.

�����068022�
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 ■ EdessB

 ■ Takana

HUOMIO

• KiinnitB hinauskRysi hinaussilmuk-
kaan.

• Auton runko saattaa vaurioitua jos 
auton hinauskRysi kiinnitettBBn 
muualle kuin hinaussilmukkaan.  

• KBytB vain ajoneuvokByttRRn 
hyvBksyttyB hinauskRyttB tai -vai-
jeria. KiinnitB hinauskRysi tai -vai-
jeri kunnolla mukana tulleeseen 
hinauskoukkuun.

• KiihdytB ja hidasta ajonopeutta 
hitaasti ja vBhitellen pitBen hinaus-
kRyden tai -liinan kireBllB liikkeelle 
lBhdettBessB ja ajon aikana, muu-
toin hinauskoukku tai auto saatta-
vat vaurioitua.
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• KBytB hinauskRyttB, joka on alle 5 m 
pitkB. KiinnitB valkoinen tai punainen 
merkki (noin 30 cm leveB) kRyden 
keskiosaan helpottaaksesi nBky-
vyyttB.

• Varmista, ettB hinauskRysi pysyy 
kireBnB ajon aikana.

• Kuljettajan on oltava autossa ohjaa-
mista ja jarruttamista varten, kun 
autoa hinataan, eikB autossa saa 
hBnen lisBkseen olla muita matkus-
tajia. 

Hinauksen varotoimenpiteet
• KBBnnB START/STOP-painike ACC-
asentoon, jotta ohjauslukko ei lukkiu-
du.

• SiirrB vaihteenvalitsin N-asentoon.

• Vapauta seisontajarru.

• Koska jarrujen teho on tavallista hei-
kompi, paina jarrupoljinta voimak-
kaammin.

• Ohjaus on tavanomaista raskaampi, 
koska ohjaustehostin ei ole kBytRssB.

• Jos autoa hinataan pitkBB alamBkeB, 
jarrut saattavat ylikuumentua, jol-
loin niiden teho heikkenee. PysBhdy 
usein ja anna jarrujen jBBhtyB. 

• Autoa tulisi hinata enintBBn 25 km/h:n 
nopeudella ja enintBBn 20 km.

���3068024�
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VAROITUS 

Ole BBrimmBisen varovainen, kun 
hinaat autoa. 
•  VBltB BkillisiB ohjausliikkei-

tB, jotta hinauskRysi/-vaijeri ja 
hinaussilmukka eivBt rasitu liikaa. 
Hinaussilmukka ja hinauskRysi tai 
-ketju saattaa rikkoutua, jonka 
seurauksena voi olla vakavia 
vammoja tai vahinkoja.

• Jos epBkuntoinen auto ei liiku, BlB 
hinaa sitB vBkisin. Suosittelemme 
ottamaan yhteyttB valtuutettuun 
Kia-huoltoon tai hinauspalveluun 
avun saamiseksi.

• Hinaa autoa mahdollisimman 
suoraan eteenpBin.

• SBilytB riittBvB vBlimatka hinatta-
vaan autoon.
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JOS ONNETTOMUUS TAPAHTUU

VAROITUS 

• Oman turvallisuutesi vuoksi BlB 
koske korkeajBnnitekaapeleihin, 
liittimiin ja jBrjestelmBmoduuleihin. 
KorkeajBnnitekomponentit ovat 
vBriltBBn oransseja.

• Auton sisB- tai ulkopuolella saattaa 
nBkyB paljaita kaapeleita tai joh-
toja. 'lB koskaan kosketa johtimia 
tai kaapeleita, sillB sBhkRisku voi 
aiheuttaa vamman tai jopa kuole-
man.

• Autosi polttoaine- ja akkunes-
tevuodot ovat paitsi myrkyllisiB 
myRs herkBsti syttyviB. 

 Jos huomaat vuodon, avaa ikkunat 
ja pysyttele turvallisella etBisyy-
dellB autosta tien pBBllB. 

 Ota vBlittRmBsti yhteyttB ammat-
tihuoltoon ja kerro, ettB kysees-
sB on hybridiauto. Suosittelemme 
ottamaan yhteyttB valtuutettuun 
KIA-jBlleenmyyjBBn tai huollon 
yhteistyRkumppaniin.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Jos autoa on hinattava, katso 
lisBtietoja kohdasta ”Hinaaminen” 
sivulla 7-21.

• Jos auto on vaurioitunut vakavasti, 
pidB vBhintBBn 15 metrin turvae-
tBisyys auton ja itsesi sekB muiden 
autojen ja tulenarkojen kohteiden 
vBlillB.

VAROITUS 

Sammuta pieni tulipalo sBhkRpalo-
jen sammuttamiseen sopivalla jau-
hesammuttimella (ABC-, BC-luokka). 
Jos et pysty tukahduttamaan alka-
vaa tulipaloa, soita vBlittRmBsti 
hBtBnumeroon ja pysyttele riittBvBn 
vBlimatkan pBBssB autosta. Kerro 
hBtBkeskukselle, ettB kyseessB on 
hybridiauto.
Jos palo leviBB korkeajBnniteakkuun, 
sen sammuttamiseen tarvitaan suuri 
vesimBBrB.
Pienen vesimBBrBn tai vBBrBnlaisen 
palosammuttimen kByttR voi joh-
taa vakaviin henkilRvahinkoihin tai 
jopa sBhkRiskun aiheuttamaan kuo-
lemaan.

VAROITUS 

Jos auto uppoaa veteen:
Jos autoon pBBsee vettB, korkeajBnni-
teakku saattaa aiheuttaa sBhkRiskun 
tai syttyB tuleen. Kytke tBmBn vuoksi 
hybridijBrjestelmB POIS pBBltB, ota 
avain mukaasi ja siirry turvalliseen 
paikkaan. 'lB koskaan koske veteen 
joutuneeseen autoosi. Ota vBlittR-
mBsti yhteyttB ammattihuoltoon ja 
kerro, ettB kyseessB on hybridiauto. 
Suosittelemme ottamaan yhteyttB 
valtuutettuun KIA-jBlleenmyyjBBn tai 
huollon yhteistyRkumppaniin.
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VARUSTEET ONGELMATILANTEEN SATTUESSA (MIK(LI VARUSTEENA) 
Ajoneuvossa on varusteena hBtBtilan-
teen varalta erilaisia tarvikkeita.

Palosammutin
Pienen tulipalon sattuessa noudata 
seuraavia ohjeita huolellisesti, jos osaat 
kByttBB palosammutinta.  
1.  VedB irti sammuttimen pBBssB 

oleva sokka, joka estBB kahvan pai-
namisen vahingossa. 

2. TBhtBB suutin tulipalon lBhteeseen. 

3. Pysy noin 2,5 metrin pBBssB tules-
ta ja purista kahvasta kByttBBksesi 
sammutinta. Jos vapautat kahvan, 
sammutusaineen tulo lakkaa. 

4. LevitB sammutetta edestakaisella 
liikkeellB. Tulipalon sammumisen 
jBlkeen tarkkaile sitB, ettei se syty 
uudelleen. 

Ensiapupakkaus 
TBmB pakkaus sisBltBB tarvikkeita, 
kuten sakset, siteen, teippiB jne. anta-
maan ensiapua loukkaantuneelle hen-
kilRlle. 

Varoituskolmio 
Aseta varoituskolmio tien varteen 
varoittamaan tulevaa liikennettB hBtB-
tilanteissa, joissa ajoneuvo on esimer-
kiksi pysBkRity pientareelle ongelman 
vuoksi. 

Rengaspainemittari 
(jos varusteena)
Renkaat menettBvBt hieman ilmaa 
jokapBivBisessB ajossa, jolloin sinun 
tulee lisBtB sitB sBBnnRllisesti. TBmB 
ei yleensB ole merkki vuotavasta ren-
kaasta, vaan normaalista kulumisesta. 
Tarkasta rengaspaineet aina renkai-
den ollessa kylmBnB, koska lBmpRtilan 
nousu nostaa painetta.
Tarkastaaksesi rengaspaineet, nouda-
ta seuraavia vaiheita: 
1. Avaa tByttRventtiilin korkki, joka 

sijaitsee vanteessa.  

2. Paina mittaria rengasventtiiliB vas-
ten. Renkaasta poistuu jonkin ver-
ran ilmaa, kun asetat mittarin 
suuttimen paikalleen. Paina suutin 
tiukemmin venttiiliB vasten, jos 
vuoto ei lakkaa.  

3. Mittari antaa lukeman, kun painat 
sitB tiukasti. 

4. Lue rengaspaine mittarista nBh-
dBksesi, onko paine alhainen vai 
korkea. 

5. SBBdB rengaspaineet mBBritettyyn 
paineeseen. Katso kohta ”Renkaat 
ja vanteet” sivulla 9-07.

6. KiinnitB tByttRventtiilin korkki 
takaisin paikoilleen.
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YLEISEUROOPPALAINEN ECALL-H(T(PUHELUJ(RJESTELM( (JOS VARUSTEENA)

TBssB autossa on laite*1, joka on yhteydessB 
Yleiseurooppalaiseen eCall-jBrjestelmBBn hBtBpuheluiden 
soittamiseksi pelastustyRntekijRille. Yleiseurooppalainen 
eCall-jBrjestelmB soittaa hBtBpuhelun automattisesti liiken-
neonnettomuuden tai muun*2 onnettomuuden sattuessa 
tien pBBllB Euroopassa. (Vain maissa, joissa jBrjestelmB on 
kBytRssB.)
JBrjestelmBn avulla saadaan yhteys pBivystBjiin ja avun-
pyyntRihin vastaaviin Euroopan teillB tapahtuvissa onnet-
tomuuksissa. (Vain maissa, joissa jBrjestelmB on kBytRssB.)
TietyissB omistajan kBsikirjassa ja takuu- ja huoltokirjassa 
mainituissa olosuhteissa yleiseurooppalainen eCall-hBtBpu-
helujBrjestelmB vBlittBB tietoja PSAP-keskukseen (hBlytys-
keskus). Tietoihin kuuluvat mm. auton sijainti, auton tyyppi 
ja auton valmistenumero.

1 Onnettomuus

2 Langaton verkko

3 PSAP-keskus (hBlytyskeskus)

4 Pelastustoimet

�����068028�

*1  Omistajan kBsikirjassa kuvattu yleiseurooppalainen eCall-hBtBpuhelulaite tarkoittaa autoon asennettua laitetta, joka ottaa 
yhteyden yleiseurooppalaiseen eCall-hBtBpuhelujBrjestelmBBn. 

*2  ”Muut onnettomuudet” tarkoittavat mitB tahansa onnettomuuksia, jotka tapahtuvat tien pBBllB Euroopassa (vain maissa, 
joissa jBrjestelmB on kBytRssB) ja joissa loukkaantuu ihmisiB ja/tai joissa tarvitaan apua. Jos mikB tahansa onnettomuus 
havaitaan, on auto pysBytettBvB ja painettava SOS-painiketta (painikkeen sijainti on osoitettu omistajan kBsikirjan kuvassa, 
luvussa ”Yleiseurooppalainen eCall-jBrjestelmB (JOS VARUSTEENA)”). Kun puhelu soitetaan, jBrjestelmB kerBB tietoja autosta 
(josta puhelu soitetaan), jonka jBlkeen se yhdistBB auton PSAP-keskuksen (hBlytyskeskus) pBivystBjBBn hBtBpuhelun syyn 
selvittBmiseksi.
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Yleiseurooppalaiseen eCall-hBtBpuhe-
lujBrjestelmBBn tallennetut tiedot vBli-
tetBBn hBlytyskeskukselle kuljettajan 
ja matkustajien avuntarpeen selvittB-
miseksi ja tiedot poistetaan, kun pelas-
tustoimet on suoritettu.
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112-perusteisen auton sisBisen hBtB-
puhelujBrjestelmBn kBytRn ja toimin-
tojen yleiskatsaus: katso tBmB osio. 
112-perusteinen hBtBpuhelujBrjestelmB 
on yleinen julkinen palvelu ja sen kByttR 
on maksutonta. 
112-perusteinen auton sisBinen hBtB-
puhelujBrjestelmB on oletusarvoisesti 
aktivoituna. Se aktivoidaan automaat-
tisesti auton antureiden toimesta voi-
makkaassa tRrmByksessB. 
Se aktivoituu automaattisesti myRs, 
jos autossa on TPS-jBrjestelmB, joka 
ei ole toiminnassa voimakkaassa tRr-
mByksessB. 
 112-perusteinen auton sisBinen hBtB-
puhelujBrjestelmB voidaan aktivoi-
da tarvittaessa myRs manuaalisesti. 
Katso ohjeet jBrjestelmBn manuaali-
sesta kytkemisestB tBstB osiosta.
Jos jBrjestelmBssB on vakava vika, joka 
estBB 112-perusteisen auton sisBisen 
hBtBpuhelujBrjestelmBn kBytRn, mat-
kustajille annetaan seuraava varoitus: 
katso lisBtietoja tBstB osiosta.�����-501

Auton sisBisen eCall-hBtBpuhelujBrjestelmBn kuvaus
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Tietoja tietojen kBsittelystB
Kaikkien 112-perusteisen auton sisBisen 
hBtBpuhelujBrjestelmBn kautta tulevien 
henkilRtietojen kBsittelyn on oltava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 95/46/EY*1 ja 2002/58/EY*2 
mukaista ja ehdottomasti perustuttava 
direktiivin 95/46/EY*3 artiklassa 7(d) 
mainittuun henkilRiden elintBrkeiden 
etujen suojaamiseen. 
NBiden tietojen kBsittely on tiukasti 
rajoitettu eurooppalaiseen 112-hBtB-
numeroon soitettujen hBtBpuheluiden 
edellyttBmiin tarpeisiin. 

*1  Euroopan parlamentin ja neuvoston 
24.10.1995 antama direktiivi 95/46/
EY luonnollisten henkilRiden suoje-
lusta henkilRtietojen kBsittelyssB 
sekB nBiden tietojen vapaasta liik-
kuvuudesta (EUVL L 281, 23.11.1995, 
s. 31). 

*2  Euroopan parlamentin ja neuvoston 
12.7.2002 antama direktiivi 2002/58/
EY koskien henkilRtietojen ja yksi-
tyisyyden suojaa elektronisessa 
tiedonsiirrossa (SBhkRisen viestin-
nBn tietosuojadirektiivi) (EUVL L 201, 
31.7.2002, s. 37). 

*3  Direktiivi 95/46/EY kumotaan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
27.4.2016 antamalla asetuksella (EU) 
2016/679 luonnollisten henkilRiden 
suojelusta henkilRtietojen kBsitte-
lyssB sekB nBiden tietojen vapaas-
ta liikkuvuudesta (yleinen tietosuo-
ja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 
1). Asetus on voimassa 25.5.2018 
alkaen. 

Tietotyypit ja niiden vastaanottajat
112-perusteinen auton sisBinen hBtB-
puhelujBrjestelmB kerBB ja kBsittelee 
vain seuraavia tietoja: 
- Auton valmistenumero 

-  Auton tyyppi (henkilRauto tai kevyt 
hyRtyajoneuvo)

-  Auton kByttBmB energianlBhde (ben-
siini/diesel/maakaasu/nestekaasu/
sBhkR/vety)

-  Auton viimeaikaiset sijainnit ja 
ajosuunnat 

-  JBrjestelmBn automaattisen aktivoi-
tumisen lokitiedosto ja sen aikaleima 

-  Mahdolliset lisBtiedot (jos kBytettB-
vissB): Ei sovelleta

112-perusteisen auton sisBisen hBtBpu-
helujBrjestelmBn kBsittelemien tietojen 
vastaanottajat valtion viranomaisten 
mBBrittBmiB hBlytyskeskuksia, jotka 
vastaanottavat ja kBsittelevBt euroop-
palaiseen 112-hBtBnumeroon tulevat 
hBtBpuhelut. LisBtiedot (jos saatavilla): 
Ei sovelleta

Tietojen kBsittelyjBrjestelyt 
112-perusteinen auton sisBinen hBtB-
puhelujBrjestelmB on suunniteltu siten, 
ettB jBrjestelmBn muistissa olevat tie-
dot eivBt ole kBytettBvissB jBrjestel-
mBn ulkopuolelta ennen hBtBpuhelun 
soittamista. Mahdolliset lisBhuomiot: 
Ei sovelleta
112-Perusteinen auton sisBinen hBtB-
puhelujBrjestelmB on suunniteltu siten, 
ettei se ole jBljitettBvissB, eikB normaa-
lissa toimintatilassa suoriteta mitBBn 
jBljitystB. Mahdolliset lisBhuomiot: Ei 
sovelleta
112-perusteinen auton sisBinen hBtB-
puhelujBrjestelmB on suunniteltu siten, 
ettB jBrjestelmBn sisBisessB muistissa 
olevia tietoja poistetaan automaatti-
sesti ja jatkuvasti. 
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Auton sisBisessB muistissa olevia 
sijaintitietoja korvataan jatkuvasti 
uusilla, jotta vain jBrjestelmBn normaa-
lin toiminnan edellyttBmBt enintBBn 
kolme uusinta sijaintitietoa sBilytetBBn. 
112-perusteisen auton sisBisen hBtB-
puhelujBrjestelmBn tietolokin tietoja 
ei sBilytetB pidempBBn, kuin mikB on 
tarpeen hBtBpuhelun kBsittelemiseksi 
eikB missBBn tapauksessa yli 13 tuntia 
hBtBpuhelun soittamisesta. Mahdolliset 
lisBhuomiot: Ei sovelleta

RekisterRidyn oikeudet ja niiden 
kByttR
RekisterRidyllB (ajoneuvon omistajal-
la) on oikeus tutustua tietoihinsa ja 
tarvittaessa oikeus pyytBB niiden kor-
jaamista, poistamista tai suojaamista, 
jos niiden kBsittely ei vastaa direktiivin 
95/46/EY vaatimuksia. Kaikille kolman-
sille osapuolille, joille tietoja on ilmais-
tu, on ilmoitettava nBistB direktiivin 
mukaisista korjauksista, poistoista tai 
suojaamisista, ellei se ole mahdotonta 
tai vaadi kohtuutonta vaivaa. 
RekisterRidyllB on oikeus valittaa toi-
mivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, 
jos hBn katsoo oikeuksiaan loukatun 
henkilRtietojensa kBsittelyn vuoksi. 
TietopyynnRistB vastaava yhteyspal-
velu (jos saatavilla): Ei sovelleta

Yleiseurooppalainen eCall-
hBtBpuhelujBrjestelmB

Matkustamoon asennetun yleiseu-
rooppalaisen eCall-hBtBpuhelujBrjes-
telmBn osat:
1 SOS-painike

2 LED

SOS-painike: kuljettaja/matkustaja voi 
soittaa hBtBpuhelun pBivystBjille ja 
avunpyyntRihin vastaaville tBtB paini-
ketta painamalla.

LED: Punainen ja vihreB LED-valo syt-
tyvBt 3 sekunniksi virta-avaimen olles-
sa ON-asennossa. TBmBn jBlkeen ne 
sammuvat, kun jBrjestelmBn normaali 
toiminta alkaa. 

Jos jBrjestelmBssB on vikaa, punainen 
LED-valo jBB palamaan.

�����068029�
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 Onnettomuudesta ilmoittaminen automaattisesti Yleiseurooppalainen eCall-hBtBpuhelu-
laite soittaa automaattisesti PSAP-
keskukseen (hBlytyskeskus) jotta 
onnettomuustilanteessa ryhdytBBn 
asianmukaisiin pelastustoimiin.
Asianmukaisia pelastustoimia ja tukea 
varten yleiseurooppalainen eCall-hB-
tBpuhelujBrjestelmB vBlittBB PSAP-
keskukselle (hBlytyskeskus) auto-
maattisesti onnettomuuden tiedot, 
kun liikenneonnettomuus havaitaan.
TBssB tapauksessa hBtBpuhelua ei voi 
katkaista painamalla SOS-painiketta ja 
yleiseurooppalainen eCall-hBtBpuhelu-
jBrjestelmB on yhteydessB hBtBkes-
kukseen, kunnes puhelun vastaanot-
tava hBtBkeskuspBivystBjB katkaisee 
hBtBpuhelun.
PienissB liikenneonnettomuuksissa 
yleiseurooppalainen eCall-hBtBpuhelu-
jBrjestelmB ei vBlttBmBttB soita hBtB-
puhelua. HBtBpuhelun voi kuitenkin 
soittaa manuaalisesti painamalla SOS-
painiketta.

�����068030�

JBrjestelmBn toiminta 
onnettomuustilanteessa

Yhteys PSAP-keskukseen 
(hBlytyskeskus)

Pelastustoimet

HUOMIO

JBrjestelmBn kByttR ei ole mahdol-
lista, jos langatonta tiedonsiirtoa 
ja GPS- ja Galileo-signaaleita ei ole 
kBytRssB.
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 Onnettomuudesta ilmoittaminen 
manuaalisesti

Kuljettaja tai matkustaja voi soit-
taa hBtBpuhelun hBlytyskeskukseen 
(PSAP) manuaalisesti painamalla SOS-
painiketta.
Yleiseurooppalaisen eCall-jBrjestelmBn 
kautta tehty soitto voidaan peruuttaa 
painamalla SOS-painiketta uudelleen 
vain ennen puhelun yhdistymistB.
Kun hBtBpuhelu on soitettu manuaa-
lisesti SOS-painiketta painamalla 
(asianmukaisen pelastuspalvelun ja 
avun saamiseksi), yleiseurooppalai-
nen eCall-hBtBpuhelujBrjestelmB vBlit-
tBB automaattisesti kolarin tai muun 
onnettomuuden tiedot hBlytyskeskuk-
sen tyRntekijBlle (hBtBpuhelun aikana).
Jos kuljettaja tai matkustaja painaa 
SOS-painiketta vahingossa, se voidaan 
peruuttaa painamalla painiketta uudel-
leen.
Toimi seuraavasti soittaaksesi hBtBpu-
helun manuaalitilassa liikenneonnet-
tomuuden tai muun onnettomuuden 
yhteydessB:
1.  PysBytB auto liikennesBBntRjen 

mukaisesti, jotta sinB ja muut tien 
kByttBjBt ovat turvassa;

�����068030�

Yhteys PSAP-keskukseen 
(hBlytyskeskus)

PelastustoimetSOS-painiketta painetaan 
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2.  Paina SOS-painiketta. Kun SOS-
painiketta painetaan laite rekiste-
rRityy langattomaan puhelinverk-
koon ja vBhimmBistiedot autosta ja 
sen sijainnista kerBtBBn laitteen 
teknisten ominaisuuksien mukai-
sesti. TBmBn jBlkeen laite ottaa 
yhteyttB yleiseurooppalaisen 
eCall-hBtBpuhelujBrjestelmBn pBi-
vystBjBBn hBtBpuhelun syiden sel-
vittBmiseksi.

3.  Kun hBtBpuhelun syyt on selvitet-
ty, PSAP-keskuksen (hBlytyskes-
kus) pBivystBjB lBhettBB paikalle 
ammattiapua ja lopettaa puhelun.

Jos hBtBpuhelua ei soiteta yllB olevien 
ohjeiden mukaisesti, soittoa pidetBBn 
virheellisenB.

VAROITUS 

Yleiseurooppalaisen eCall-hBtBpu-
helujBrjestelmBn hBtBvirtalBhteenB 
toimii paristo
• Yleiseurooppalaisen eCall-hBtBpu-

helujBrjestelmBn paristo tuottaa 
virtaa 1 tunnin ajan, jos auton pBB-
virtalBhde ei onnettomuuden vuok-
si ole kBytettBvissB.

• Yleiseurooppalaisen eCall-hBtB-
puhelujBrjestelmBn paristo tulisi 
vaihtaa 3 vuoden vBlein. LisBtietoja 
on sivun 8-08 kohdassa ”Huolto-
ohjelma”.

Punainen LED-valo palaa (jBrjestel-
mBn toimintahBiriR)
JOS LED-valo syttyy normaaleis-
sa ajo-olosuhteissa, se saattaa olla 
merkki yleiseurooppalaisen eCall-hB-
tBpuhelujBjestelBn toimintahBiriRs-
tB. Tarkastuta yleiseurooppalainen 
eCall-jBrjestelmB vBlittRmBsti val-
tuutetussa Kia-jBlleenmyynnissB. 
Muussa tapauksessa autoosi asen-
netun yleiseurooppalaisen eCall-hB-
tBpuhelujBrjestelmBn asianmukaista 
toimintaa ei voida taata. Auton omis-
taja on vastuussa seurauksista, jos 
yllB mainittuja ohjeita ei noudateta. 

(Jatkuu)

(Jatkuu)
JBrjestelmBn omavaltainen poista-
minen tai muutokset
Yleiseurooppalainen eCall-jBrjestel-
mB soittaa hBlytyskeskukseen avun 
saamiseksi paikalle. Siksi yleiseu-
rooppalaisen eCall-hBtBpuhelujBr-
jestelmBn omavaltainen poista-
minen tai siihen tehdyt muutokset 
voivat vaikuttaa ajoturvallisuutee-
si. JBrjestelmB saattaa jopa soit-
taa virheellisiB hBtBpuheluita PSAP-
keskukseen (hBlytyskeskus). 'lB siis 
tee autoosi asennettuun yleiseu-
rooppalaiseen eCall-hBtBpuhelujBr-
jestelmBBn muutoksia, BlBkB anna 
kolmansien osapuolienkaan tehdB 
niitB.
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 MOOTTORITILA

OSKEV078001L

1. JBBhdytysnestesBiliR

2. JarrunestesBiliR

3. Sulakerasia

4. Akun positiivinen napa

5. Akun negatiivinen napa

6. JBBhdyttimen korkki

7. Tuulilasin pesunestesBiliR

❈ Todellinen moottoritila saattaa poiketa kuvassa esitetystB.
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 HUOLTO

Sinun tulee olla erityisen varovainen 
suorittaessasi mitB tahansa huolto- tai 
tarkastustoimenpiteitB, ettet vahingoi-
ta itseBsi tai autoasi.
Sopimaton, viimeistelemBtRn tai puut-
teellinen huolto saattaa aiheuttaa 
autoosi kByttRongelmia, jotka voi-
vat johtaa auton vahingoittumiseen, 
onnettomuuteen tai henkilRvahinkoon.   

Omistajan vastuu

✽ HUOMAUTUS

Auton omistaja vastaa huoltotRihin 
liittyvien tietojen sBilyttBmisestB.

Huollata autosi ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon yhteis-
tyRkumppanilla. Sinun tulisi sBilyttBB 
dokumentit, joista ilmenee ajoneuvosi 
asianmukaiset huoltosuoritukset, jotka 
on tehty huolto-ohjelman mukaises-
ti. Tarvitset nBitB tietoja tositteena 
oikeasta, vaatimukset tByttBvBstB 
huollosta mahdollisissa takuutapauk-
sissa. Yksityiskohtaiset takuuehdot on 
esitetty takuu- ja huoltokirjassa. Takuu 
ei korvaa vBBrin, huolto-ohjelman vas-
taisesti suoritettujen tai laiminlyRtyjen 
huoltotRiden aiheuttamia vaurioita.

Omistajan huoltojen 
varotoimenpiteet
Sopimaton tai viimeistelemBtRn huolto 
saattaa johtaa ongelmiin. TBssB luvus-
sa annetaan ohjeita ainoastaan huol-
totRihin, jotka ovat helposti suoritet-
tavissa.

✽ HUOMAUTUS

Sopimaton omistajan suorittama 
huolto takuun aikana saattaa vaikut-
taa takuun voimassaoloon. LisBtietoja 
lRydBt erillisestB Takuu- ja huoltokir-
jasta, joka on toimitettu auton muka-
na. Suosittelemme, ettB huollatat 
jBrjestelmBn ammattihuollossa, jos 
olet epBvarma huolto- tai korjaus-
tyRn suorittamiseen liittyvistB toi-
menpiteistB. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.
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VAROITUS 

■ HuoltotyRt
• HuoltotRiden tekeminen saattaa 

olla vaarallista. Joidenkin huolto-
toimenpiteiden suorittamiseen 
sisBltyy vakavan loukkaantumisen 
riski. Suosittelemme, ettB huolla-
tat auton ammattihuollossa, jos et 
hallitse huoltoon liittyviB tyRvai-
heita tai sinulla ei ole tarvittavia 
tyRkaluja. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla KIA-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

• Moottoritilassa tyRskenteleminen 
on vaarallista auton ollessa liik-
keellelBhtRvalmius-tilassa ( ). Se 
on vielB vaarallisempaa, jos pBBl-
lBsi on lRysBt vaatteet tai koruja. 
Ne voivat takertua liikkuviin osiin 
aiheuttaen vammoja.

 Jos sinun on kBytettBvB autoa liik-
keellelBhtRvalmius-tilassa ( ), 
muista riisua kaikki korut (erityi-
sesti kello, sormukset, rannekorut 
ja kaulakorut) sekB solmio, huivit ja 
muut vastaavat lRysBt vaatekap-
paleet ennen jBBhdytyspuhaltimen 
lBhellB tyRskentelemistB.
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OMISTAJAN HUOLTO

Seuraavat luettelot ovat auton tar-
kastuksia, jotka on suositeltu suorittaa 
mBBrBtyin vBliajoin omistajan tai val-
tuutetun Kia-huollon toimesta, jolloin 
varmistetaan auton turvallinen ja luo-
tettava toiminta.
Jos sinulla on kysyttBvBB, ota yhteyt-
tB ammattihuoltoon. Suosittelemme 
kByntiB valtuutetulla KIA-jBlleenmyy-
jBllB tai huollon yhteistyRkumppanilla.
NBmB kByttBjBn huoltotarkastukset 
eivBt ole takuun piirissB ja niiden vaa-
timasta tyRajasta, osista ja nesteistB 
saatetaan veloittaa.

Omistajan huolto-ohjelma 
• Tarkista jBBhdytysnesteen paisunta-
sBiliRn nestetaso.

• Tarkista lasinpesunesteen taso.

• Tarkista nByttBvBtkR renkaat liian 
tyhjiltB.

• Tarkasta jBBhdytin ja lauhdutin.
 Tarkasta, ettB jBBhdyttimen ja lauh-
duttimen etuosat ovat puhtaat 
eivBtkB ole tukkeutuneet lehdistB, 
liasta tai hyRnteisistB jne.

 Jos jokin yllB esitetyistB osista on 
erittBin likainen tai et ole varma sen 
kunnosta, ota yhteyttB ammat-
tihuoltoon. Kia suosittelee kBBnty-
mBBn valtuutetun Kia-jBlleenmyyjBn/
huoltoyhteistyRkumppanin puoleen.

Kun kBytBt autoa:
• KiinnitB huomiota ohjauspyRrBssB 
tuntuvaan tBrinBBn. KiinnitB huo-
miota, jos ohjauspyRrBn kBBntBmi-
seen vaadittava voima vaihtelee tai 
sen keskityskohta muuttuu.

• KiinnitB huomiota auton suuntava-
kauteen.

• Kuuluuko jarrutettaessa tavallisesta 
poikkeavia BBniB, puoltaako ohjaus, 
tBytyykR jarrupoljin painaa tavallista 
syvempBBn tai onko sen painaminen 
tavallista vaikeampaa?

• Tarkista alennusvaihdeRljyn taso, jos 
havaitset ettB vaihteet eivBt kyt-
keydy kunnolla tai jos alennusvaih-
teen toiminnassa on muita muutok-
sia.

• Tarkista alennusvaihteen P-asennon 
toiminta.

• Tarkista, nBkyykR auton alla nes-
tevuotoja (ilmastointijBrjestelmBstB 
tippuu normaalisti kondenssivettB 
kBytRn aikana ja sen jBlkeen).

VAROITUS 

Jos jBBhdytysnestetaso on alhainen, 
anna valtuutetun Kia-jBlleenmyyjBn 
tai huollon yhteistyRkumppanin 
tByttBB sBiliR kByttBen ainoastaan 
sBhkRautoille suunniteltua jBBhdy-
tysnestettB. Muun tyyppisten nes-
teiden tai pakkasnesteiden kByttR vai 
vaurioittaa autoa merkittBvBsti.
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VBhintBBn kuukausittain:
• Tarkista jBBhdytysnesteen paisunta-
sBiliRn nestetaso.

• Tarkista, ettB kaikki valot toimivat, 
mukaanlukien jarruvalot, suuntavil-
kut ja hBtBvilkut.

• Tarkista kaikkien pyRrien (myRs 
varapyRrBn) rengaspaine.

VBhintBBn kaksi kertaa vuodessa 
(esim. kevBBllB ja syksyllB):
• Tarkista, onko jBBhdyttimen, lBm-
mRnvaihtimen ja ilmastointilaitteen 
letkuissa vuotoja.

• Tarkista tuulilasinpesimen ja pyyhki-
mien toiminta. Puhdista pyyhkimien 
sulat puhtaalla kankaalla, joka on 
kostutettu pesunesteellB.

• Tarkista ajovalojen suuntaus.

• Tarkista, ettB turvavyRt eivBt ole liian 
kuluneet ja ettB ne toimivat normaa-
listi.

• Tarkista renkaiden kuluneisuus ja 
pyRrBnmutterien tiukkuus.

VBhintBBn kerran vuodessa:
• Pese kori ja puhdista ovien veden-
poistoaukot.

• Voitele saranat ja tarkista konepellin 
saranoiden kunto.

• Voitele ovien ja konepellin lukkokielet 
ja salvat.

• Voitele ovien kumitiivisteet. 

• Tarkista, ettB ilmastointijBrjestelmB 
toimii normaalisti.

• Tarkista ja voitele alennusvaihteen 
siirtomekanismi ja siihen liitetyt osat.

• Puhdista akun kotelo ja navat.

• Tarkista jarrunestetaso.

VAROITUS 

Jos jBBhdytysnestetaso on alhainen, 
anna valtuutetun Kia-jBlleenmyyjBn 
tai huollon yhteistyRkumppanin 
tByttBB sBiliR kByttBen ainoastaan 
sBhkRautoille suunniteltua jBBhdy-
tysnestettB. Muun tyyppisten nes-
teiden tai pakkasnesteiden kByttR vai 
vaurioittaa autoa merkittBvBsti. 
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Noudata normaalia huolto-ohjelmaa, 
jos mikBBn seuraavista olosuhteista ei 
liity autosi kByttRtapaan. Jos jokin seu-
raavista olosuhteista tByttyy, noudata 
raskaan kBytRn huolto-ohjelmaa.
• Ajetaan jatkuvasti lyhyitB matkoja 
(alle 8 km tai talviaikana alle 16 km).

• Autolla ajetaan pitkiB matkoja alhai-
sella ajonopeudella.

• Ajetaan epBtasaisella, pRlyBvBllB, 
pBBllystBmBttRmBllB tai sorapBBllys-
teisellB tienpinnalla tai tiellB jolle on 
levitetty suolaa.

• Ajetaan teillB, joille on levitetty suo-
laa tai muuta korroosiota aiheut-
tavaa ainetta, tai erittBin kylmBssB 
ilmastossa.

• Ajetaan hiekalla tai muulla pRlyBvBllB 
tienpinnalla.

• Ajetaan vilkkaassa liikenteessB.

• Ajetaan toistuvasti mBkiajoa tai vuo-
ristoteitB.

• PerBvaunun vetBminen tai kuljetus-
laatikko/kattoteline kBytRssB.

• KByttR poliisiautona, taksina, jakelu- 
tai hinausautona.

• Ajetaan yli 170 km/h.

• Usein toistuvat pysBhdykset ja liik-
keellelBhdRt.

Jos ajoneuvoasi kBytetBBn seuraavissa 
olosuhteissa, sinun tulee tehdB tarkas-
tuksia, osien vaihtoja ja nestetByttR-
jB useammin kuin normaalissa huol-
to-ohjelmassa esitetBBn (ks. huolto-
kirja). Huolto-ohjelman aikajaksojen tai 
ajomBBrien ylityttyB jatka mBBrBttyjen 
huoltovBlien noudattamista.  
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Normaali huolto-ohjelma - [Eurooppa (VenBjBB lukuun ottamatta)]

*1 Jos jBBhdytysnestetaso on alhainen, anna valtuutetun Kia-jBlleenmyyjBn tByttBB sBiliR kByttBen ainoastaan sBhkRautoille 
suunniteltua jBBhdytysnestettB. Muun tyyppisten nesteiden tai pakkasnesteiden kByttR vai vaurioittaa autoa merkittBvBsti.

Seuraavat huoltotoimenpiteet tulee suorittaa auton suorituskyvyn ja vBhBpBBstRisyyden varmistamiseksi. SBilytB tositteet 
niiden suorittamisesta mahdollisia takuuvaatimuksia varten. Kun sekB ajokilometrimBBrB ettB aikavBli on ilmoitettu, nouda-
tetaan sitB joka tByttyy ensin.

HUOLTOV'LIT

Normaali huolto-ohjelma [Eurooppa (VenBjBB lukuun ottamatta)]

Vuosien mBBrB tai ajomatka (ensin tByttyvB)

Vuosia  1 2 3 4 5 6 7 8

Km×1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

HUOLTOKOHDE

JBBhdytysneste *1 Vaihto 60 000 km:n tai 36 kk:n vBlein

Alennusvaihteiston Rljy (vaihto 10 v / 150 000 km) - - - T - - - T

Vetoakselit ja suojakumit - T - T - T - T

JBBhdytysjBrjestelmB T T T T T T T T

Ilmastointilaitteen kylmBaine/kompressori (mikBli varusteena) T T T T T T T T

Raitisilmasuodatin - V - V - V - V

Jarrulevyt ja -palat T T T T T T T T

Jarruputket, -letkut ja liitokset T T T T T T T T

Jarrupoljin - T - T - T - T
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V : Vaihto             

T : Tarkasta ja tarvittaessa sBBdB, korjaa, puhdista tai vaihda 

HUOLTOV'LIT

Normaali huolto-ohjelma [Eurooppa (VenBjBB lukuun ottamatta)]

Vuosien mBBrB tai ajomatka (ensin tByttyvB)

Vuosia  1 2 3 4 5 6 7 8

Km×1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

HUOLTOKOHDE

Jarruneste T V T V T V T V

Takajarrujen puhdistus ja herkistys (2 vuoden vBlein) - T - T - T - T

Ohjausvaihde/hammastanko, nivelet ja suojakumit T T T T T T T T

Jousituksen pallonivelet T T T T T T T T

Renkaat (rengaspaineet ja kulutuspinta) T T T T T T T T

12 V:n akun kunto T T T T T T T T

eCall-jBrjestelmBn akku (jos varusteena) Vaihda 3 vuoden vBlein.
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Huolto-ohjelma (vaativat kByttRolosuhteet) [Eurooppa (VenBjBB lukuun ottamatta)]
Seuraavat kohteet tulee huoltaa tavallista useammin, jos autoa kBytetBBn vaativissa kByttRolosuhteissa. Tarkista huoltovBlit 
oheisesta taulukosta.
V :  Vaihto
T :  Tarkasta ja tarvittaessa sBBdB, korjaa, puhdista tai vaihda

HUOLTOKOHDE HUOLTOTOIMENPIDE HUOLTOV'LIT
K'YTT8-

OLOSUHTEET
Alennus-vaihteen Rljy V 120 000 km:n vBlein C, D, E, G, H, I, K

Vetoakselit ja suojakumit T
Tarkasta tavallista useammin 
kByttRolosuhteiden mukaan C, D, E, F, G, H, I, K

Ilmastointilaitteen raitisilmasuodatin 
(mikBli varusteena) V Vaihda tavallista useammin 

kByttRolosuhteiden mukaan C, E, G

Jarrulevyt ja -palat T Tarkasta tavallista useammin 
kByttRolosuhteiden mukaan C, D, E, G, H

Ohjausvaihde/hammastanko, 
nivelet ja suojakumit

T Tarkasta tavallista useammin 
kByttRolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G

Jousituksen pallonivelet T Tarkasta tavallista useammin 
kByttRolosuhteiden mukaan

C, D, E, F, G

VAATIVAT AJO-OLOSUHTEET
A :  Ajetaan jatkuvasti lyhyitB alle 8 km matkoja (normaali 

ulkolBmpRtila) tai alle 16 km matkoja (ulkolBmpRtila alle 
0 °C).

B :  Autolla ajetaan pitkiB matkoja alhaisella ajonopeudella.
C :  Ajetaan epBtasaisella, pRlyBvBllB, pBBllystBmBttRmBllB tai 

sorapBBllysteisellB tienpinnalla tai tiellB jolle on levitetty 
suolaa.

D :  Ajetaan teillB, joille on levitetty suolaa tai muuta korroo-
siota aiheuttavaa ainetta, tai erittBin kylmBssB ilmas-
tossa.

E : Ajetaan hiekalla tai muulla pRlyBvBllB tienpinnalla.
F :  Ajetaan vilkkaassa liikenteessB.
G : Ajetaan usein mBissB tai vuoristossa.
H :  PerBvaunun vetBminen tai kuljetuslaatikko kattotelineen 

pBBllB.
I :  Auton kByttR partio-, taksi-, kuljetus- tai hinaustehtBviin.
J : Ajaminen erittBin kylmBssB ilmastossa.
K : Ajaminen yli 170 km/h nopeuksilla.
L : Ajaminen, joka vaatii jatkuvia pysBhtelyjB ja kiihdytyksiB.



Ajaminen

8-12

Normaali huolto-ohjelma [Ei koske Eurooppaa (VenBjB mukaan lukien)]
Seuraavat huoltotoimenpiteet tulee suorittaa auton suorituskyvyn ja vBhBpBBstRisyyden varmistamiseksi. SBilytB tositteet 
niiden suorittamisesta mahdollisia takuuvaatimuksia varten. Kun sekB ajokilometrimBBrB ettB aikavBli on ilmoitettu, nouda-
tetaan sitB joka tByttyy ensin.

HUOLTOV'LIT

Normaali huolto-ohjelma [Ei koske Eurooppaa (VenBjB mukaan lukien)]

Kuukausien mBBrB tai ajomatka (ensin tByttyvB)

Kuukautta 12 24 36 48 60 72 84 96

Km×1 000 15 30 45 60 75 90 105 120
HUOLTOKOHDE

JBBhdytysneste *1 Vaihto 60 000 km:n tai 36 kk:n vBlein

AlennusvaihdeRljy - - - T - - - T

Vetoakselit ja suojakumit T T T T T T T T

JBBhdytysjBrjestelmB
Tarkastus ensin 60 000 km:n tai 48 kuukauden 
jBlkeen sen jBlkeen tarkastus 30 000 km:n tai 24 

kuukauden vBlein
Ilmastointilaitteen kylmBaine/kompressori (mikBli varusteena) T T T T T T T T

Raitisilmasuodatin
Ei koske Australiaa ja Uutta-Seelantia V V V V V V V V
Koskee Australiaa ja Uutta-Seelantia T V T V T V T V

Jarrulevyt ja -palat T T T T T T T T
Jarruputket, -letkut ja liitokset T T T T T T T T

*1 Jos jBBhdytysnestetaso on alhainen, anna valtuutetun Kia-jBlleenmyyjBn tByttBB sBiliR kByttBen ainoastaan sBhkRautoille 
suunniteltua jBBhdytysnestettB. Muun tyyppisten nesteiden tai pakkasnesteiden kByttR vai vaurioittaa autoa merkittBvBsti.
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HUOLTOV'LIT

Normaali huolto-ohjelma [Ei koske Eurooppaa (VenBjB mukaan lukien)]

Kuukausien mBBrB tai ajomatka (ensin tByttyvB)

Kuukautta 12 24 36 48 60 72 84 96

Km×1 000 15 30 45 60 75 90 105 120
HUOLTOKOHDE

Jarrupoljin - T - T - T - T

Jarruneste T V T V T V T V

Ohjausvaihde/hammastanko, nivelet ja suojakumit T T T T T T T T

Jousituksen pallonivelet T T T T T T T T

Renkaat (rengaspaineet ja kulutuspinta) T T T T T T T T

12 V:n akun kunto T T T T T T T T

V : Vaihto

T : Tarkasta ja tarvittaessa sBBdB, korjaa, puhdista tai vaihda 



Ajaminen

8-14

Huolto-ohjelma (vaativat kByttRolosuhteet) [Ei koske Eurooppaa (VenBjB mukaan lukien)]
Seuraavat kohteet tulee huoltaa tavallista useammin, jos autoa kBytetBBn vaativissa kByttRolosuhteissa. 
Tarkista huoltovBlit oheisesta taulukosta.
V :  Vaihto
T :  Tarkasta ja tarvittaessa sBBdB, korjaa, puhdista tai vaihda

HUOLTOKOHDE HUOLTO-
TOIMENPIDE HUOLTOV(LIT AJO-

OLOSUHTEET
Alennus-vaihteen Rljy V 120 000 km:n vBlein C, D, E, G, H, I, K

Vetoakselit ja suojakumit T
Tarkasta tavallista useammin 
kByttRolosuhteiden mukaan C, D, E, F, G, H, I, K

Ilmastointilaitteen raitisilmasuodatin (mikBli 
varusteena) V

Vaihda tavallista useammin 
kByttRolosuhteiden mukaan C, E, G

Jarrulevyt ja -palat T
Tarkasta tavallista useammin 
kByttRolosuhteiden mukaan C, D, E, G, H

Ohjausvaihde/hammastanko, nivelet ja suojakumit T Tarkasta tavallista useammin 
kByttRolosuhteiden mukaan C, D, E, F, G

Jousituksen pallonivelet T Tarkasta tavallista useammin 
kByttRolosuhteiden mukaan C, D, E, F, G

VAATIVAT AJO-OLOSUHTEET
A :  Ajetaan jatkuvasti lyhyitB alle 8 km matkoja (normaali 

ulkolBmpRtila) tai alle 16 km matkoja (ulkolBmpRtila alle 
0 °C).

B :  Autolla ajetaan pitkiB matkoja alhaisella ajonopeudella.
C :  Ajetaan epBtasaisella, pRlyBvBllB, pBBllystBmBttRmBllB tai 

sorapBBllysteisellB tienpinnalla tai tiellB jolle on levitetty 
suolaa.

D :  Ajetaan teillB, joille on levitetty suolaa tai muuta korroosi-
ota aiheuttavaa ainetta, tai erittBin kylmBssB ilmastossa.

E : Ajetaan hiekalla tai muulla pRlyBvBllB tienpinnalla.
F :  Ajetaan vilkkaassa liikenteessB.
G : Ajetaan usein mBissB tai vuoristossa.
H :  PerBvaunun vetBminen tai kuljetuslaatikko kattotelineen 

pBBllB.
I :  Auton kByttR partio-, taksi-, kuljetus- tai hinaustehtBviin.
J : Ajaminen erittBin kylmBssB ilmastossa.
K : Ajaminen yli 170 km/h nopeuksilla.
L : Ajaminen, joka vaatii jatkuvia pysBhtelyjB ja kiihdytyksiB.
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 M((R(AIKAISHUOLLON KOHTIEN SELITTEET

 JBBhdytysjBrjestelmB
Tarkasta jBBhdytysjBrjestelmBn osat, 
jBBhdytysnesteen 3-suuntainen vent-
tiili, jBBhdytin, letkut ja liittimet, mah-
dollisten vuotojen ja vaurioiden varalta. 
Vaihdata vahingoittuneet osat uusiin.

JBBhdytysneste
JBBhdytysneste tulee vaihtaa huol-
to-ohjelman mukaisesti.

Jarruletkut ja kulutuspinnat
Tarkasta silmBmBBrBisesti asennuksen 
virheettRmyys, mahdollinen hankaa-
minen, kuluneisuus ja vuodot. Vaihda-
ta kuluneet tai vahingoittuneet osat 
uusiin vBlittRmBsti.

Jarruneste
Tarkasta jarrunesteen mBBrB jarru-
nestesBiliRssB. Tason tulee olla sBiliRn 
sivun ”MIN” ja ”MAX” -merkkien vBlissB. 
KBytB ainoastaan jarrujen hydraulines-
tettB, joka tByttBB DOT 3 tai DOT 4 
-mBBrByksen.

Jarrupalat, -satulat ja -navat
Tarkasta jarrupalojen ja -levyjen kulu-
neisuus sekB satulat mahdollisista 
nestevuodoista.
Saadaksesi lisBtietoja jarrupalojen 
tai kosketuspintojen kulumisrajoista, 
tutustu Kian Internet-sivustoon.
(http://www.kia-hotline.com)

Jousituksen kiinnityspultit
Tarkasta jousituksen kiinnitykset mah-
dollisilta lRystymisiltB tai vahingoilta. 
KiristB mBBritettyyn kiristysmoment-
tiin.

Ohjausvaihde, vivusto ja 
suojakumit/pallonivelet
Kun auto on paikoillaan, tarkasta 
ohjauspyRrBn liiallinen vapaaliike.
Tarkasta vivusto taipumilta ja vahin-
goilta. Tarkasta suojakumit ja palloni-
velet kulumisilta, murtumilta tai vahin-
goilta. Vaihdata vahingoittuneet osat 
uusiin.

Vetoakselit ja suojakumit
Tarkasta vetoakselit, suojakumit ja 
kiinnikkeet murtumilta, kulumisilta ja 
vahingoilta. Vaihdata vahingoittuneet 
osat uusiin ja lisBB tarpeen vaatiessa 
rasvaa.

Ilmastointilaitteen kylmBaine/
kompressori (mikBli varusteena)
Tarkista, ettei ilmastointijBrjestelmBn 
putkissa ja niiden liitoksissa ole vuotoja 
tai vaurioita.
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 J((HDYTYSNESTE

Tarkasta kaikkien jBBhdytysjBrjestel-
mBn letkujen kunto ja liitokset. Vaihda 
turvonneet tai kuluneet letkut uusiin.
JBBhdytysnesteen taso tulee tByttBB 
jBBhdytysnestesBiliRn sivun F (Max) ja 
L (MIN) -merkkien vBliin, kun mootto-
ritila on viileB.
Kun (sBiliRssB olevan) jBBhdytysnes-
teen mBBrB on alhainen, tarkastuta 
autosi valtuutetulla Kia-jBlleenmyy-
jBllB tai huollon yhteistyRkumppanilla. 
KBytB vain sBhkRautoille suunniteltua 
jBBhdytysnestettB. Muun tyyppisen 
nesteen tai pakkasnesteen lisBBminen 
voi vaurioittaa autoa. 

VAROITUS 

JBrjestelmB kytkee jBBhdyttimen 
puhaltimen pBBlle jBBhdytysnesteen 
lBmpRtilan, kylmBaineen paineen ja 
ajonopeuden perusteella. Joissain 
tilanteissa se saattaa toimia, vaikka 
moottori ei olisi kBynnissB. Ole 
BBrimmBisen varovainen tyRskennel-
lessBsi jBBhdytintuulettimen lBhet-
tyvillB, ettet loukkaa itseBsi pyRri-
viin tuuletinsiipiin. Puhallin kytkeytyy 
pois pBBltB, kun jBBhdytysnesteen 
lBmpRtila laskee. TBmB on normaali 
ilmiR.

OSKEV078004L



H
uolto

8

8-17

 JARRUNESTE

Jarrunesteen mBBrBn 
tarkastaminen 

Tarkasta sBiliRn nestemBBrB sBBnnRl-
lisesti. Nestetason tulee olla sBiliRn 
sivun ”MIN” ja ”MAX” -merkkien vBlissB.
Ennen sBiliRn korkin poistamista ja jar-
runesteen lisBBmistB puhdista sBiliRn 
korkin ympBrRimB alue huolellisesti, 
jotta neste ei likaantuisi.
Jos taso on alhainen, lisBB nestettB 
”MAX”-merkintBBn asti. Taso laskee 
ajokilometrien myRtB. TBmB on nor-
maali ilmiR, joka liittyy jarrupintojen 
kulumiseen. 

Jos nestetaso on erittBin alhainen, tar-
kastuta jBrjestelmB ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon yhteis-
tyRkumppanilla. 

KBytB ainoastaan mBBrBttyjB jarrunes-
teitB. (Katso kohta ”Voiteluainesuosi-
tukset ja tByttRmBBrBt” sivulla 9-09.)

'lB koskaan sekoita erityyppisiB nes-
teitB keskenBBn.  

OSKEV078006L

VAROITUS 

■ Jarruneste
KBsittele jarrunestettB varovaisesti 
sitB vaihtaessasi tai lisBtessBsi. Varo, 
ettei sitB joudu silmiin. Jos jarrunes-
tettB joutuu silmiin, puhdista vBlittR-
mBsti runsaalla juoksevalla vedellB. 
Tarkastuta silmBsi lBBkBrillB mahdol-
lisimman pian.

VAROITUS 

■ Jarrunestevuoto
Jos jarrujBrjestelmBBn tBytyy lisBtB 
usein nestettB, tarkastuta jBrjes-
telmB ammattihuollossa. Kia suo-
sittelee kBBntymBBn valtuutetun 
Kia-jBlleenmyyjBn/huoltoyhteistyR-
kumppanin puoleen.

HUOMIO

Varo, ettei jarrunestettB lBiky auton 
maalipinnoille, sillB se vaurioittaa 
niitB. Ilmalle pidempBBn altistuneena 
ollutta jarrunestettB ei tulisi kos-
kaan kByttBB, koska sen laatu voi 
olla heikentynyt. Se tulee hBvittBB 
asianmukaisesti. 'lB lisBB sBiliRRn 
vBBrBntyyppistB nestettB. Pienikin 
mBBrB mineraalipohjaista RljyB voi 
vahingoittaa jarrujBrjestelmBn osia.
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 PESUNESTE

 Pesunesteen mBBrBn 
tarkastaminen

SBiliR on lBpinBkyvB, jotta pystyisit tar-
kastamaan tason nopealla silmByksel-
lB. Tarkasta nesteen mBBrB pesunes-
tesBiliRssB ja lisBB nestettB tarvittaes-
sa. Jos pesunestettB ei ole saatavilla, 
korvikkeena voidaan kByttBB puhdasta 
vettB. Kuitenkin kylmissB ilmastoissa 
on kBytettBvB pesunesteliuosta, jossa 
on jBBtymisenestoainetta, jotta jBBty-
minen estettBisiin.

VAROITUS 

■ JBBhdytysneste
• 'lB lisBB jBBhdytysnestettB tai 

pakkasnestettB lasinpesunestesBi-
liRRn.

• JBBhdytysnesteen suihkuttaminen 
tuulilasiin saattaa heikentBB nBky-
vyyttB huomattavasti ja kuljet-
taja voi sen seurauksena menet-
tBB auton hallinnan tai se saattaa 
vahingoittaa maalipintaa. 

• Tuulilasin pesuneste sisBltBB alko-
holia, jonka seurauksena se voi 
syttyB joissain olosuhteissa 'lB 
pBBstB kipinBlBhteitB tai avotulta 
pesunesteen tai pesunestesBiliRn 
lBhelle. Auto saattaa vahingoittua 
tai matkustajat loukkaantua.

• Lasinpesuneste on myrkyllistB 
ihmisille ja elBimille. 'lB koske 
pesunesteeseen, BlBkB pBBstB sitB 
suuhusi. TBmB voi olla hengenvaa-
rallista.  

OSKEV078071L
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 RAITISILMASUODATIN

Suodattimen tarkastaminen
Jos autoa kBytetBBn jatkuvasti hyvin 
saastuneissa kaupungeissa tai pRlyi-
sillB, vaikeakulkuisilla teillB, tulee se 
tarkastaa useammin ja vaihtaa aikai-
semmin. Kun vaihdat ilmastointilait-
teen raitisilmasuodattimen, noudata 
seuraavia toimenpiteitB ja varo, ettet 
vahingoita muita osia.
Vaihda suodatin huolto-ohjelman 
mukaisesti.

 Suodattimen vaihtaminen

1.  Avaa hansikaslokero.

2.  Kun hansikaslokero on auki, vedB 
tukikiinnikettB (1).

3.  Paina hansikaslokeron molempia 
puolia (2) esitetyllB tavalla. NBin 
varmistetaan, ettB hansikasloke-
ron tapit irtoavat kiinnikkeistBBn ja 
hansikaslokero vapautuu.

OSK3048012L

OSK3078007L
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4.  Poista raitisilmansuodattimen 
kotelo vetBmBllB kuoren kummal-
takin puolelta.

5.  Vaihda raitisilmasuodatin.

6.  Suorita asennus kBBnteisessB jBr-
jestyksessB.

✽ HUOMAUTUS

Vaihtaessasi ilmastointilaitteen raiti-
silmasuodatinta huolehdi, ettB asen-
nat sen oikein. Muuten jBrjestelmBstB 
saattaa kuulua melua ja suodattimen 
teho saattaa heikentyB.

OSK3078008L OSK3078009L
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 PYYHKIJ(N SULAT

Sulan tarkastaminen

✽ HUOMAUTUS

Kaupallisten kuumavahojen, joita 
kBytetBBn automaattisissa autope-
suloissa, tiedetBBn tekevBn tuulilasin 
vaikeaksi puhdistaa.

Joko tuulilasin tai pyyhkijBn sulan 
likaantuminen vieraalla aineella voi hei-
kentBB tuulilasin pyyhkimien tehok-
kuutta. Likaantumista voivat aiheut-
taa hyRnteiset, mahla ja kaupallisissa 
autopesuloissa kBytettBvBt kuumava-
hat. Jos sulat eivBt pyyhi kunnolla, 
puhdista sekB ikkuna ettB sulat hyvBllB 
puhdistusaineella tai miedolla liuok-
sella ja huuhtele huolellisesti puhtaalla 
vedellB.   

Sulan vaihtaminen  
Jos pyyhkijBt eivBt enBB pyyhi riittB-
vBn hyvin, sulat ovat ehkB kuluneet tai 
murtuneet, jolloin ne on vaihdettava. 

HUOMIO

EstBBksesi pyyhkimien vahingoittu-
misen, BlB kBytB bensiiniB, kerosiinia, 
maalitinneriB tai muuta liuotinta niis-
sB tai niiden lBhellB.  

HUOMIO

'lB yritB siirtBB pyyhkimiB kBsin, sillB 
pyyhkijBn varsi tai muut osat voivat 
vahingoittua.  

HUOMIO

VBBrBntyyppisen pyyhkijBsulan kByt-
tBminen saattaa johtaa pyyhkijRiden 
toimintahBiriRihin ja vioittumisiin.

1JBA5122
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Tuulilasin pyyhkijBn sulka

Tyyppi A
1.  Nosta pyyhkijBn varsi ja kBBnnB 

pyyhkijBn sulka siten, ettB muovi-
nen lukitsin tulee esiin.

2.  Paina pidikettB ja liu'uta sulkaa 
alaspBin.

3. Nosta se irti varresta.

4.  Asenna uusi sulka irrotukseen nBh-
den kBBnteisessB jBrjestyksessB.

Tyyppi B
1. Nosta pyyhkijBn varsi.1LDA5023

HUOMIO

'lB anna pyyhkijBn pudota tuulilasille, 
sillB tuulilasi voi rikkoutua.

1JBA7037

1JBA7038

OHM078059

HUOMIO

'lB anna pyyhkijBn pudota tuulilasille, 
sillB tuulilasi voi rikkoutua.
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2.  Nosta tuulilasinpyyhkimen sulan 
lukituskieleke ylRs. VedB sitten 
pyyhkijBn kokoonpanoa alas ja 
poista se.

3.  Asenna uusi sulka.

 Takalasin pyyhkijBn sulka 

1.  Nosta pyyhkijBn vartta ja vedB 
sulka irti.

2.  Asenna uusi pyyhkimen sulka 
tyRntBmBllB sen keskiosa pyyhki-
men varren kiinnityskohtaan niin, 
ettB se napsahtaa paikalleen.

3.  Varmista, ettB sulka on kiinnittynyt 
kunnolla yrittBmBllB vetBB sitB 
kevyesti.

Pyyhkimien ja muiden jBrjestelmBn 
osien vaurioitumisen vBlttBmisek-
si pyyhkimien sulat on suositeltavaa 
vaihdattaa ammattihuollossa. Suosit-
telemme kByntiB valtuutetulla KIA-jBl-
leenmyyjBllB tai huollon yhteistyR-
kumppanilla.

OHM078060

OHM078061

OGD071041

OGD071042
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 AKKU

 Akun kByttRiBn parantaminen

• Varmista, ettB akku on kiinnitetty 
asianmukaisesti.

• PidB akun kansi kuivana ja puhtaana.

• PidB akun navat ja liitokset puhtaina, 
asianmukaisesti kiristettyinB ja voi-
deltuna vaseliinilla tai akkunaparas-
valla.

• Huuhtele akusta vuotanut akkuneste 
pois kotelon pinnalta veden ja ruoka-
soodan seoksella.

• Irrota akkukaapelit, jos autolla ei 
ajeta lBhiaikoina.   

✽ HUOMAUTUS

Perusakku on huoltovapaa. Jos akun 
sivuun on merkitty ala- ja ylBrajat 
(LOWER, UPPER), voi tarkastaa sen 
nestetason. Nestetason tulisi olla ala- 
ja ylBrajan (LOWER, UPPER) vBlis-
sB. Jos akkuhappoa on liian vBhBn, 
akkuun on lisBttBvB tislattua (mine-
raalitonta) vettB. ('lB koskaan lisBB 
rikkihappoa tai muita elektrolyyttiB.) 
Kun tBytBt akkua, varo ettei nestettB 
roisku akkuun tai sen vieressB oleviin 
osiin. 'lB tBytB akun kennoja liian 
tByteen. Se voi aiheuttaa korroosiota 
muissa osissa. Tarkista, ettB akku-
kennojen tulpat on kiristetty.
Ota yhteyttB ammattihuoltoon. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

VAROITUS 

■ Akkuun liittyvBt vaarat
 Noudata seuraavia ohjeita, 
kun kBsittelet akkua. 

 

PidB sytytetyt savukkeet, 
avotulet ja kipinBlBhteet 
kaukana akusta. 

 

Akkukennoissa on rBjBhdys-
herkkBB vetykaasua, joka voi 
rBjBhtBB syttyessBBn.

 

PidB akut lasten ulottumat-
tomissa, koska ne sisBltBvBt 
hyvin syRvyttBvBB rikkihap-
poa. 'lB anna akkuhapon kul-
keutua iholle, silmiin, vaat-
teisiin tai maalipinnalle.

 

Jos akkunestettB joutuu sil-
miin, pese silmiB puhtaalla 
vedellB vBhintBBn 15 minuut-
tia ja ota heti yhteys lBBkB-
riin. Jos akkunestettB joutuu 
iholle, pese altistuneet koh-
dat huolellisesti. Jos tunnet 
kipua tai polttavaa tunnetta, 
ota vBlittRmBsti yhteys lBB-
kBriin.

(Jatkuu)

OSKEV078010L
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Akun kapasiteettitarra
(ks. esimerkki)

 ❈ Todellinen akkutarra voi poiketa kuvassa 
nBkyvBstB.

1. CMF60L-BCI : Kian mallinimi akulle

2. 12V : nimellisjBnnite

3. 60Ah(20HR) : nimelliskapasiteetti 
(ampeeritunteina)

4. 92RC : nimellinen varastointikapa-
siteetti (minuutteina)

5. 550CCA : SAE:n mukaisen kylmB-
testin virta ampeereina

6. 440A: EN:n mukaisen kylmBtestin 
virta ampeereina

(Jatkuu)

• 'lB koskaan lataa akkua, kun siihen 
on liitetty akkukaapelit.

• SytytysjBrjestelmB toimii suurjBn-
nitteellB. 'lB koskaan kosketa nBitB 
osia, kun auto on liikkeellelBhtR-
valmius-tilassa ( ) tai START/
STOP-painike on pBBllB. 

Jos et noudata yllB esitettyjB varoi-
tuksia, vakavia tai jopa hengenvaa-
rallisia ruumiinvammoja voi seurata.

HUOMIO

Jos kBytBt hyvBksymBttRmiB sBh-
kRlaitteita, akku saattaa tyhjentyB. 
'lB koskaan kBytB hyvBksymBttRmiB 
laitteita.

OJD072039

 Esimerkki

(Jatkuu)

 

KBytB suojalaseja, kun lataat 
akkua tai toimit sen lBhellB. 
Huolehdi ilmanvaihdosta 
tyRskennellessBsi suljetuissa 
tiloissa.

 

 

VBBrin hBvitetty akku voi olla 
ympBristRlle ja terveydelle 
haitallinen. HBvitB akku maan 
lain ja mBBrBysten mukai-
sesti.

 

Akku sisBltBB lyijyB. 'lB 
hBvitB sitB kBytRn jBlkeen. 
PyydBmme palauttamaan 
akun valtuutettuun Kia-
huoltoon sen kierrBttBmi-
seksi.

• Muovikoteloisen akun kotelo saat-
taa murtua, jolloin vuotava akku-
happo saattaa aiheuttaa vammoja, 
jos koteloa nostettaessa siihen 
kohdistetaan liikaa voimaa. Nosta 
akku erityisellB nostolaitteella tai 
pidB kBtesi vastakkaisissa kul-
missa.

(Jatkuu)

Lyijy
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Akun lataaminen  
Autossasi on kalsium-pohjainen, huol-
tovapaa akku.
• Lataa akkua pienellB virralla (yllB-
pitolataus) 10 tunnin ajan, jos se 
on tyhjentynyt nopeasti esimerkiksi 
ajovalojen jBBtyB pBBlle.

• Jos akku tyhjentyy vBhitellen ajon 
aikana, suuren virrankulutuksen 
takia, kBytB 20–30 A latausvirtaa 
kahden tunnin ajan.   

Kohteiden ohjelmoiminen 
uudelleen
Jotkut laitteet on ohjelmoitava uudel-
leen toimintaan akun tyhjentymisen tai 
irrottamisen jBlkeen.
• ”Ikkunan automaattinen avaus/
sulku” sivulla 5-59

• ”Ajotietokone” sivulla 5-65

• ”Ilmastointilaite” sivulla 5-106

• ”'BnentoistojBrjestelmB” sivulla 
5-138

VAROITUS 

■ Akun lataaminen

Noudata seuraavia ohjeita ladates-
sasi akkua:
• Irrota akku autosta ja sijoita se 

hyvin tuuletettuun tilaan.

• 'lB pBBstB savukkeita, kipinB- tai 
avotulilBhteitB akun lBhelle.

• Valvo akkua sen latautuessa 
ja pysBytB lataus tai pienennB 
latausvirtaa, jos akku alkaa rajusti 
kaasuuntua (kiehua) tai jos akku-
nesteen lBmpRtila ylittBB 49 °C.

• KBytB suojalaseja, kun tarkastat 
akkua sen latauksen aikana.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

• Irrota akkulaturi seuraavassa jBr-
jestyksessB.

 1.  Sammuta akkulaturin pBBkytkin.

 2.  Irrota negatiivinen liitin akun 
negatiivisesta navasta.

 3.  Irrota positiivinen liitin akun 
positiivisesta navasta.

• Ennen kuin aloitat huoltotoimen-
piteitB tai akun lataamista, kytke 
kaikki sBhkRlaitteet pois pBBltB ja 
sammuta moottori.

• Akun irrotuksessa negatiivinen 
kaapeli on irrotettava ensin ja 
asennuksessa se on kiinnitettBvB 
viimeisenB. 
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 RENKAAT JA VANTEET 

 Renkaiden huolenpito  
Renkaat on pidettBvB suositelluissa 
rengaspaineissa, niiden kuormarajoi-
tuksia ei saa ylittBB ja auton painoja-
kauman on oltava mBBrBysten mukai-
nen, jotta renkaiden kunto ja ajoturval-
lisuus sBilyisivBt hyvinB.

 Suositellut rengaspaineet 
kylminB  
Kaikki rengaspaineet (mukaan lukien 
vararengas) tulee tarkastaa renkaiden 
ollessa kylminB. Rengas on kylmB, kun 
autolla ei ole ajettu ollenkaan viimeis-
ten 3 tunnin aikana tai sillB on ajettu 
korkeintaan 1,6 km.
Suositeltuja paineita tulee yllBpitBB, 
jotta saavutettaisiin mahdollisimman 
hyvB ajomukavuus ja ajettavuus sekB 
mahdollisimman alhainen renkaiden 
kuluminen.
Katso renkaiden oikeat tByttRpaineet 
kohdista ”Renkaat ja vanteet” sivulla 
9-07.

Kaikki tekniset tiedot (koot ja paineet) 
voit lRytBB autoon kiinnitetystB tar-
rasta.

ODE086006L

VAROITUS 

■ Alipaineiset renkaat
Renkaat saattavat ylikuumentua ja 
hajota, jos rengaspaine on huomat-
tavan matala eli vBhintBBn 0,7 baaria 
alle ohjearvon. Rengasrikko voi johtaa 
auton hallinnan menettBmiseen ja 
aiheuttaa vaaratilanteen, josta seu-
rauksena voi olla vakavia ja hen-
genvaarallisia vammoja. TBmB riski 
on suurempi helteillB ja ajettaessa 
jatkuvasti kovalla nopeudella.

HUOMIO

• Renkaat saattavat kulua ennenai-
kaisesti, auton ohjattavuus saattaa 
heikentyB ja energiankulutus kas-
vaa, jos rengaspaineet ovat liian 
matalat. Vannerikot ovat myRs 
mahdollisia. PidB aina oikeat ren-
gaspaineet. Jos johonkin renkaa-
seen on usein lisBttBvB ilmaa, tar-
kistuta jBrjestelmB ammattihuol-
lossa. Suosittelemme kByntiB val-
tuutetulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

• Liiallinen tByttBminen aiheuttaa 
ajossa vBrinBB ja liiallista renkaan 
kulutuspinnan keskiosan kulumista 
sekB lisBB liikenneonnettomuuk-
sien riskiB.

• LBmpimien renkaiden rengaspaine 
on yleensB 0,28–0,41 baaria (28–
41 kPa, 4–6 psi) korkeampi kuin kyl-
miB renkaita koskeva ohjearvo. 'lB 
pBBstB ilmaa lBmpimistB renkaista 
sBBtBBksesi renkaiden painetta. 
Muuten renkaista tulee alipainei-
set.

(Jatkuu)
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Rengaspaineiden tarkastaminen
Tarkasta renkaasi kerran kuussa tai 
useammin.
Tarkasta myRs vararenkaan rengas-
paine.

Tarkastaminen
KBytB hyvBlaatuista mittaria rengas-
paineiden tarkastamiseen. Et kyke-
ne nBkemBBn oikeaa rengaspainetta 
ainoastaan katsomalla renkaita. VyR-
renkaat saattavat nByttBB tBysiltB, 
vaikka niiden rengaspaine olisi matala.
Tarkasta rengaspaineet, kun renkaat 
ovat kylmBt. - Rengas on kylmB, kun 
autolla ei ole ajettu ollenkaan viimeis-
ten 3 tunnin aikana tai sillB on ajettu 
korkeintaan 1,6 km.
Poista venttiilikorkki renkaan venttii-
lin pBBstB. Paina painemittari tiukas-
ti kiinni venttiiliin saadaksesi tarkan 
lukeman. Jos kylmBn renkaan paine on 
suositellun paineen mukainen sopivalla 
kuormalla, tByttBminen ei ole tarpeen. 
Jos paine on alhainen, lisBB ilmaa, kun-
nes saavutat suositellun lukeman.
Jos tBytBt rengasta liikaa, pBBstB ilmaa 
painamalla renkaan venttiilin keskiosan 
metallista pinnaa. Tarkasta rengas-
paine uudelleen painemittarilla. Muista 
kiinnittBB venttiilikorkit takaisin venttii-
lien pBihin. Ne estBvBt lian ja kosteuden 
aiheuttamat ilmavuodot.

VAROITUS 

■ Renkaiden tByttR
Ajettavuus saattaa heikentyB ja ren-
kaat saattavat kulua ennenaikaisesti 
tai hajota Bkillisesti, jos rengaspai-
neet ovat liian korkeat tai matalat. 
TBstB voi seurata auton hallinnan 
menetys ja mahdollisia henkilRva-
hinkoja.

HUOMIO

■ Rengaspaine
Noudata aina seuraavia ohjeita:
• Tarkista rengaspaineet kylmistB 

renkaista. Rengas on kylmB, kun 
auto on ollut paikallaan vBhintBBn 
3 tunnin ajan tai sillB on ajettu kor-
keintaan 1,6 km.

• Tarkasta varapyRrBn rengaspaine 
aina, kun tarkastat muiden pyRrien 
rengaspaineet.

• 'lB ylitB auton painorajoituk-
sia.  Varo, ettet ylikuormita autosi 
tavaratelinettB, mikBli sellainen on 
varusteena. 

• Vanhojen ja kuluneiden renkaiden 
kByttR saattaa johtaa onnetto-
muuteen. Jos kulutuspinta on kulu-
nut epBtasaisesti tai renkaasi ovat 
vahingoittuneet, vaihda ne uusiin.

(Jatkuu)

• Asenna venttiilinhatut takaisin 
paikoilleen. Jos venttiilikorkkia ei 
ole kiinnitetty, likaa tai kosteutta 
saattaa kulkeutua venttiilin sisBBn 
aiheuttaen ilmavuotoa. Jos vent-
tiilikorkki on kadonnut, asenna uusi 
mahdollisimman pian.
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 Renkaiden kiertovaihto 
Tasoittaaksesi kulumista, on suositel-
tua kiertovaihtaa renkaita 10 000 km:n 
vBlein tai aikaisemmin, jos epBtasaista 
kulumista voidaan havaita.
Kiertovaihdon yhteydessB tarkasta 
renkaiden oikea tasapainotus.
Kun kiertovaihdat renkaita, tarkasta ne 
epBtasaisista kulumisista ja vaurioista. 
EpBtavallinen kuluminen johtuu usein 
vBBristB rengaspaineista, virheellisis-
tB pyRrBkulmista, tasapainottomista 
pyRristB, Bkkijarrutuksista tai kovasta 
kaarreajosta. Etsi kolhuja tai pullistu-
mia renkaan kulutuspinnalta tai sivul-
ta. Jos lRydBt nBitB, vaihda rengas 
uuteen. Vaihda rengas, jos kangasta tai 
kudosta on nBkyvissB. Kiertovaihdon 
jBlkeen varmista etu- ja takarenkaiden 
oikeat rengaspaineet ja tarkasta pult-
tien kireys.   
Katso kohta ”Renkaat ja vanteet” sivulla 
9-07.

Levyjarrujen jarrupalojen kuluneisuus 
tulee tarkastaa aina kiertovaihtojen 
yhteydessB. 

VAROITUS 

• Tarkista renkaiden kunto ja ren-
gaspaineet sBBnnRllisesti. KBytB 
aina rengaspainemittaria.  

• Liian matalasta tai korkeasta ren-
gaspaineesta johtuva rengasrikko 
saattaa johtaa auton hallinnan vai-
keutumiseen tai menettBmiseen 
ja liikenneonnettomuuteen, josta 
aiheutuu vakavia ja hengenvaa-
rallisia vammoja. Rengaspaineiden 
ohjearvot lRytyvBt tBstB kBsikir-
jasta ja kuljettajan puoleisen kes-
kipilarin alaosaan kiinnitetystB tar-
rasta.

• Vanhojen ja kuluneiden renkaiden 
kByttR saattaa johtaa onnetto-
muuteen. Vaihda renkaat uusiin, jos 
ne ovat kuluneet epBtasaisesti tai 
liikaa tai ne ovat vahingoittuneet.

• Tarkista myRs varapyRrBn rengas-
paine. KIA suosittelee, ettB tarkas-
tat varapyRrBn aina, kun tarkastat 
auton muiden renkaiden paineita. 

S2BLA790

S2BLA790A

CBGQ0707A

 ■ Ilman varapyRrBB

 ■  KBytettBessB normaalikokoista vara-
pyRrBB (jos varusteena)

 ■ Suunnatut renkaat (mikBli varusteena)



Ajaminen

8-30

✽ HUOMAUTUS

Kiertovaihda mBBrBtyn pyRrintB-
suunnan mukaan kuvioidut renkaat 
ainoastaan edestB taakse, BlB oikeal-
ta vasemmalle.

 PyRrBnkulmat ja renkaan 
tasapainotus
Autosi vanteet ovat huolellisesti suun-
natut ja tasapainotetut tehtaalla, jotta 
renkaiden kulutuskestBvyys ja suori-
tuskyky olisi mahdollisimman hyvB.
Useimmiten pyRrBnkulmia ei tarvitse 
sBBtBB uudelleen. Kuitenkin jos epB-
tasaista renkaan kulumista ilmenee 
tai auto puoltaa suuntaan tai toiseen, 
pyRrBnkulmien sBBtR saattaa olla tar-
peen. 
Jos havaitset vBrinBB ajaessasi tasai-
sella tiellB, vanteidesi tasapainotus on 
ehkB suoritettava uudelleen.

 Renkaan vaihtaminen

Jos rengas on kulunut tasaisesti, kulu-
misilmaisin ilmestyy yhtenBisenB nau-
hana kulutuspinnan poikki. TBmB nByt-
tBB, ettB renkaassa on jBljellB alle 1,6 
mm kulutuspintaa. Kun nBin tapahtuu, 
vaihda rengas uuteen.
'lB odota, ettB nauha ilmestyy koko 
kulutuspinnan poikki ennen renkaan 
vaihtamista. 

OEN076053

Kulumisilmaisin

HUOMIO

VBBrBnlaisten tasapainotuspainojen 
kByttBminen saattaa vahingoittaa 
kevytmetallivanteita. KBytB hyvBk-
syttyjB vannepainoja. 

VAROITUS 

• 'lB kBytB pienikokoista varapyRrBB 
pyRrBn kiertovaihdossa.

• 'lB kBytB autossa samanaikaisesti 
ristikudos- ja vyRrenkaita. TBmB 
voi aiheuttaa auton epBtavallista 
kByttBytymistB, joka voi johtaa 
ainevahinkoihin tai vakaviin ja jopa 
hengenvaarallisiin loukkaantumi-
siin.
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Kun vaihdat renkaita, suosittelemme 
kByttBmBBn ajoneuvon alkuperBis-
renkaita.
Jos nBin ei tehdB, se heikentBB suori-
tuskykyB ja ajettavuutta.

VAROITUS 

■ Renkaiden vaihtaminen
• Liian kuluneiden renkaiden kByt-

tBminen on vaarallista, sillB nii-
den pitokyky on huonompi, auton 
pysBhtymismatka on tavallista 
pidempi ja ohjaaminen on vaike-
ampaa.

• Auton alkuperBisiB renkaita ja van-
teita valittaessa on kiinnitetty eri-
tyistB huomiota ajettavuuteen ja 
ajoturvallisuuteen. 'lB kBytB ren-
kaita tai vanteita, jotka ovat muun-
kokoisia tai -tyyppisiB, kuin alku-
perBisesti ajoneuvoon asennetut. 
NBmB voivat vaikuttaa ajoneuvon 
turvallisuuteen ja suorituskykyyn, 
josta voi seurata ohjausvirhe tai 
nurinajo, joka voi johtaa vaka-
vaan loukkaantumiseen. Kun vaih-
dat renkaat uusiin, varmista, ettB 
asennat renkaat ja vanteet, jotka 
ovat samankokoiset ja -tyyppiset 
ja joissa on sama kuvio, valmistaja 
ja kantavuus.

(Jatkuu)

HUOMIO

PyRrBnvaihdon jBlkeen muista tar-
kistaa ja jBlkikiristBB pyRrBnpultit 
noin 50 km:n ajon jBlkeen ja tehdB 
uusi tarkistus 1 000km:n ajon jBl-
keen. Jos ohjauspyRrB ravistaa tai 
auto tBrisee ajon aikana, renkaat 
ovat epBtasapainossa. Rengas pitBB 
tasapainottaa. Jos ongelma ei rat-
kea, ota yhteyttB ammattihuoltoon. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

(Jatkuu) 

• Muunkokoisten tai -tyyppisten 
renkaiden kByttR saattaa huonon-
taa ajettavuutta, pienentBB maa-
varaa ja korin ja renkaan/talviren-
kaan vBlistB etBisyyttB, pidentBB 
pysBhtymismatkaa ja vaikuttaa 
mitattuun ajonopeuteen.

• Kaikkien pyRrien renkaat kannattaa 
vaihtaa samanaikaisesti. Vaihda 
etu- ja takarenkaat aina pareittain, 
ellei kaikkien renkaiden vaihtami-
nen ole mahdollista tai tarpeen. 
YksittBisen renkaan vaihtaminen 
saattaa vaikuttaa ajettavuuteen 
huomattavasti.

• Lukkiutumattoman jarrujBrjestel-
mBn (ABS) toiminta perustuu pyR-
rien pyRrintBnopeuksien vertailuun. 
Renkaan koko voi vaikuttaa pyRrBn 
nopeuteen. Kun vaihdat renkaita, 
kaikkien neljBn renkaan on oltava 
samaa kokoa kuin auton alkupe-
rBisrenkaat. Erikokoisten renkaiden 
kByttBminen voi aiheuttaa ABS- ja 
ESC-jBrjestelmBn epBsBBnnRllistB 
toimivuutta.



Ajaminen

8-32

 Vanteen vaihtaminen 
Jos jostain syystB vaihdat metalliset 
vanteet, varmista, ettB uudet vanteet 
ovat lBpimitaltaan, leveydeltBBn ja van-
teen keskiRsyvyydeltBBn samanlaiset 
kuin alkuperBiset tehdasvanteet.

 Renkaan pito
Renkaan pito saattaa heikentyB kulu-
neilla tai vBBrBpaineisilla renkailla 
ajettaessa tai liukkaiden olosuhteiden 
vallitessa. Renkaat tulisi vaihtaa, kun 
kulumisilmaisimet ilmestyvBt kulutus-
pinnalle. Hallinnan menetyksen riskin 
vBhentBmiseksi hidasta ajonopeutta 
ajaessasi sateessa, lumisateessa tai 
jBisellB tienpinnalla.

 Renkaan huolto 
Oikean rengaspaineen lisBksi virheet-
tRmBt pyRrBnkulmat auttavat ehkBise-
mBBn renkaan kulumista. Jos havaitset 
epBtasaista renkaan kulumista, tar-
kastuta pyRrBnkulmat huollossa.
Jos aiot vaihtaa uudet renkaat, varmis-
ta niiden tasapainotus. TBmB parantaa 
ajomukavuutta ja renkaan kulutus-
kestBvyyttB. LisBksi rengas tulisi aina 
tasapainottaa uudelleen, jos se poiste-
taan vanteelta.

 Renkaan sivupinnan merkinnBt

NBiden tietojen avulla rengas voidaan 
tunnistaa ja siitB saadaan selville ren-
kaan keskeiset ominaisuudet sekB 
turvastandardin mukainen valmiste-
numero (TIN). Valmistenumeron avulla 
rengas voidaan tunnistaa mahdollisen 
takaisinkutsun varalta.

1. Valmistajan tai tuotteen nimi
TBstB ilmenee renkaan valmistajan tai 
tuotteen nimi.

I030B04JM

1

1

2
3

4

5,6

7

VAROITUS 

PyRrB, joka ei ole oikean kokoinen, voi 
vaikuttaa heikentBvBsti vanteen/ren-
kaan ja laakerin kByttRikBBn, jarru-
tus- ja pysBhtymiskykyyn, ajo-omi-
naisuuksiin, maavaraan, renkaan 
ja lokasuojan vBliseen etBisyyteen, 
lumiketjun liikkumavaraan, nopeus- 
ja matkamittarin kalibrointiin, ajo-
valojen korkeussBBtRRn ja puskurin 
korkeuteen. 
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2. Renkaan kokomerkintB  
Renkaan sivuun on merkitty renkaan 
kokomerkinnBt. Tarvitset tBtB tietoa, 
kun valitset autoosi uusia renkaita. 
Seuraavassa opastetaan, mitB renkaan 
kokomerkinnBn kirjaimet ja numerot 
tarkoittavat.
Esimerkki renkaan kokomerkinnBstB:
(NBmB numerot ovat ainoastaan esi-
merkkinB, kokomerkintB saattaa vaih-
della ajoneuvosta riippuen).
P195/65R15 91H 
P - Ajoneuvotyyppi, johon rengas 

soveltuu (P-merkinnBllB varus-
tetut renkaat soveltuvat hen-
kilR- ja pakettiautoihin; kaikissa 
renkaissa ei kuitenkaan ole tBtB 
merkintBB).

195 - Renkaan leveys millimetreinB.
65 - Profiilisuhde. Renkaan korkeu-

den osuus prosentteina levey-
destB.

R - Renkaan valmistuskoodi (vyR-
rengas).

15 - Vanteen halkaisija tuumina.
91 - Kantavuustunnus; numerokoodi, 

joka osoittaa suurimman sallitun 
kuorman, jonka rengas kantaa.

H - Nopeusluokka. Katso tBmBn 
luvun nopeusluokitustaulukko 
saadaksesi lisBtietoa.

Vanteen kokomerkinnBt  
Vanteissa on myRs tBrkeitB merkintRjB, 
joita tarvitset aina vanteita vaihtaes-
sasi. Seuraavassa opastetaan, mitB 
vanteen kokomerkinnBn kirjaimet ja 
numerot tarkoittavat.

Esimerkki vanteen kokomerkinnBstB:
6.0JX15

6.0 -  Vanteen leveys tuumina.
J -   Vanteen muotomerkintB.
15 -  Vanteen halkaisija tuumina.

Renkaan nopeusluokat  
Alla oleva taulukko erittelee erilaisia, 
nykyisin kBytRssB olevia henkilRauto-
renkaiden nopeusluokkia. Nopeusluok-
ka on osa renkaan sivussa olevaa koko-
merkintBB. Se ilmaisee renkaan suu-
rimman turvallisen kByttRnopeuden.

Nopeusluokitus EnimmBisnopeus

S 180 km/h

T 190 km/h

H 210 km/h

V  240 km/h

W  270 km/h

Yli 300 km/h Yli 300 km/h

3.  Renkaan iBn tarkastaminen 
(TIN : valmistenumero)

ValmistuspBivBn mukaan yli 6 vuot-
ta vanhojen renkaiden suorituskyky 
ja kestBvyys heikkenevBt luonnollisesti 
iBn mukana (myRs kByttBmBttRmBt 
vararenkaat). TBmBn vuoksi renkaat 
(mukaan lukien vararengas) tulisi vaih-
taa uusiin. Voit lRytBB valmistuspBivB-
mBBrBn renkaan sivun (mahdollisesti 
sisBpuolelta) DOT-merkinnBstB. Ren-
kaan DOT-merkintB sisBltBB numero-
sarjan, jossa on sekB numeroita ettB 
kirjaimia. ValmistuspBivBmBBrB selviBB 
neljBstB viimeisestB DOT-merkinnBn 
numerosta.
DOT: XXXX XXXX OOOO
DOT-merkinnBn alkuosa tarkoittaa 
tehtaan koodinumeroa, renkaan kokoa 
ja kulutuspinnan kuviointia. NeljB vii-
meistB numeroa osoittaa valmistusvii-
kon ja -vuoden.
Esimerkiksi: 
”DOT XXXX XXXX 1619” -merkinnBn 
mukaan rengas on valmistettu 16. vii-
kolla vuonna 2019.
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4.  Renkaan kerrosrakenne ja 
materiaali

KumipBBllysteisten kudoskerrosten 
mBBrB renkaassa. Rengasvalmistajan 
on myRs ilmoitettava renkaassa kBy-
tetyt materiaalit, kuten terBs, nailon, 
polyesteri yms.  "R" tarkoittaa vyRku-
dosrakennetta, "D" tarkoittaa diago-
naalista eli ristikudosrakennetta ja "B" 
ristikudosvyRrengasta.

5.  Suurin sallittu rengaspaine
TBmB luku kertoo suurimman ilmanpai-
neen, joka renkaaseen voidaan laittaa. 
'lB ylitB suurimpia sallittuja rengaspai-
neita.  Katso rengas- ja kuormatietojen 
tarrasta suositellut rengaspaineet.

6. Suurin kantavuusluokka
TBmB luku kertoo suurimman kan-
tavuuden kilogrammoina, jonka ren-
gas kykenee kantamaan. Kun vaihdat 
auton renkaat, kBytB aina renkaita, 
joilla on samat kantavuusluokitukset 
kuin alkuperBisillB renkailla.

7.  Yhdenmukainen renkaan 
laatuluokitus 

Laatuluokitukset voidaan lRytBB ren-
kaan sivulta (mikBli merkattu). 
Esimerkiksi: 
TREADWEAR 200 
TRACTION AA 
TEMPERATURE A

Tread wear - kulutuspinnan kestB-
vyys
Kulutuspinnan kestBvyysarvo vertailu-
arvo renkaan kulumiselle, joka on tes-
tattu valvotuissa olosuhteissa hyvBk-
sytyllB testiradalla. Esimerkiksi, jos 
renkaan kestBvyysarvo on 150, se on 
testiradalla 1,5 kertaa kestBvBmpi kuin 
kestBvyysarvon 100 rengas.
Kuitenkin renkaiden suhteellinen suo-
rituskyky riippuu varsinaisista kByt-
tRolosuhteista. Ne saattavat poiketa 
merkittBvBsti testimallista ajotottu-
musten, huoltokBytBntRjen, tietyyp-
pien ja ilmastojen vaihteluiden seu-
rauksena.
NBmB arvot on merkitty henkilRauton 
renkaiden sivuun. Autoosi saatavilla 
olevien vakio- tai lisBvarusterenkaiden 
arvot saattavat poiketa toisistaan.

Traction - Pito (AA, A, B ja C) 
Pitoarvot ovat suuruusjBrjestyksessB: 
AA, A, B ja C. NBmB arvot kuvaa-
vat renkaan kykyB pysBhtyB mBrBllB 
tiepBBllysteellB, ja niiden mittaukset 
on suoritettu valvotuissa olosuhteissa 
mBBrBtyillB asfaltti- ja betonipinnoilla. 
C:llB merkityssB renkaassa on huono 
pitokyky.

VAROITUS 

■ Renkaan ikB
Renkaat vanhenevat, vaikka niitB ei 
kBytettBisi. Riippumatta jBljellB ole-
vasta kulutuspinnasta on yleisesti 
suositeltavaa, ettB renkaat vaihde-
taan 6 vuoden normaalikBytRn jBl-
keen. Helteiden aiheuttama lBmmRn 
nousu tai jatkuva auton kuormitta-
minen voi kiihdyttBB ikBBntymistB. 
NBiden varoitusten noudattamatta 
jBttBminen voi aiheuttaa BkillisiB ren-
gasrikkoja, jotka voivat johtaa hallin-
nan menettBmisiin ja vakaviin onnet-
tomuuksiin, joihin voi liittyB vakavia 
tai hengenvaarallisia loukkaantumi-
sia.
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LBmpRtila - A, B ja C 
LBmpRtila-arvoja ovat A (korkein), 
B ja C. Ne kuvaavat renkaan kykyB 
estBB lBmmRn kehittymistB ja kykyB 
vapauttaa sitB. Mittaukset on suoritet-
tu valvotuissa olosuhteissa mBBrBtyllB 
sisBlaboratorion testivanteella. 
Jatkuvat korkeat lBmpRtilat voivat 
aiheuttaa renkaan materiaalin rappeu-
tumista ja kByttRiBn alenemista. Liian 
suuret lBmpRtilat voivat myRs johtaa 
renkaan Bkilliseen rikkoutumiseen. 
Arvot B ja A kuvaavat korkeampaa 
suorituskykytasoa kuin lain vaatimat 
laboratorion testivanteella.

 Matalan profiilisuhteen rengas 
(jos varusteena) 
Matalan profiilisuhteen renkaat, joiden 
profiilisuhde on alle 50, on tarkoitettu 
antamaan autolle urheilullinen ulkonB-
kR.
Koska matalan profiilisuhteen renkaat 
on optimoitu kBsittely- ja jarrutuso-
minaisuuksia varten, niillB ajaminen voi 
olla epBmukavampaa ja meluisampaa 
kuin tavallisilla renkailla.

VAROITUS 

TBmBn auton renkaille myRnnetyt 
pitoarvot pohjautuvat suoran ajon 
jarrutuskokeisiin, joihin ei sisBlly kiih-
dytyksiB, kaarreajoa, vesiliirtoa tai 
maksimipidon testejB.

VAROITUS 

■ Renkaan lBmpRtila
Renkaan lBmpRtilaluokitus kos-
kee rengasta, jonka rengaspaine 
on ohjearvon mukainen ja jonka 
enimmBiskantavuutta ei ole yli-
tetty. Liiallinen nopeus, alhainen 
rengaspaine tai liiallinen kuormaus 
(yhteensB tai erikseen) voi lisBtB 
lBmmRntuottoa ja Bkillisen rengas-
rikon riskiB. TBstB voi aiheutua auton 
hallinnan menettBminen ja vakavia 
tai jopa hengenvaarallisia loukkaan-
tumisia.

HUOMIO

Koska matalan profiilisuhteen ren-
kaan sivupinta on renkaan on taval-
lista matalampi, pyRrBt ja renkaat 
vaurioituvat helpommin. Noudata 
seuraavia ohjeita:
- Kun ajat hiekkatiellB tai maastossa, 

aja varovasti, sillB renkaat ja pyRrBt 
saattavat vaurioitua. Tarkasta ren-
kaat ja pyRrBt ajon jBlkeen. 

- Kun ajat kuopan, ajohidasteen, vie-
mBriaukon tai katukivetyksen yli, 
aja hitaasti, jotta pyRrBt ja renkaat 
eivBt vaurioidu.

- Jos renkaaseen kohdistuu isku, 
tarkasta renkaan kunto tai ota 
yhteyttB ammattihuoltoon. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

- EstBBksesi renkaiden vaurioitumi-
sen, tarkasta niiden kunto ja pai-
neet 3 000km:n vBlein.
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HUOMIO

• Rengasvauriota ei ole helppo huo-
mata silmBmBBrBisesti. Jos vBhBn-
kin epBilet, ettB rengas on vauri-
oitunut, vaikka et lRydBkBBn vau-
rioitunutta kohtaa, tarkastuta tai 
vaihdata rengas, sillB se saattaa 
vuotaa.

• Jos rengas on vaurioitunut ajet-
taessa epBtasaisella tiellB tai 
maastossa, taikka kuopan, viemB-
riaukon tai katukivetyksen yli ajet-
taessa, takuu ei kata vahinkoa.

• Voit tarkistaa renkaiden tiedot ren-
kaan sivupinnalta.
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 SULAKKEET
Auton sBhkRjBrjestelmB on suojattu 
sulakkeiden avulla mahdollisen sBh-
kRisen ylikuormituksen aiheuttamilta 
vahingoilta.
TBssB ajoneuvossa on 2 (tai 3) sula-
kerasiaa, jotka sijaitsevat kuljettajan 
kojelaudan sivussa ja moottoritilassa 
akun lBhettyvillB.
Jos ajoneuvon valot, sBhkRlaitteet tai 
hallintanBppBimet tai -sBBtimet eivBt 
toimi, tarkasta vastaavan piirin sulake. 
Jos sulake on palanut, sen sisBllB oleva 
lankaelementti on katkennut.
Jos sBhkRjBrjestelmBt eivBt toimi, tar-
kasta ensin kuljettajan puolen sulake-
rasia.
Irrota akun miinuskaapeli ennen pala-
neen sulakkeen vaihtamista. Vaihda 
aina palanut sulake samanarvoiseen.
Jos tBmBkin sulake palaa, on kyseessB 
sBhkRjBrjestelmBn toimintahBiriR. VBltB 
kyseisen jBrjestelmBn kByttRB ja ota 
vBlittRmBsti yhteyttB ammattihuol-
toon. Suosittelemme kByntiB valtuu-
tetulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.
KBytRssB on kolmentyyppisiB sulak-
keita: lattasulakkeita, joilla on pieni 
ampeeriluku, putkisulakkeita ja pitkiB 
sulakkeita suuremmille ampeeriluvuille.

 ■ Lattasulake

 ■ Putkisulake

 ■ PitkB sulake

 ■ BFT

❈  Vasen puoli: Normaali, 
oikea puoli: Palanut

VAROITUS 

■ Sulakkeen vaihtaminen

• 'lB koskaan korvaa sulaketta mil-
lBBn muulla kuin toisella samanar-
voisella sulakkeella.

• Suuremman virran kestBvB sulake 
voi aiheuttaa laitevaurion ja mah-
dollisesti tulipalon.

• 'lB koskaan laita johdinta tai alu-
miinifolion palaa sulakkeen tilalle, 
ei edes tilapBisesti. TBmB voi 
aiheuttaa laajamittaisia sBhkRva-
hinkoja ja mahdollisen tulipalon.

• 'lB tee auton sBhkRjohdotuksiin 
muutoksia tai lisBB niitB. 

HUOMIO

'lB koskaan kBytB ruuvitalttaa tai 
muuta metalliesinettB sulakkeen 
poistamiseen, koska se saattaa 
aiheuttaa oikosulun ja vahingoittaa 
jBrjestelmBB.
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✽ HUOMAUTUS

• Kun vaihdat sulakkeen, kBBnnB vir-
talukko OFF-asentoon, kytke kaikki 
sBhkRlaitteet pois pBBltB ja irrota 
akun miinusnapa (-).  

• Varsinainen sulakerasian tarra     
saattaa poiketa varusteena ole-
vista sulakkeista.

VAROITUS 

■ SBhkRpalo

Varmista aina, ettB vaihtosulakkeet 
ja releet kiinnitetBBn kunnolla asen-
nuksen yhteydessB. Saattaa syttyB 
tulipalo, jos nBin ei tehdB.

HUOMIO

• Kun vaihdat palaneen sulakkeen tai 
releen, varmista, ettB uusi sula-
ke tai rele asettuu tiukasti pidik-
keisiinsB. Jos sulaketta tai relettB 
ei asenneta riittBvBn tiukasti, se 
saattaa vaurioittaa johdotusta ja 
sBhkRjBrjestelmiB.

• 'lB irrota pulteilla tai muttereilla 
kiinnitettyjB sulakkeita, releitB tai 
liittimiB. Sulakkeita, releitB ja liitti-
miB ei ehkB kiinnitetB asianmukai-
sesti, mikB saattaa aiheuttaa auton 
vaurioita.

• 'lB laita sulakkeiden/releiden 
liittimiin mitBBn muita esinei-
tB, kuten ruuvitalttoja tai johtoja. 
Seurauksena voisi olla kosketusvi-
ka ja jBrjestelmBn toimintahBiriR.

• 'lB tyRnnB vain sulakkeille ja releille 
tarkoitettuun liitBntBBn ruuvimeis-
seleitB tai johdotuksia. Auton sisB-
tilojen sBhkRjBrjestelmB ja johdotus 
saattaa vaurioitua tai palaa kyt-
kentBhBiriRn vuoksi.

• Jos kytket johtimen suoraan taka-
valoon tai vaihdat lampun, joka 
ylittBB luokituksen asentaaksesi 
perBvaunun tms. sisBinen liitBntB-
rasia saattaa palaa.

HUOMIO

Katso, ettB akun korkki on kunnolla 
kiinni.  Jos akun korkki ei ole kunnolla 
kiinni, jBrjestelmBBn saattaa pBBstB 
kosteutta, joka voi vaurioittaa sBhkR-
komponentteja.

VAROITUS 

■ SBhkRjohtojen korjaukset
Kaikki sBhkRkorjaustyRt tulee tehdB 
valtuutetun Kia-huollon toimesta 
ja hyvBksyttyjB Kia-osia kByttBen. 
Muiden johdotusten kByttBminen 
erityisesti audio-video-navigoinnin, 
murtohBlytinjBrjestelmBn, autopuhe-
limen tai radion asennuksen yhtey-
dessB saattaa vaurioittaa autoa tai 
aiheuttaa tulipalon.
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✽ HUOMAUTUS

■  Muutosten tekeminen kielletty
'lB muuta auton johdotusta millBBn 
tavalla, sillB se saattaa vaikuttaa 
useiden auton turvatoimintojen toi-
mintaan.  Auton johdotuksen muut-
taminen myRs mitBtRi takuun jolloin 
olet vastuussa kaikista muutoksista 
mahdollisesti seuraavista vaurioista.

✽ HUOMAUTUS

■  Ikkunoiden tummentamiseen 
liittyvBt varotoimet

Ikkunoiden tummentaminen (erityi-
sesti metallikalvot) saattaa aiheut-
taa tiedonsiirtohBiriRitB tai heiken-
tBB radiovastaanottoa sekB aiheut-
taa toimintahBiriRitB automaatti-
seen valojBrjestelmBBn (heijastukset 
auton sisBllB tummennuksen vuoksi). 
Ratkaisu saattaa vaikuttaa myRs 
sBhkRkomponentteihin aiheuttaen 
hBiriRitB tai vikoja.

SisBpaneelin sulakkeen 
vaihtaminen

1.  Sammuta moottori ja kaikki muut 
laitteet.

2.  Avaa sulakerasian kansi kojetaulun 
pBBstB.

 Jos kytkin on OFF-asennossa, 
varoitus nBytetBBn mittaristossa.

 Katso tietyn sulakkeen paikka 
sulakerasian kannesta ja tBmBn 
osion kuvausluettelosta.

3.  VedB vialliseksi epBilty sulake suo-
raan irti. KBytB poistotyRkalua, 
joka sijaitsee moottoritilan sulake-
rasian kannessa.

4.  Tarkasta irrotettu sulake. Jos se on 
palanut, vaihda uuteen.

 Moottoritilan sulakerasian kan-
nessa on varasulakkeita.

5.  Paina uusi, samanarvoinen sulake 
paikoilleen varmistaen, ettB se 
asettuu tiukasti kiinnikkeisiin.

Jos sulake on lRysBsti paikallaan, ota 
yhteyttB ammattihuoltoon. Suositte-
lemme kByntiB valtuutetulla KIA-jBl-
leenmyyjBllB tai huollon yhteistyR-
kumppanilla.

OSKEV078011L

OSKEV078072L
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Jos sinulla ei ole varasulaketta, kBytB 
samanarvoista sulaketta jostain muus-
ta piiristB, jota sinun ei ehkB tarvitse 
kByttBB, kuten virtapistokkeen sula-
ketta.
Jos ajovalo, suuntavilkku, jarruvalo, 
sumuvalo, pBivBajovalo, takavalo tai 
lisBjarruvalo ei toimi ja sulakkeet ovat 
kunnossa, tarkista moottoritilan sula-
kerasia. Jos sulake on palanut, se on 
vaihdettava uuteen.

✽ HUOMAUTUS

Jos ajovalossa, sumuvalossa, suun-
tavilkussa tai takavalossa on toi-
mintahBiriR, vaikka valoissa ei ole 
vikaa, tarkistuta auto ammattihuol-
lossa. Suosittelemme kByntiB valtuu-
tetulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

 Sulakkeen vaihtaminen 
moottoritilan

1.  Sammuta moottori ja kaikki muut 
laitteet.

2.  Poista sulakerasian kansi paina-
malla kielekettB ja nostamalla 
kantta.

3. Tarkasta irrotettu sulake. Jos se on 
palanut, vaihda uuteen. KBytB 
sulakkeen irrottamiseen ja asenta-
miseen irrotustyRkalua, joka on 
moottoritilan sulakerasian kan-
nessa.

4. Paina uusi, samanarvoinen sulake 
paikoilleen varmistaen, ettB se 
asettuu tiukasti kiinnikkeisiin. Jos 
se kiinnittyy heikosti, ota yhteys 
KIA-huoltoon.

 PitkB sulake

OSKEV078073L

OSKEV078074L

HUOMIO

Asenna aina sulakerasian kansi 
kunnolla paikalleen moottoritilaan 
suojaksi sBhkRhBiriRiltB, joita saat-
taa ilmetB, jos vettB pBBsee sisBBn.  
Varmista, ettB kuulet selkeBn lukitu-
sBBnen, jolla varmistat, ettB sulake-
rasian kansi on kunnolla kiinni.
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✽ HUOMAUTUS

'lB pura tai kokoa pitkBB sulaket-
ta, kun se on kiinnitetty muttereil-
la ja ruuveilla. Asennuksen virheel-
linen tai osittainen kiristys saattaa 
aiheuttaa tulipalon. Tarkastuta auto 
ammattihuoltoliikkeessB. Suosit-
te lemme kByntiB valtuutetulla KIA-
jBlleenmyyjBllB tai huollon yhteistyR-
kumppanilla.

 PBBsulake

✽ HUOMAUTUS

'lB pura tai kokoa pBBsulaketta, kun 
se on kiinnitetty muttereilla ja ruuveil-
la. Asennuksen virheellinen tai osit-
tainen kiristys saattaa aiheuttaa tuli-
palon. Tarkastuta auto ammattihuol-
toliikkeessB. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai 
huollon yhteistyRkumppanilla.

✽ HUOMAUTUS

SBhkRjBrjestelmB ei ehkB toimi asian-
mukaisesti vaikka moottoritilan ja 
matkustamon sulakerasian yksittBi-
set sulakkeet eivBt ole lauenneet. 
TBssB tapauksessa ongelman voi 
aiheuttaa (BFT-tyyppisen) pBBsu-
lakkeen irtoaminen. Sulake sijaitsee 
akun (+) -navan suojakannen sisB-
puolella. 
Koska pBBsulakkeen rakenne on 
muita sulakkeita monimutkaisempi, 
tarkistuta auto ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

OSKEV078075L

HUOMIO

Katso, ettB akun korkki on kunnolla 
kiinni.  Jos akun korkki ei ole kunnolla 
kiinni, jBrjestelmBBn saattaa pBBstB 
kosteutta, joka voi vaurioittaa sBhkR-
komponentteja.
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 Sulake-/relerasian kuvaus
 Ohjaamon sulakerasia

Sulake-/relerasian sisBltB lRydBt sula-
ketaulukon, josta ilmenee sulakkeen tai 
releen nimi ja koko.   

✽ HUOMAUTUS

Kaikki tBmBn kByttRoppaan sula-
kerasian kuvaukset eivBt ehkB ole 
sovellettavissa autoosi. Tiedot ovat 
olleet tarkkoja painatushetkellB. Kun 
tarkastelet autosi sulakerasiaa, nou-
data sen omaa sulaketaulukkoa.

OSKEV078012L
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OSK3078013L

Sulakerasia kuljettajan puolella
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 Mittaristo (sulakerasia kuljettajan puolella)
Kuvaus Symboli Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

MEMORY 1 MEMORY
1

10 A
MTS E-Call -yksikkR, Mittaristo, TuulilasinByttR, ICM-relerasia (ovipeilien taittumisen/
avauksen rele)

MODULE 1 MODULE
1

7,5A Varoitusvilkkujen kytkin, Sadetunnistin, Aktiivisen ilmanohjauslBppBjBrjestelmBn yksikkR

TRUNK 10 A Takaluukun avausrele

P/WDW RH
RH

25A
SBhkRtoimisen lasinnostimen rele (oikea), Matkustajan sBhkRtoimisen lasinnostimen puris-
tussuojan moduuli

P/WDW LH
LH

25A SBhkRtoimisen lasinnostimen rele (vasen), kuljettajan sBhkRtoimisen lasinnostimen puris-
tussuojan moduuli

P/SEAT DRV
DRV

25A Kuljettajan istuimen kBsikByttRinen kytkin

MEMORY 2 MEMORY 2 10 A Ilmastoinnin ohjausmoduuli

MODULE 4 MODULE
4

7,5A Kuolleen kulman tunnistusjBrjestelmByksikkR V/O, Monitoimikamera, IBU, Kojelaudan kyt-
kin, TRrmBysvaroitinyksikkR, Vess-yksikkR

S/HEATER RR
RR

20A TakaistuinlBmmittimen ohjausyksikkR

HEATED MIRROR 10 A Kuljettajan/matkustajan sBhkRtoiminen sivutaustapeili, ilmastointilaitteen ohjausmoduuli

S/HEATER FRT
FRT

20A EtuistuinlBmmittimen ohjausyksikkR, etuistuimen ilmastoinnin ohjausyksikkR

AMP AMP 25A AMP (vahvistin)



8-45

8

 H
uolto

Kuvaus Symboli Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

MULTI MEDIA MULTI
MEDIA 15A 'Bnentoisto, AV- ja navigoinnin keskusyksikkR

MODULE 5 MODULE
5

10 A
TRrmByssuojan kytkin, Automaattisesti himmenevB taustapeili, MTS E-Call -yksikkR, Audio, 
A/V-navigointilaitteen pBByksikkR, TakaistuinlBmmityksen ohjausyksikkR, Ajovalojen korkeus-
sBBtR V/O, Etuistuinten ilmastoinnin ohjausyksikkR, Etuistuinten ilmastoinnin ohjausyksikkR

REAR WIPER 15A ICM (Integrated Circuit Module) -relerasia, TakalasinpyyhkijBn moottori

DR LOCK 20A Ovien lukituksen/avauksen rele

IBU 1 IBU
1

15A IBU (integroitu korin ohjausyksikkR)

BRAKE SWITCH BRAKE
SWITCH 10 A IBU (integroitu korin ohjausyksikkR), jarruvalojen kytkin

S/HEATER RR
PASS

25A Etumatkustajan istuimen kBsikByttRinen kytkin

IG1 IG1 25A PCB (Piirilevy) Lohko (Sulake - TCU2, ABS3, SNSR4, ECU5)

TUULILASIN-
PYYHIN 1

F1

10 A PCB (Piirilevy) Lohko (Tuulilasin pyyhkijBn rele (hidas)), Tuulilasin pyyhinmoottori

A/C 1 A/C
1

7,5A Ilmastointilaitteen ohjausmoduuli

AIR BAG 2
2

10 A TurvatyynyjBrjestelmBn ohjausyksikkR
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Kuvaus Symboli Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

WASHER 15A Monitoimikytkin

TUULILASIN-
PYYHIN 2

F2

25A Tuulilasinpyyhkimen moottori, PCB (Piirilevy) yksikkR (Tuulilasin pyyhinrele (hidas))

MDPS 1 7,5A MDPS-ohjausyksikkR (ohjaustehostin)

MODULE 7 MODULE
7

7,5A
TakaistuinlBmmittimen ohjausyksikkR, etuistuinlBmmittimen ohjausyksikkR, ilmastoidun 
etuistuimen ohjausyksikkR

SUNROOF 20A Kattoluukun moottori

CLUSTER CLUSTER 7,5A Mittaristo, tuulilasinByttR (Head UP Display, HUD)

MODULE 3 MODULE
3

7,5A Jarruvalokytkin

START 7,5A EPCU (sBhkRauton tehonsBBtRyksikkR)

IBU 2 IBU
2

7,5A IBU (integroitu korin ohjausyksikkR)

AIR BAG IND
IND

7,5A Mittaristo

MODULE 6 MODULE
6

7,5A IBU (integroitu korin ohjausyksikkR)
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Kuvaus Symboli Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

MODULE 2 MODULE
2

10 A
AudiojBrjestelmB, A/V- ja navigointijBrjestelmBn pBByksikkR, tunnelmavalo, langaton laturi, 
MTS E-CALL -moduuli, takaosan USB-laturi, E/R LiitBntBlohko, (RLY. 4), AMP, kuljettajan/
matkustajan oven tunnelmavalo, sBhkRisten ovipeilien kytkin, MTS E-Call -kytkin

AIR BAG 1
1

15A TurvatyynyjBrjestelmBn ohjausyksikkR

E-SHIFTER E-SHIFTER 10 A Valintakytkin (SBW), Kuljettajan konsolin kytkin)

POWER OUTLET POWER
OUTLET 20A Pistorasia edessB
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Moottoritilan sulakerasia

OSKEV078014L
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Akun navan suojus

OSK3078015L
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Moottoritilan sulakerasia

Sulakkeen nimi Symboli Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

MULTI 
FUSE

LDC-muunnin LDC 150A

Tuulilasin pyyhinmoottori, PCB-yksikkR (Tuulilasin pyyhinrele (hidas), MDPS-yksikkR, 
TakaistuinlBmmittimen ohjausyksikkR, etuistuinlBmmittimen ohjausyksikkR, ilmastoi-
dun etuistuimen ohjausyksikkR, Etuistuinten ilmastoinnin ohjausyksikkR, EPCU (sBhkR-
auton tehonsBBtRyksikkR)

B+ 5
5

60A

MTS E-Call -yksikkR, mittaristo, TuulilasinByttR, ICM-relerasia (ovipeilien taittumisen/
avauksen rele), varoitusvilkkujen kytkin, sadetunnistin, aktiivisen ilmanohjauslBppBjBr-
jestelmBn yksikkR, sBhkRtoimisen lasinnostimen rele (vasen), kuljettajan/matkustajan 
sBhkRtoimisen lasinnostimen puristussuojan moduuli

B+ 2
2

60A ICU:n liitBntBrasia (IPS-ohjausyksikkR, IPS(1CH))

B+ 3
3

60A ICU:n liitBntBrasia (IPS-ohjausyksikkR)

B+ 4
4

50A

Takaluukun avausrele, SBhkRtoimisten ikkunoiden OIK/VAS rele, Kuljettajan/mat-
kustajan sBhkRtoimisen lasinnostimen puristussuojan moduuli, Kuljettajan istuimen 
manuaalikytkin, EtuistuinlBmmittimen ohjausyksikkR, Etuistuinten ilmastoinnin 
ohjausyksikkR, AMP-vahvistin, Matkustajan istuimen kBsitoiminen kytkin, Kattoluukun 
moottori

COOLING FAN 1
1

60A JBBhdytyspuhaltimen rele

BLOWER 40A Puhaltimen rele

IG 1 IG1 40A PDM 2 (IG1) -rele, PDM 1 (ACC) -rele

IG 2 IG2 40A PDM 3 (IG2) -rele
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Sulakkeen nimi Symboli Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

MULTI 
FUSE

MDPS 80A MDPS-yksikkR

IEB 3 IEB
3

10 A MonikByttRtarkastusliitin, datapistoke, Integroitu Mobis elektroninen jarrutuksen 
ohjausyksikkR

IEB 4 IEB
4

80A Integroitu Mobis elektroninen jarrutuksen ohjausyksikkR

REAR HEATED 40A Takalasin huurteenpoiston rele

IEB 1 IEB
1

40A MonikByttRtarkastusliitin, Integroitu Mobis elektroninen jarrutuksen ohjausyksikkR

MAIN MAIN 150A Sulake - SBhkRpistoke 1, AC-invertterin ohjausyksikkR, Ajovalolamppu (kauko), 
Takalasinpyyhin
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Sulakkeen nimi Symboli Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

FUSE

POWER
OUTLET 3

POWER
OUTLET

3 20A Etuosan USB-laturi

POWER
OUTLET 2

POWER
OUTLET

2 20A PISTORAS rele

OBC OBC 10 A OBC-yksikkR

A/C A/C 15A Ilmastoinnin ohjausmoduuli

LATURI 1 CHARGER 1 10 A Latausluukun moduuli, CCM-yksikkR

LATURI 2 CHARGER 2 10 A Laturin lukituksen avausrele, Laturin lukitusrele

PER'VAUNU 40A PerBvaunupistoke

EWP EWP 15A SBhkRinen vesipumppu (akku), SBhkRinen vesipumppu (PE)

B+ 1
1

40A

PitkBaikaisen kuormituksen kytkimen rele, ICU:n liitBntBrasia (Sulake: 
Varoitusvilkkujen kytkin, Sadetunnistin, Aktiivisen ilmanohjauslBppBjBrjestelmBn 
yksikkR, TakaistuinlBmmittimen ohjausyksikkR, Ovien lukituksen/lukituksen avauk-
sen rele, IBU, Jarruvalokytkin, SRS-ohjausyksikkR)

E-SHIFTER 1 E-SHIFTER 1 40A E-SHIFTER-rele, EPCU

E-SHIFTER 2 E-SHIFTER 2 10 A SCU, Valintakytkin (SBW)

PISTO-
RASIA 1

POWER
OUTLET

1 40A Pistorasian rele
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Sulakkeen nimi Symboli Sulakkeen koko Suojattu virtapiiri

FUSE

IG3_5 IG3_5 20A IG3 1 -rele, IG3 2 -rele

E-SHIFTER 3 E-SHIFTER 3 10 A SCU

IG3_2 IG3_2 10 A OBC, EPCU, elektroninen A/C-kompressori

IG3_3 IG3_3 10 A
JBBdytysnesteen ohjauksen 3-tieventtiili VAS/OIK, JBBhdytyspuhaltimen rele, 
Puhallinrele, A/C-ohjausmoduuli, Ccm-yksikkR, Ilmastoinnin PTC-lBmmitin

IG3_4 IG3_4 10 A
Latausluukun moduuli, Aktiivinen ilmasiivekeyksikkR, TRrmByssuojan kytkin, Icu:n liitBn-
tBrasia (Ips-ohjausyksikkR), Mittaristo, Laturin valo, AudiojBrjestelmB, A/V- ja navigoin-
tijBrjestelmBn pBByksikkR

IG3_1 IG3_1 15A IG3 1 -rele, IG3 2 -rele

EPCU 1 EPCU
1

15A EPCU

BMS BMS 15A BMS-yksikkR

HORN 15A 'Bnimerkin rele

IEB 2 IEB
2

40A Integroitu Mobis elektroninen jarrutuksen ohjausyksikkR

EPCU 2 EPCU
2

10 A EPCU

B/ALARM 
HORN 10 A MurtohBlyttimen BBnimerkin rele
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Symboli Releen nimi Tyyppi
(IG1)2

PDM 2 (IG1) -rele MICRO

E-SHIFTER E-SHIFTER-rele MICRO

CHARGER LOCK Laturin lukituksen avausrele MICRO

CHARGER LOCK Laturin lukitusrele MICRO

IG3_1 IG3 1 -rele MICRO

IG3_2 IG3 2 -rele MICRO

3 (IG2)
PDM 3 (IG2) -rele MICRO

B/UP LAMP PER-valon rele MICRO

1 (ACC) KBynnistyspainikkeen #1 
(ACC) rele MICRO

JBBhdytyspuhaltimen rele MINI

Takalasin lBmmittimen rele MINI

Puhaltimen rele MICRO

POWER
OUTLET Pistorasian rele MICRO

Rele
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 POLTTIMOT

 Polttimoiden vaihtamiseen 
liittyvBt varotoimet 
PidB autossa hBtBtilanteiden varalta 
asianmukaisia polttimoita. Katso kohta 
”Polttimoiden tehot” sivulla 9-06.
Kun vaihdat polttimoita, sammuta 
ensin moottori turvallisessa paikassa, 
kytke seisontajarru ja irrota akun mii-
nusnapa (-).

Noudata polttimojen tehoa koskevia 
ohjearvoja.

•SBhkRverkon viasta johtuva lampun 
osan toimintahBiriR

 Ajovalo, takavalo ja sumuvalo saattaa 
syttyB, kun ajovalokytkin kBBnne-
tBBn ON-asentoon ja jBBdB sytty-
mBttB, kun takavalon tai etuvalon 
kytkin kBBnnetBBn ON-asentoon. 
TBmB voi johtua sBhkRverkon viasta 
tai sBhkRjBrjestelmBn toimintahBi-
riRstB. Jos ongelmia ilmenee, huol-
lata jBrjestelmB ammattihuollossa. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

VAROITUS 

■ Valoihin liittyvBt toimet
Ennen kuin ryhdyt valoihin liittyviin 
toimiin, kytke seisontajarru kunnolla, 
varmista, ettB START/STOP-painike 
on kBBnnetty LOCK-asentoon ja 
sammuta ajovalot estBBksesi auton 
liikkumisen ja vBlttyBksesi palovam-
moilta ja sBhkRiskuilta.

VAROITUS 

Varmista, ettB vaihdat palaneen 
polttimon samantehoiseen uuteen. 
Muussa tapauksessa tBmB voi 
aiheuttaa laajamittaisia sBhkRvahin-
koja ja mahdollisen tulipalon.

HUOMIO

Ota yhteyttB ammattihuoltoon, ellet 
osaa suorittaa huoltotyRtB tai jos 
sinulla ei ole tarvittavia polttimoita 
tai tyRkaluja. Suosittelemme kByn-
tiB valtuutetulla KIA-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla. 
Monissa tapauksissa auton poltti-
moiden vaihtaminen on vaikeaa, 
koska muita osia on poistettava 
ennen kuin pBBstBBn kBsiksi vaihdet-
tavaan polttimoon. TBmB on erityi-
sen tyypillistB, kun sinun on poistet-
tava ajovaloumpio pBBstBksesi sen 
lamppuihin kBsiksi. Ajovaloumpion 
irrotuksesta/asennuksesta saattaa 
aiheutua vahinkoa ajoneuvolle.

HUOMIO

• Jos valoja vaihdettaessa kBytetBBn 
epBaitoja osia tai heikkolaatuisia 
valoja, se saattaa aiheuttaa sulak-
keiden palamista, toimintahBiriRitB 
ja muita johdinvaurioita. 

• 'lB asenna autoon ylimBBrBisiB 
valoja tai LED-valoja. YlimBBrBisten 
valojen asentaminen saattaa 
aiheuttaa valojen toimintahBiriRitB 
ja vilkkumista. LisBksi sulakerasia 
ja johdotukset saattavat vaurioi-
tua.
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•SBhkRisen ohjausjBrjestelmBn stabi-
lisoinnista johtuva lampun osan toi-
mintahBiriR

 Normaalisti toimiva lamppu saattaa 
vBlillB vilkkua. TBmB hetkellinen vika 
johtuu auton sBhkRisen ohjausjBrjes-
telmBn stabilisoinnista. Jos lamppu 
pian palaa normaalisti, ei autoa tar-
vitse huoltaa.

 Huollata auto kuitenkin ammatti-
huollossa, jos lamppu sammuu vilk-
kumisen jBlkeen tai jos vilkkuminen 
jatkuu. Kia suosittelee kBBntymBBn 
valtuutetun Kia-jBlleenmyyjBn/huol-
toyhteistyRkumppanin puoleen.

✽ HUOMAUTUS

• Jos polttimo tai valoumpion liitin 
poistetaan toiminnassa olevasta 
sBhkRllB toimivasta lampusta, 
sulakerasian sBhkRlaite saattaa 
tunnistaa sen toimintahBiriRksi. 
Siksi sulakerasiaan saattaa tallen-
tua lampun toimintahBiriRhistorian 
DTC-vikakoodi. 

• On normaalia, ettB toimiva lamppu 
vilkkuu hetkellisesti. TBmB johtuu 
auton sBhkRjBrjestelmBn stabili-
saatiotoiminnosta, joten lamppu 
syttyy normaalisti hetkellisen vilk-
kumisen jBlkeen, jos autossa ei ole 
vikaa. 

 Jos lampun vilkkuminen jatkuu 
useita kertoja tai se sammuu 
kokonaan, on auton sBhkRjBrjestel-
mBssB vikaa. Tarkistuta auto tBssB 
tapauksessa vBlittRmBsti ammat-
tihuollossa. Suosittelemme kByntiB 
valtuutetulla KIA-jBlleenmyyjBllB 
tai huollon yhteistyRkumppanilla.

✽ HUOMAUTUS

Anna ammattihuollon sBBtBB ajo-
valojen kohdistus tRrmByksen tai 
ajovaloumpion asennuksen jBlkeen. 
Suosittelemme kByntiB valtuute-
tulla KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon 
yhteistyRkumppanilla.

✽ HUOMAUTUS

■  Toispuolisen liikenteen toimin-
to (Euroopassa)

Ajovalojen suuntaus on epBsymmet-
rinen. Jos ajat maahan, jossa liikenne 
on vastakkaissuuntainen, vastaantu-
levat autoilijat hBikBistyvBt epBsym-
metrisestB suuntauksesta. HBikBisyn 
estBmiseen ECE-mBBrBykset esittB-
vBt monia erilaisia ratkaisuja (esim. 
automaattinen vaihtojBrjestelmB, 
tarra-arkit, alassuuntaus). TBmBn 
auton ajovalot on suunniteltu siten, 
ettB ne eivBt hBikBise vastaantule-
vien autojen kuljettajia. TBten sinun 
ei tarvitse tehdB muutoksia ajova-
loihin, mikBli ajat maahan, jossa on 
vastakkaispuoleinen liikenne.
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✽ HUOMAUTUS

Valoumpioiden linssien sisBllB saat-
taa olla kosteutta, kun auto on 
ollut autopesussa tai kun sillB on 
ajettu sateessa. Se on luonnollinen 
ilmiR, joka johtuu valoumpion sisB- 
ja ulkolBmpRtilan vBlisestB erosta, 
eikB aiheuta ongelmia toimintaan. 
Valoumpion sisBllB oleva kosteus 
poistuu, jos ajata autolla ajovalo-
jen ollessa pBBllB. Se kuinka tar-
kasti kosteus poistuu, saattaa riip-
pua valoumpion koosta/sijainnista/
kunnosta. Jos kosteutta edelleen jBB 
valoumpion sisBBn, Kia suosittelee 
kByntiB Kia-jBlleenmyyjBllB tai huol-
lon yhteistyRkumppanilla.

Polttimon sijainti (edessB)

1. Ajovalo (LED-tyyppinen) (lBhivalo)

2. Ajovalo (LED-tyyppinen)/Sub Low

3. Seisontavalo/pBivBajovalo (LED- 
tyyppinen)

4. Etusuuntavilkku (LED-tyyppinen)

5. Etusumuvalo (LED-tyyppinen)

Polttimon sijainti (takana)

OSKEV078018L

■ Ajovalo

OSKEV078020L

OSKEV078038L

 ■ Takavaloumpio

 ■ Rekisterikilven valo
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1. Takasuuntavilkku (polttimotyyppi-
nen)

2. Peruutusvalo (polttimotyyppinen)

3. Takavalo (LED-tyyppinen)

4. Jarruvalo (LED-tyyppinen)

5. Rekisterikilven valo (polttimotyyp-
pinen)

6. LisBjarruvalo (polttimo- tai 
LED-tyyppinen)

7. Takasumuvalo (polttimotyyppinen)

Polttimon sijainti (sivussa)
1. Sivusuuntavilkku (LED-tyyppinen)

 Ajovalon (LED-tyyppinen) 
vaihtaminen

Jos lBhi-/kaukovalot, pBivBajovalo/sei-
sontavalo eivBt toimi, tarkistuta autosi 
ammattihuollossa.
Kia suosittelee kBBntymBBn valtuu-
tetun Kia-jBlleenmyyjBn/huoltoyhteis-
tyRkumppanin puoleen.
LED-lamppuja ei voi vaihtaa yksittBin, 
sillB kyseessB on integroitu yksikkR. 
LED-lamput on vaihdettava yksikRn 
kanssa.
Ajovalon (LED) saa tarkistaa tai korjata 
vain ammattitaitoinen teknikko, sillB 
tyR saattaa vaurioittaa valoihin liittyviB 
muita osia.

OSKEV078022L

OSKEV078064L

 ■ LisBjarruvalo

 ■ Takasumuvalo

OSK3078027L

OSK3078024L
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 Etusumuvalon polttimon 
vaihtaminen (mikBli varusteena)

Jos etusumuvalo (1) ei toimi, tarkis-
tuta autosi ammattihuoltoliikkeessB. 
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon yhteis-
tyRkumppanilla.

Sivusuuntavilkun 
(LED-tyyppinen) polttimon 
vaihtaminen

Jos sivusuuntavilkku (LED) ei toimi, tar-
kistuta autosi ammattihuollossa.
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon yhteis-
tyRkumppanilla.
LED-lamppuja ei voi vaihtaa yksittBin, 
sillB kyseessB on integroitu yksikkR. 
LED-lamput on vaihdettava yksikRn 
kanssa.
Sivusuuntavilkun saa tarkistaa tai kor-
jata vain ammattitaitoinen teknikko, 
sillB tyR saattaa vaurioittaa valoihin 
liittyviB muita osia.

 Suuntavilkun 
(polttimotyyppinen) polttimon 
vaihtaminen

1. Avaa takaluukku.

2. Irrota valoumpion kiinnitysruuvit 
ruuvimeisselillB.

3. Irrota takavaloumpio auton korista.

OSKEV078076L

OSK3078027L OSK3078054L
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4. Poista polttimon kanta umpiosta 
kBBntBmBllB sitB vastapBivBBn, 
kunnes kannan kielekkeet ovat 
umpion urien kohdilla.

5. Poista polttimo kannasta paina-
malla ja kBBntBmBllB sitB vastapBi-
vBBn, kunnes polttimon kielekkeet 
ovat kohdakkain kannan urien 
kanssa.

6. Asenna uusi polttimo kantaan 
kBBntBmBllB sitB, kunnes se lukit-
tuu paikoilleen.

7. Asenna kanta umpioon kohdista-
malla kielekkeet umpion uriin ja 
kBBntBmBllB kantaa myRtBpBivBBn.

8. Asenna valoyksikkR takaisin paikal-
leen.

 Takavalo/peruutusvalon 
polttimon vaihtaminen

1. Avaa takaluukku.

2. Poista huoltokansi. (LRysBB 
valoumpion kiinnitysruuvit ja irrota 
valoumpio ja irrota ajovaloumpio 
ajoneuvon korista)

3. Poista polttimon kanta umpiosta 
kBBntBmBllB sitB vastapBivBBn, 
kunnes kannan kielekkeet ovat 
umpion urien kohdilla.

OSKEV078033L

OQL075062

OSK3078055L

OSK3078090K

 ■ Takavalo

 ■ Peruutusvalo
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4.  Irrota polttimo kannasta paina-
malla sitB alaspBin ja kiertBmBllB 
sitB samalla vastapBivBBn, kunnes 
polttimon kiinnitystapit ovat lin-
jassa kannan kiinnitysurien kanssa. 
VedB polttimo irti kannasta.

5.  Asenna uusi polttimo kantaan 
kBBntBmBllB sitB, kunnes se lukit-
tuu paikoilleen.

6. Asenna kanta umpioon kohdista-
malla kielekkeet umpion uriin. Paina 
kanta umpioon ja kBBnnB sitB myR-
tBpBivBBn.

7. KiinnitB huoltokansi asettamalla se 
huoltoaukkoon.

Takasumuvalon 
(polttimotyyppinen) polttimon 
vaihtaminen (jos varusteena)

Jos sumuvalo (1) ei toimi, tarkistu-
ta autosi ammattihuoltoliikkeessB. Kia 
suosittelee kBBntymBBn valtuutetun 
Kia-jBlleenmyyjBn/huoltoyhteistyR-
kumppanin puoleen.

Jarru- ja takavalon 
(LED-tyyppinen) polttimon 
vaihtaminen

Jos jarru- ja takavalo (LED) (1,2) ei 
toimi, tarkistuta autosi ammattihuol-
lossa.
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon yhteis-
tyRkumppanilla.
LED-lamppuja ei voi vaihtaa yksittBin, 
sillB kyseessB on integroitu yksikkR. 
LED-lamput on vaihdettava yksikRn 
kanssa.
Jarru- ja takavalon (LED) saa tarkis-
taa tai korjata vain ammattitaitoinen 
teknikko, sillB tyR saattaa vaurioittaa 
valoihin liittyviB muita osia.

OSKEV078063L OSK3078028L
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 LisBjarruvalon (LED-tyyppinen) 
polttimon vaihtaminen

Jos lisBjarruvalo (LED) (1) ei toimi, tar-
kistuta autosi ammattihuollossa.
Kia suosittelee kBBntymBBn valtuu-
tetun Kia-jBlleenmyyjBn/huoltoyhteis-
tyRkumppanin puoleen.
LED-lamppuja ei voi vaihtaa yksittBin, 
sillB kyseessB on integroitu yksikkR. 
LED-lamput on vaihdettava yksikRn 
kanssa.
LisBjarruvalon (LED) saa tarkistaa tai 
korjata vain ammattitaitoinen teknikko, 
sillB tyR saattaa vaurioittaa valoihin 
liittyviB muita osia.

Rekisterikilven valon polttimon 
vaihtaminen

1. Irrota valokotelo kByttBmBllB ura-
ruuvimeisseliB.

2. Poista polttimon kanta umpiosta 
kBBntBmBllB sitB vastapBivBBn, 
kunnes kannan kielekkeet ovat 
umpion urien kohdilla.

3. Irrota polttimo kannasta vetBmBllB 
se ulos.

4.  KiinnitB uusi polttimo kantaan.

5.  Asenna kanta umpioon kohdista-
malla kielekkeet umpion uriin. Paina 
kanta umpioon ja kBBnnB sitB myR-
tBpBivBBn.

6. Asenna valoyksikkR paikalleen.

OSK3078029L OSK3078036L



8-63

8

 H
uolto

Kartanlukuvalon 
(polttimotyyppinen) polttimon 
vaihtaminen

1. Irrota sisBvalokotelon lasi varovasti 
talttapBisellB ruuvimeisselillB.

2. Poista polttimo suoraan vetBmBllB.

3. KiinnitB uusi lamppu kantaan.

4. Kohdista lasin kiinnitystapit valo-
kotelon loviin ja paina lasi paikal-
leen.

Kartanlukuvalon
(LED-tyyppinen) polttimon 
vaihtaminen

Jos kartanlukuvalo (LED) (1) ei toimi, 
tarkistuta autosi ammattihuollossa.
Suosittelemme kByntiB valtuutetulla 
KIA-jBlleenmyyjBllB tai huollon yhteis-
tyRkumppanilla.
LED-lamppuja ei voi vaihtaa yksittBin, 
sillB kyseessB on integroitu yksikkR. 
LED-lamput on vaihdettava yksikRn 
kanssa.
Kartanlukuvalon (LED) saa tarkistaa tai 
korjata vain ammattitaitoinen teknikko, 
sillB tyR saattaa vaurioittaa valoihin 
liittyviB muita osia.

OBD078119L

VAROITUS 

Ennen kuin alat kBsitellB sisBva-
loja, varmista palovammojen ja 
sBhkRiskujen ehkBisemiseksi, ettB 
valot on kytketty pois pBBltB OFF-
painikkeella.

HUOMIO

Varo, ettet vahingoita tai likaa linssiB, 
linssin kiinnikkeitB tai muovikoteloita.

OBD078057
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Kattovalon (polttimotyyppinen) 
polttimon vaihtaminen

1. Irrota sisBvalokotelon lasi varovasti 
talttapBisellB ruuvimeisselillB.

2. Poista polttimo suoraan vetBmBllB.

3. KiinnitB uusi lamppu kantaan.

4. Kohdista lasin kiinnitystapit valo-
kotelon loviin ja paina lasi paikal-
leen.

Kattovalon (LED-tyyppinen) 
polttimon vaihtaminen

Jos kattovalo (LED) (1) ei toimi, tarkis-
tuta autosi ammattihuollossa.
Kia suosittelee kBBntymBBn valtuu-
tetun Kia-jBlleenmyyjBn/huoltoyhteis-
tyRkumppanin puoleen.
LED-lamppuja ei voi vaihtaa yksittBin, 
sillB kyseessB on integroitu yksikkR. 
LED-lamput on vaihdettava yksikRn 
kanssa.
Kattovalon (LED) saa tarkistaa tai kor-
jata vain ammattitaitoinen teknikko, 
sillB tyR saattaa vaurioittaa valoihin 
liittyviB muita osia.

ODE076049

VAROITUS 

Ennen kuin alat kBsitellB sisBva-
loja, varmista palovammojen ja 
sBhkRiskujen ehkBisemiseksi, ettB 
valot on kytketty pois pBBltB OFF-
painikkeella.

HUOMIO

Varo, ettet vahingoita tai likaa linssiB, 
linssin kiinnikkeitB tai muovikoteloita.

ODEP077070
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Ehostuspeilin valon polttimon 
vaihtaminen

1. Irrota valoumpio varovasti litteB-
pBisellB ruuvitaltalla.

2. Poista polttimo suoraan vetBmBllB.

3. KiinnitB uusi lamppu kantaan.

4. Asenna valoumpio sisBosaan.

Hansikaslokeron valon 
vaihtaminen

1. Irrota valoumpio varovasti litteB-
pBisellB ruuvitaltalla.

2. Poista polttimo suoraan vetBmBllB.

3. KiinnitB uusi lamppu kantaan.

4. Asenna valoumpio sisBosaan.

OYB077106K

VAROITUS 

Ennen kuin alat kBsitellB sisBvaloja, 
varmista palovammojen ja sBhkRis-
kujen ehkBisemiseksi, ettB valot on 
kytketty pois pBBltB OFF-painikkeella.

HUOMIO

Varo, ettet vahingoita tai likaa linssiB, 
linssin kiinnikkeitB tai muovikoteloita.

OSK3078044L

HUOMIO

Varo, ettet vahingoita tai likaa linssiB, 
linssin kiinnikkeitB tai muovikoteloita.
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Tavaratilan valon vaihtaminen

1. Irrota sisBvalokotelon lasi varovasti 
talttapBisellB ruuvimeisselillB.

2. Poista polttimo suoraan vetBmBllB.

3. KiinnitB uusi lamppu kantaan.

4. Kohdista lasin kiinnitystapit valo-
kotelon loviin ja paina lasi paikal-
leen.

 Ajovalojen ja etusumuvalon 
suuntauksen sBBtBminen 
(Eurooppa)
Ajovalojen suuntaus

Etusumuvalon suuntaus

1. MATALA VAAKASUUNTAUS

2. KORKEA VAAKASUUNTAUS

3. KORKEA PYSTYSUUNTAU 
(Eurooppa)

4. PYSTYSUUNTAUS

5. MATALA PYSTYSUUNTAU 
(Eurooppa)

 MATALA JA KORKEA PYSTYSUUN-
TAUS (paitsi Eurooppa)

1. TBytB renkaisiin mBBrBtyt rengas-
paineet ja poista kaikki ylimBBrBi-
nen kuorma ajoneuvosta, paitsi 
kuljettaja, pieni varapyRrB ja tyR-
kalut.

HUOMIO

Varo, ettet vahingoita tai likaa linssiB, 
linssin kiinnikkeitB tai muovikoteloita.

OSK3078045L

OSKEV078048L

OSKEV078061L
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2. Ajoneuvon tulisi olla tasaisella pin-
nalla.

3. PiirrB pystyviivat (kulkee vastaa-
van ajovalon heijastuksen keskipis-
teen kautta) sekB vaakaviiva (kul-
kee ajovalojen heijastuksien keski-
pisteiden kautta) seinBlle.

4. Kun ajovalot ja akku ovat normaali-
tilassa, suuntaa ajovalot siten, ettB 
kirkkain osa heijastuksesta asettuu 
vaaka- ja pystyviivoille.

5. KierrB ruuvimeisseliB (1) myRtBpBi-
vBBn, kun haluat suunnata lBhi- ja 
kaukovaloja vasemmalle, ja vasta-
pBivBBn, kun haluat suunnata niitB 
vasemmalle. KierrB ruuvimeisseliB 
(2) myRtBpBivBBn, kun haluat 
suunnata lBhivaloa ylRspBin, ja vas-
tapBivBBn, kun haluat suunnata 
sitB alaspBin.

Etusumuvalojen suuntaus

Etusumuvalon polttimoa voidaan suun-
nata samalla tavalla kuin ajovalojen 
polttimoa.
Suuntaa etusumuvalopolttimot, kun 
etusumuvalot ja akku ovat normaali-
tilassa.
KierrB ruuvimeisseliB myRtBpBivBBn, 
kun haluat suunnata etusumuvaloa 
ylRspBin, ja vastapBivBBn, kun haluat 
suunnata sitB alaspBin.

OSKEV078062L



Ajaminen

8-68

Suuntauspiste

OSKEV078032L

* A: NByttR
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Auton tila

Ajovalo (LED)

Korkeus maantasosta Valojen vBlinen etBisyys

LBhivalo Kaukovalo LBhivalo Kaukovalo

H1 H2 W1 W2

Ilman kuljettajaa [mm] 850 836 1301 1044

Kuljettaja autossa [mm] 843 829 1301 1044

YksikkR: mm

Auton tila

Etusumuvalo (LED-tyyppinen)

Korkeus maantasosta Valojen vBlinen etBisyys

H3’ W3’

Ilman kuljettajaa [mm] 567 1397

Kuljettaja autossa [mm] 560 1397
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OJF075107L

LBhivalot (vasemmanpuoleinen ohjaus) 
1. Kytke lBhivalot pBBlle ja poistu kuljettajan istuimelta.

2. Valon rajapinnan (cut-off) tulisi heijastua kuvan mukaisesti.

3. Kun lBhivaloa suunnataan, pystysuuntaus (vertical) tulee sBBtBB vasta vaakasuuntauksen (horizontal) jBlkeen.

4. Jos kBytRssB olevassa valojen suuntauslaitteessa on sBBdettBvissB 0-asento, kBytB sitB.

A: Auton akseli
B:  Vasemman ajovalopolttimon 

keskikohdan lBpi kulkeva pystyviiva
C:  Oikean ajovalopolttimon keskikohdan 

lBpi kulkeva pystyviiva
D:  Ajovalopolttimon keskikohdan lBpi 

kulkeva vaakaviiva
E: Maa
F: Leikkauslinja

 ■ Perustuu 10 m ruudukkoon
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1W1

OJF075108L

LBhivalot (oikeanpuoleinen ohjaus) 
1. Kytke lBhivalot pBBlle ja poistu kuljettajan istuimelta.

2. Valon rajapinnan (cut-off) tulisi heijastua kuvan mukaisesti.

3. Kun lBhivaloa suunnataan, pystysuuntaus (vertical) tulee sBBtBB vasta vaakasuuntauksen (horizontal) jBlkeen.

4. Jos kBytRssB olevassa valojen suuntauslaitteessa on sBBdettBvissB 0-asento, kBytB sitB.

A: Auton akseli
B:  Vasemman ajovalopolttimon 

keskikohdan lBpi kulkeva pystyviiva
C:  Oikean ajovalopolttimon keskikohdan 

lBpi kulkeva pystyviiva
D:  Ajovalopolttimon keskikohdan lBpi 

kulkeva vaakaviiva
E: Maa
F: Leikkauslinja

 ■ Perustuu 10 m ruudukkoon
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0

OJF075109L

Sumuvalo 
1. SytytB etusumuvalo niin, ettB kuljettaja ei ole autossa.

2. Valojen rajapinnan tulisi heijastua sallitulle alueelle (varjostettu alue).

A: Auton akseli
B:  Vasemman sumuvalopolttimon 

keskikohdan lBpi kulkeva pystyviiva
C:  Oikean sumuvalopolttimon 

keskikohdan lBpi kulkeva pystyviiva
D:  Sumuvalopolttimon keskikohdan lBpi 

kulkeva vaakaviiva
E: Maa
F: Leikkauslinja
G: YlBraja

 ■ Perustuu 10 m ruudukkoon
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 ULKOPUOLEN HOITO

 Korin hoito

Korin yleisvaroitukset 
Kun kemiallisia puhdistimia ja kiillotus-
aineita kBytetBBn, on tBrkeBB noudat-
taa niissB annettuja ohjeita. Lue kaikki 
nBissB ohjeissa esiintyvBt varoitukset.

Maalipinnan hoito
Peseminen 
Suojataksesi ajoneuvosi maalipinnan 
ruostumiselta ja ikBBntymiseltB, pese 
se sBBnnRllisesti ja huolellisesti vBhin-
tBBn kerran kuukaudessa haalealla tai 
viileBllB vedellB.
Jos kBytBt autoa maastoajoon, sinun 
tulisi pestB se jokaisen maastomat-
kan jBlkeen. KiinnitB erityistB huomiota 
suola- ja likakertymien sekB muiden 
vieraiden aineiden puhdistamiseen. 
Varmista, ettB ovien alareunojen ja 
kynnysten tyhjennyskanavat pidetBBn 
puhtaana.
HyRnteiset, terva, mahla, lintujen 
jBtRkset, teollisuussaasteet ja vastaa-
vat epBpuhtaudet voivat vahingoit-
taa ajoneuvosi maalipintaa, jos niitB ei 
poisteta vBlittRmBsti. 
Edes huolellinen pesu puhtaalla vedellB 
ei vBlttBmBttB poista kaikkia nBitB epB-
puhtauksia. 
Mietoa, maalipinnalle sopivaa pesu-
liuosta voidaan kByttBB.

Pesun jBlkeen huuhtele auto huolelli-
sesti haalealla tai viileBllB vedellB. 'lB 
anna pesuaineen kuivua maalipinnalle.

HUOMIO

• 'lB pese autoa vBkevBllB saip-
pualiuoksella, kemiallisella puh-
distusaineella, kuumalla vedellB, 
suorassa auringonvalossa tai kun 
auton kori on lBmmin. 

• KiinnitB erityistB huomiota auton 
sivuikkunoiden pesemiseen. 

 Erityisesti korkeapainesuihkua 
kBytettBessB vettB saattaa vuotaa 
ikkunoista, jolloin sisustus kastuu.

• 'lB puhdista muoviosia tai valaisi-
mia voimakkailla puhdistusaineilla 
tai kemiallisilla liuottimilla, jotta ne 
eivBt vaurioidu.

VAROITUS 

■ Jarrujen kastuminen
Auton pesemisen jBlkeen kokeile jar-
ruja hiljaa ajaen nBhdBksesi, onko 
vesi vaikuttanut niiden toimintaan. 
Jos jarrutusteho on heikentynyt, kui-
vaa jarrut painamalla niitB kevyesti 
samalla sBilyttBen hitaan etene-
misnopeuden.
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Painepesurin kByttR
• PidB painepesuri riittBvBn kaukana 
autosta.

 Liian lBheltB tai liian kovalla paineella 
suihkutettu vesi voi vaurioittaa osia 
ja niihin voi pBBstB vettB.

• 'lB kohdista painepesurin suihkua 
suoraan kameraan, anturiin tai niitB 
ympBrRivBlle alueelle. Paineistettu 
vesisuihku voi aiheuttaa laitteen toi-
mintahBiriRitB.

• 'lB vie vesisuutinta liian lBhelle 
(kumisia tai muovisia) luukkuja ja 
liittimiB, koska korkeapainesuihku voi 
vaurioittaa niitB.

Vahaaminen
Vahaa auto, kun vesi ei enBB pisaroidu 
maalipinnalle.
Pese ja kuivaa auto aina ennen vahaa-
mista. KBytB hyvBlaatuista neste-
mBistB tai kiinteBB vahaa ja noudata 
sen valmistajan ohjeita. Vahaa kaik-
ki metallisomisteet suojataksesi ne ja 
sBilyttBBksesi niiden hohdon.
8ljyn, tervan tai vastaavan aineen 
poistaminen tahranpoistoaineella pois-
taa myRs vahan maalipinnalta. Muista 
vahata nBmB kohdat uudelleen, jos muu 
osa autosta ei tarvitse enBB vahausta.

HUOMIO

• Moottoritilan vesipesu (erityisesti 
painepesurilla) saattaa vaurioittaa 
moottoritilassa sijaitsevia sBhkR-
jBrjestelmBn osia.

• 'lB koskaan pBBstB vettB tai muita 
nesteitB kosketuksiin auton sisBllB 
olevien sBhkRisten/elektronisten 
komponenttien tai ilmanoton kans-
sa estBBksesi vahingot.

• Latausluukun vaurioiden vBlt-
tBmiseksi sulje ja lukitse auton 
ovet pesun (painepesurilla pesun, 
automaattipesulassa pesun tms.) 
ajaksi.

OSKEV078047L

HUOMIO

• Auton maalipinta naarmuuntuu, jos 
pyyhit siihen tarttunutta pRlyB tai 
likaa pois kuivalla liinalla.

• 'lB kBytB kromattujen osien tai 
anodisoitujen alumiiniosien puh-
distamiseen terBsvillaa, hankaavia 
puhdistusaineita tai voimakkaita 
pesuaineita, jotka sisBltBvBt run-
saasti emBksisiB tai syRvyttBviB 
aineita. TBmB voi aiheuttaa suo-
jaavan kerroksen vahingoittumista, 
vBrin haalistumista tai maalin huo-
nonemista.
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Maalipinnan korjausmaalaus 
SyvBt naarmut ja kivenhakkaumat 
maalipinnalla tulee korjata vBlittRmBsti. 
Paljastunut metalli ruostuu nopeasti ja 
saattaa aiheuttaa merkittBviB korjaus-
kustannuksia. 

✽ HUOMAUTUS

Jos autosi on vahingoittunut ja vaa-
tii metalliosan korjausta tai vaihtoa, 
varmista, ettB korikorjaamo huolehtii 
korjauksen tai uuden osan korroosio-
kestBvyydestB.  

KiiltBvien metalliosien hoito
• Poista hyRnteisten ja bitumin jBBn-
teet metallipinnoista tervanpoistoai-
neella, BlBkB irrota niitB hankaamalla 
pintaa raapalla tai muulla terBvBllB 
esineellB.

• Suojaa metalliosat, levittBmBllB niille 
vahaa tai krominsuoja-ainetta ja kiil-
lottamalla ne kiiltBvBksi.

• Suojaa metallipinnat paksummalla 
vaha- tai suoja-ainekerroksella, kun 
autoa kBytetBBn rannikkoalueilla tai 
talvella. Tarpeen vaatiessa levitB 
osiin syRvyttBmBtRntB suojarasvaa 
tai muuta suoja-ainetta.   

Alustan hoito
SyRvyttBviB aineita, kuten tiesuolaa ja 
pRlyn sitomisaineita, saattaa kerBBn-
tyB alustaan. Jos nBitB aineita ei pois-
teta, alustan osiin, kuten runkoon ja 
pohjaan, saattaa ilmestyB nopeasti 
muodostuvaa ruostetta, vaikka ne olisi 
suojattu ruosteenestoaineella.
Huuhtele auton alusta ja lokasuojat 
huolellisesti haalealla tai viileBllB vedellB 
kerran kuukaudessa sekB maastoajon 
ja talven jBlkeen. KiinnitB nBihin koh-
tiin erityistB huomiota, koska kaiken 
mudan ja lian nBkeminen on vaikeaa. 
Kurakerroksen kastelemisella ilman 
sen poistamista on haittaava vaiku-
tus. Ovien alareunoissa, kynnyksissB ja 
runkopalkeissa on tyhjennyskanavat, 
jotka tulee pitBB auki. NBihin kerBBnty-
nyt vesi voi aiheuttaa ruostumista.

Alumiinivanteiden hoito  
Alumiinivanteet on viimeistelty lBpinB-
kyvBllB suojakerroksella.
• 'lB kBytB niiden puhdistamiseen 
hankaavaa puhdistus- tai kiillotusai-
netta, liuotinta tai metalliharjaa. Ne 
saattavat naarmuttaa tai vahingoit-
taa viimeistelyB.

• Puhdista vanteet, kun ne ovat jBBh-
tyneet.

• KBytB vain mietoa saippuaa tai neut-
raalia puhdistusainetta ja huuhtele 
vanteet pesun jBlkeen huolellisesti 
vedellB. Muista pestB vanteet myRs 
suolatuilla teillB ajon jBlkeen. TBmB 
estBB korroosion muodostumista.

• VBltB vanteiden pesemistB harjape-
sussa. 

• 'lB kBytB mitBBn emBstB tai hap-
poa sisBltBvBB puhdistusainetta. Se 
saattaa vahingoittaa ja syRvyttBB 
alumiinivanteiden kirkasta suojalak-
kakerrosta. 

VAROITUS 

Auton pesemisen jBlkeen kokeile jar-
ruja hiljaa ajaen nBhdBksesi, onko 
vesi vaikuttanut niiden toimintaan. 
Jos jarrutusteho on heikentynyt, kui-
vaa jarrut painamalla niitB kevyesti 
samalla sBilyttBen hitaan etene-
misnopeuden.
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Korroosiosuojaus
Autosi suojaaminen korroosiolta
KByttBmBllB kehittyneintB teknolo-
giaa ja tehokkaita valmistusmenetel-
miB korroosiota vastaan, pystymme 
valmistamaan yhB korkealaatuisem-
pia autoja. Kuitenkaan tBmB ei aina 
vielB riitB. Jotta auton korroosiosuojaus 
sBilyy mahdollisimman pitkBBn, auton 
omistajan tulee huolehtia osaltaan 
auton suojaamisesta.

Korroosion yleiset aiheuttajat
Korroosion yleisimmBt aiheuttajat 
autolle ovat seuraavat:
• Auton alustaan kertynyt tiesuola, lika 
ja kosteus, jota ei ole poistettu.

• KiveniskemBt, hankaumat ja muut 
pienet naarmut maalipinnassa, joiden 
takia metallin pinta jBB suojaamatto-
maksi.

Korroosiota kiihdyttBvBt alueet
Jos asut alueella, jossa autosi altistuu 
jatkuvasti syRvyttBville aineille, kor-
roosiosuojaus on erityisen tBrkeBB. 
Tiesuolat, pRlyn sidonta-aineet, merel-
linen ilmasto ja teollisuussaasteet ovat 
kiihtyneen korroosion yleisiB aiheut-
tajia.

Kosteus lisBB korroosiota
Kosteus luo korroosiolle olosuhteet, 
jossa sen muodostuminen on todennB-
kRisempBB. Korroosion muodostumista 
kiihdyttBB esimerkiksi korkea ilman-
kosteus erityisesti, jos lBmpRtila on 
juuri jBBtymisrajan ylBpuolella. TBmBn-
laisissa olosuhteissa syRvyttBviB ainei-
ta auton pinnalla sitoo kosteus, joka 
haihtuu hitaasti.
Muta on erityisen syRvyttBvBB, koska 
se kuivuu hitaasti ja pitBB kosteuden 
kosketuksissa auton kanssa. Vaikka 
muta nByttBisi kuivalta, se saattaa olla 
sisBltB kosteaa helpottaen ruosteen 
muodostumista.
Korkeat lBmpRtilat saattavat myRs 
kiihdyttBB korroosion muodostumista 
osissa, joissa ilmanvaihto on heikkoa, 
jolloin kosteus ei pBBse katoamaan.  
NBiden syiden johdosta on hyvin tBr-
keBB pitBB auto puhtaana mudasta 
ja muista vieraista aineista. TBmB ei 
koske ainoastaan auton nBkyviB pinto-
ja, vaan myRs alustaa.

Korroosion estBminen
Voit auttaa estBmBBn korroosion muo-
dostumista noudattamalla seuraavia 
ohjeita:

■ PidB auto puhtaana 
Paras tapa estBB ruosteen muodos-
tumista on pitBB auto puhtaana syR-
vyttBvistB aineista. Huomion kiinnit-
tBminen auton alustaan on erityisen 
tBrkeBB.

• KiinnitB erityistB huolta korroosiosuo-
jaukseen, jos asut alueella, jossa on 
korroosiolle altistava ilmasto, kuten 
alueella, jossa kBytetBBn tiesuolaa, 
rannikkoalueella tai alueella, jonka 
ilmanlaatu on huono ilmansaasteiden 
takia. Talvella huuhtele auton alusta 
vBhintBBn kerran kuukaudessa, ja 
muista puhdistaa se huolellisesti tal-
vikauden pBBtyttyB.

• Puhdista alusta erityisen huolellisesti 
puskurien alta ja alueilta, joilta likaa 
on vaikea havaita. Poista lika koko-
naan, sillB pelkkB mudan kastele-
minen vain kiihdyttBB korroosiota. 
Lian irrottaminen onnistuu helpoiten 
paine- tai hRyrypesurilla.

• Varmista ettB rungossa sekB ovien ja 
helmapeltien alareunoissa sijaitsevat 
vedenpoistoreiBt eivBt ole tukkeu-
tuneet, jotta osiin kertyvB vesi ei 
aiheuta korroosiota.
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■ PidB talli kuivana
'lB sBilytB autoa kosteassa, huonos-
ti tuuletetussa autotallissa. TBmB on 
suotuisa ympBristR ruostumiselle. 
TBmB pBtee erityisesti, jos peset auton 
tallissa tai ajat sen talliin, kun talli on 
vielB kostea, luminen, jBinen tai mutai-
nen. MyRs lBmmitetty talli voi kiih-
dyttBB ruostumista, ellei se ole hyvin 
ilmastoitu.

■ PidB maalipinta ja somisteet hyvBssB 
kunnossa
Korjaa kiveniskemBt ja muut maalipin-
nan vauriot korjausmaalilla viipymBttB. 
Jos paljas metalli on nBkyvillB, on suo-
siteltua kBBntyB ammattikorikorjaamon 
puoleen.
LinnunjBtRkset: LinnunjBtRkset ovat 
hyvin syRvyttBviB ja voivat vahingoit-
taa maalipintaa muutamassa tunnissa. 
Poista lintujen jBtRkset mahdollisimman 
nopeasti.

■ Huolehdi myRs sisBtilojen puhtau-
desta
Kosteutta voi kerBBntyB lattiamattojen 
ja verhoilun alle lattiaan, jolloin ruostu-
misriski lisBBntyy. Tarkasta mattojen 
alle sBBnnRllisesti varmistaaksesi, ettB 
lattia on kuiva. Ole hyvin huolellinen 
kuljettaessasi lannoitteita, puhdistus-
aineita tai kemikaaleja autossa.

NBitB tulee sBilyttBB asianmukaisis-
sa sBiliRissB. Mahdolliset vuodot tulee 
puhdistaa, huuhdella puhtaalla vedellB 
ja kuivata huolellisesti.

 Sisustuksen hoito
Sisustuksen yleiset 
varotoimenpiteet 
Varo, ettei kemikaalit, kuten parfyy-
mit, kosmetiikkaRljyt, aurinkovoiteet, 
kBsien puhdistusaineet ja ilmanraikas-
teet pBBse kosketuksiin matkustamon 
osien kanssa, sillB ne saattavat aiheut-
taa vahinkoa ja vBrien haalenemista. 
Jos niitB lBikkyy matkustamon osiin, 
pyyhi ne pois vBlittRmBsti.
Katso ohjeet vinyylin oikeanlaiseen 
puhdistamiseen.

Nahkaistuimista huolehtiminen 
• Imuroi istuimet sBBnnRllisesti pRlystB 
ja hiekasta. Se estBB nahan hankau-
tumisen tai vaurioitumisen ja pitBB 
sen paremmassa kunnossa.

• Pyyhi aitoa nahkaa olevat istuin-
pBBlliset usein kuivalla tai pehmeBllB 
liinalla.

• RiittBvB nahansuoja-aineeen kByttR 
voi estBB pinnan kulumista ja auttaa 
sBilyttBmBBn vBrin. 

 Lue kByttRohjeet ja pyydB asiantun-
tijalta neuvoa, jos kBytBt pBBllyste- 
tai suoja-ainetta.

• Kirkkaan vBrinen nahka (beige, vaa-
lean beige) tahriintuu helposti. Puh-
dista istuimet usein.

• VBltB niiden pyyhkimistB mBrBllB lii-
nalla. Se saattaa aiheuttaa pinnan 
halkeilua. 

HUOMIO

'lB koskaan pBBstB vettB tai muita 
nesteitB kosketuksiin auton sisBl-
lB olevien sBhkRisten/elektronisten 
komponenttien kanssa estBBksesi 
vahingot.

HUOMIO

Kun puhdistat nahkapintoja (ohjaus-
pyRrB, istuimet jne.), kBytB neut-
raaleja pesuaineita tai alkoholipitoi-
suudeltaan matalia liuottimia. Jos 
kBytBt alkoholipitoisuudeltaan kor-
keaa liuosta tai hapanta/emBksistB 
pesuainetta, nahan vBri saattaa haa-
listua tai sen pinta saattaa repeytyB. 
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Nahkaistuinten puhdistaminen
• Irrota kaikki lika vBlittRmBsti. Katso 
alta ohjeet erilaisten likatyyppien 
poistamisesta. 

• Kosmetiikkavalmisteet (aurinkovoide, 
meikkivoide jne.)

 -  LevitB puhdistusainetta liinalle ja 
pyyhi likaantunut alue. Pyyhi puh-
distusaine pois kostealla kankaalla 
ja poista vesi kuivalla liinalla.

• Juomat (kahvi, virvoitusjuomat jne.)
 -  LevitB pieni mBBrB neutraalia puh-

distusainetta ja pyyhi kunnes lika ei 
leviB. 

• 8ljy
 -  Poista Rljy vBlittRmBsti imevBllB 

kankaalla ja pyyhi aidolle nahalle 
tarkoitetulla tahranpoistoaineella.

• Purukumi 
 -  Koveta purukumi jBBllB ja poista se 

osa kerrallaan.  

Kankaiset istuinpBBlliset 
(jos varusteena)
Puhdista kangasistuimet sBBnnRllises-
ti pRlynimurilla kankaan ominaisuudet 
huomioiden. Jos istuimissa on run-
saasti esim. juomatahroja, kBytB sopi-
vaa sisBtilojen puhdistusainetta. Jotta 
istuinpBBlliset eivBt vaurioidu, pyyhi 
ne kevyellB otteella ja laajoilla liikkeillB. 

KBytB pehmeBB sientB tai mikrokuitu-
liinaa. 
Vaatteiden tarranauhat tai terBvBt 
esineet saattava tarttua istuimiin ja 
naarmuttaa niiden pintaa. Katso, ettB 
tBllaiset esineet eivBt hankaa istuimia.

SisBverhouksen ja sisBsomisteiden 
puhdistaminen 
Vinyyli 
Poista pRly ja irtonainen lika vinyylil-
tB harjalla tai pRlynimurilla. Puhdista 
vinyylipinnat vinyylin puhdistusaineella.

Kangas 
Poista pRly ja irtonainen lika kankaalta 
harjalla tai pRlynimurilla. Puhdista ver-
houksen tai mattojen puhdistamiseen 
suositellulla, miedolla pesuliuoksella. 
Poista tuoreet tahrat vBlittRmBsti kan-
kaan tahranpoistoaineella. Jos tuoreita 
tahroja ei heti huomata, kankaaseen 
saattaa jBBdB tahra tai sen vBri voi 
muuttua. LisBksi sen paloturvallisuuso-
minaisuudet saattavat heikentyB, jos 
materiaalia ei hoideta oikein.

Lantio-/olkavyRn puhdistaminen  
Puhdista vyR miedolla puhdistusai-
neella, joka on suositeltu verhouksen 
ja mattojen puhdistukseen. Noudata 
puhdistusaineen ohjeita. 'lB valkaise 
tai vBrjBB vyRtB, sillB kudos saattaa 
heikentyB.

Ikkunoiden puhdistaminen 
sisBpuolelta
Jos ikkunoiden nBkyvyys on heikko 
(esim. Rljy-, rasva- tai vahakerroksen 
johdosta), tulee niiden sisBpinnat puh-
distaa ikkunanpesuaineella. Noudata 
ikkunanpesuaineen sBiliRssB esitettyjB 
ohjeita.

HUOMIO

'lB raaputa tai hankaa takalasin 
sisBpintaa. TBmB voi vahingoittaa 
takalasin lBmmittimen vastuslankoja.

HUOMIO

VBBrBnlaiset menetelmBt ja muiden 
kuin suositeltujen puhdistusaineiden 
kByttR saattaa vaikuttaa kankaan 
ulkonBkRRn ja tulipalonsietokykyyn.
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 MITAT

�OHDE MM

Kokonaispituus 4 195

Kokonaisleveys 1 800

Kokonaiskorkeus 1 605

Rengaskoot
EdessB 215/55R17 1 565

Takana 215/55R17 1 575

AkselivBli 2 600
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Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

 S(HK8AUTON TEKNISET TIEDOT

Moottori  Akku (litiumionipolymeeri) Laturi (OBC)

EnimmBislBhtRteho MaksimivBBntR Kapasiteetti Antoteho JBnnite EnimmBislBhtRteho

150 kW 395 Nm 180 Ah 170 kW 356 V 7,2 kW

OBC: Laturi

Moottori  Akku (litiumionipolymeeri) Laturi (OBC)

EnimmBislBhtRteho MaksimivBBntR Kapasiteetti Antoteho JBnnite EnimmBislBhtRteho

100 kW 395 Nm 120 Ah 113 kW 327 V 7,2 kW

Vakio (64 kWh)

Economic (39,2 kWh)
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Min.: Takaistuimen takaa takaselkBnojan ylBreunaan.
Maks.: Etuistuimien takaa kattoon.

PAINOT JA TILAVUUDET

Ajoneuvon kokonaismassa Tavaratilan tilavuus (VDA)

Vakio (64 kWh) Economic (39,2 kWh) Min. l (kuutiotuumaa) Maks. l (kuutiotuumaa)

2 180 kg 2 025 kg Min.: 315 l (11,1) Maks.: 1 339 (47,3) 
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Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

 ILMASTOINTIJ(RJESTELM(

Kohde Tilavuuspaino (g) Luokitus

KylmBaine
Ilman lBmpRpumppua 600 ± 25

R-1234yf
LBmpRpumpun kanssa 650 ± 25

Kompressorivoiteluaine
Ilman lBmpRpumppua 150 ± 10

POE-1
LBmpRpumpun kanssa 150 ± 10

Ota yhteyttB ammattihuoltoon, jos haluat lisBtietoja.
Suosittelemme ottamaan yhteyttB valtuutettuun KIA-jBlleenmyyjBBn tai huollon yhteistyRkumppaniin.
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 POLTTIMOIDEN TEHOT

�ALO �EHO 
OLTTIMOTYYPPI

EdessB

Ajovalo (lBhi-/kaukovalo) LED LED

Etusumuvalot LED LED

Etusuuntavilkut LED LED

Etusumuvalot* 51 HB4

Sivusuuntavilkut (ulkopeileissB) * 5 WY5W

Takana

Takajarruvalot LED LED

Takavalot LED LED

Takasuuntavilkut 27 PY27W

Peruutusvalot 16 W16W

LisBjarruvalot 5 (LED*) W5W (LED*)

Rekisterikilven valot 5 W5W

Takasumuvalot 21 H21W

SisBtilat

Karttavalot 10 (LED*) W10W (LED*)

Matkustamon valot 10 (LED*) FESTOON (LED*)

Ehostuspeilien valot 5 FESTOON

Tavaratilan valo 10 (LED*) FESTOON (LED*)

* jos varusteena
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Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

 RENKAAT JA VANTEET

*1 Kantavuusindeksi
*2 Nopeusluokka

Kohde Rengas-
koko

Vanne-
koko

Kantavuus Suurin nopeus
Rengaspaine bar (psi, kPa) PyRrBnmut-

terien 
kiristysmo-
mentti Kgf·m
(lbf·ft, N·m)

Normaalikuorma Suurin kuorma

KI *1 Kg SS *2 Km/h EdessB  Takana EdessB Takana 

Normaalikokoinen 
rengas

215/55 
R17 7.0Jx17 94 670

V 240 2,3
(33/230)

2,3
(33/230)

2,5
(36/260)

2,5
(36/260)

11~13
(79~94,
107~127)W 270

HUOMIO

Kun vaihdat renkaita, renkaiden on oltava samaa kokoa kuin ajoneuvon alkuperBisrenkaat.
Erikokoisten renkaiden kByttBminen voi vahingoittaa pyRriin liittyviB osia tai heikentBB niiden toimintaa.
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✽ HUOMAUTUS

• Kun vaihdat renkaita, suosittelemme kByttBmBBn ajoneuvon alkuperBisrenkaita. 
 Jos nBin ei tehdB, se heikentBB suorituskykyB ja ajettavuutta.

• Kun ajetaan korkealla merenpinnasta, on luonnollista, ettB ilmanpaine kasvaa. 
 Tarkista siis rengaspaineet ja lisBB ilmaa tarvittaessa. 
 Ilmanpaineen lisBystarve per km merenpinnan ylBpuolella: 1,5 psi/km 
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Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

 VOITELUAINESUOSITUKSET JA T(YTT8M((R(T

Varmistat parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja kByttRiBn kByttBmBllB oikeanlaatuisia voiteluaineita. 
Seuraavia voiteluaineita ja nesteitB suositellaan autollesi.

�OITELUAINE �ILAVUUS �UOKITUS

AlennusvaihdeRljy 1,0 ~ 1,1 l
70W, API GL-4, 
TGO-9(MS517-14)

JBBhdytysneste

Vakio (64 kWh)
Ilman lBmpRpumppua 12,5 ~ 13 l

SBhkRautoille suunniteltu 
jBBhdytysneste

LBmpRpumpun kanssa 13 ~ 13,4 l

Economic (39,2 kWh)
Ilman lBmpRpumppua 10,3 ~ 10,7 l

LBmpRpumpun kanssa 10,7 ~ 11,2 l

Jarruneste Tarvittava mBBrB FMVSS116 DOT-3 tai 
DOT-4
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 AJONEUVON VALMISTENUMERO (VIN)

Auton valmistenumeroa (VIN) kByte-
tBBn autoa rekisterRitBessB ja mm. 
omistajuuteen liittyvien asioiden sel-
vittBmisessB.

VIN-numero lRytyy myRs kilvestB, 
joka on kiinnitetty kojelaudan pBBlle. 
KilvessB oleva numero voidaan lukea 
helposti ulkopuolelta tuulilasin kautta.

�����088009�

 ■ �UNKONUMERO

���3088002�

 ■ VIN-merkintB (jos kBytRssB)
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Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

Ajoneuvon hyvBksyntBkilpi on kiinni-
tetty kuljettajan (tai etumatkustajan) 
puolen keskipilariin ja se sisBltBB ajo-
neuvon valmistenumeron (VIN).

 HYV(KSYNT(KILPI

���086002
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Uudessa autossa olevat renkaat on 
valittu normaaliajoon vaikuttavien omi-
naisuuksien perusteella.
Rengaspainesuositukset on merkitty 
kuljettajan puoleiseen keskipilariin kiin-
nitettyyn tarraan. 

 RENKAIDEN TIEDOT JA RENGASPAINETAULUKKO

���3088003�
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Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

Moottorin sarjanumero on stanssattu 
moottoriin kuvan mukaisesti. Moottorin 
sarjanumero nBkyy auton alapuolelta.

 MOOTTORIN SARJANUMERO

�����088007�
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Kompressoritarrasta ilmenevBt auton 
kompressorin tiedot, kuten malli, toi-
mittajan osanumero, valmistenumero, 
kylmBaine (1) sekB kylmBaineen Rljy (2). 

 ILMASTOINNIN KOMPRESSORIN TARRA

���086005�
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Tekninen erittely ja kuluttajatiedot

KylmBainetarra sijaitsee konepellin ala-
puolella.

 KYLM(AINETARRA

�����088005�
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Auton radiotaajuuskomponentit tByt-
tBvBt 1995/5/EY-direktiivin vaatimuk-
set.
LisBtietoja ja valmistajan vaatimusten-
mukaisuusvakuutus on saatavilla Kian 
verkkosivustolta osoitteesta: 
http://www.kia-hotline.com

 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

��0678

 ■ �SIMERKKI
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Ajotilan valintajBrjestelmB .............................................6-43
 Ajotila ............................................................................6-43
Ajovalojen asento ............................................................ 5-91
Ajovalojen saattotoiminto .............................................5-90
Akku .................................................................................. 8-24
Akkua koskevia tietoja ................................................... 1-07
Aktiivinen kaistavahti (LKA) ......................................... 6-89
Akun sBBstRtoiminto ......................................................5-90
Alennusvaihde ................................................................. 6-09
Aurinkolasipidike ............................................................ 5-122
Aurinkoverho ....................................................................5-28
AUTO HOLD -mBkipidBtin ............................................. 6-30
Automaattinen ilmastointijBrjestelmB .......................5-110

 Automaattinen lBmmitys ja ilmastointi ................. 5-111
 Raitisilmasuodatin ......................................................8-19
Automaattinen valokytkentB ........................................5-92
Auton heijaaminen ........................................................ 6-123
Auton huoltaminen ja hoitaminen
 Korin hoito ....................................................................8-73
 Renkaiden huolenpito .................................................8-27
 Sisustuksen hoito .......................................................8-77
 SRS-jBrjestelmBn huolto ja yllBpito .........................4-70

EdessB olevan auton liikkellelBhtRvaroitus .................6-78
Ehostuspeilin valo .........................................................5-104
Elektrokromaattinen peili (ECM) .................................. 5-35
Elektroninen ajovakauden 
hallintajBrjestelmB (ESC) ................................................6-36
Elektroninen ohjaustehostin .........................................5-30
Ennen ajamista ............................................................... 6-04
Erikoisajo-olosuhteet ................................................... 6-122
 Ajaminen moottoritiellB ........................................... 6-125
 Ajaminen tulvivalla alueella ..................................... 6-125
 Ajaminen yRllB ...........................................................6-124
 Auton heijaaminen .................................................... 6-123
 Maastoajo ................................................................... 6-125
 Sateessa ajaminen ...................................................6-124
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 Vaaralliset ajo-olosuhteet ....................................... 6-122
 Varovainen kaarreajo ...............................................6-124
EsikiristimellB varustetut turvavyRt ............................4-32
Etuistuimen sBBdRt (kBsisBBtRinen istuin) ................. 4-15
Etuistuimen sBBdRt (sBhkRsBBtRinen istuin) ............. 4-16
Etumatkustajan etuturvatyynyn ON/OFF -kytkin ... 4-60

Hansikaslokero ...............................................................5-121
Hinaaminen .......................................................................7-21
 Hinaaminen hBtBtilanteessa ...............  7-23, 7-32, 7-33
 Irrotettava hinaussilmukka  ...................................... 7-22
Hinaaminen hBtBtilanteessa ......................................... 7-23
HUD-nBytRn asetukset ..................................................5-79
Huolto ............................................................................... 8-04
Huolto
 Huolto .......................................................................... 8-04
 MBBrBaikaishuollon kohtien selitteet ...................... 8-15
 Renkaan huolto ...........................................................8-32
Huurteenpoisto (tuulilasi) .............................................5-118
HyvBksyntBkilpi ................................................................9-11
HBikBisysuoja ..................................................................5-127
HBlytinjBrjestelmB ........................................................... 5-10
 MurtohBlytys-tila ....................................................... 5-10
 Viritetty tila ................................................................. 5-10

 Viritys poistettu -tila ................................................. 5-10
HBtBkBynnistBminen ......................................................7-05
 KBynnistBminen apuakulla ........................................7-05
 KBynnistBminen tyRntBmBllB ...................................7-06
HBtBtilanne .......................................................................7-03
HBtBvilkut .........................................................................7-02

Ikkunat .............................................................................. 5-19
 SBhkRikkunoiden lukitusnBppBin .............................. 5-22
Ikkunaturvatyyny ........................................................... 4-64
Ilmastoinnin kompressorin tarra .................................. 9-14
IlmastointijBrjestelmB .........................................5-110, 9-05
 Automaattinen ilmastointijBrjestelmB ...................5-110
Ilmastointilaite ...............................................................5-106
Ilmastointilaite ...............................................................5-106
 Ilmastointilaite ...........................................................5-106
 JBrjestelmBn kByttBminen ......................................5-106
Ilmastoitu istuin ............................................................ 5-129
Istuin .................................................................................. 4-12
 Etuistuimen sBBdRt (kBsisBBtRinen istuin) ............ 4-15
 Etuistuimen sBBdRt (sBhkRsBBtRinen istuin) ......... 4-16
 PBBntuki (edessB) .......................................................4-18
 PBBntuet (takana) ...........................................4-24, 4-37
 Takaistuimen sBBtBminen ......................................... 4-21
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JarrujBrjestelmB ..............................................................6-24
 Ajoneuvon vakaudenhallinta (VSM) .........................6-39
 AUTO HOLD -mBkipidBtin ......................................... 6-30
 Elektroninen ajovakauden 

hallintajBrjestelmB (ESC) ..........................................6-36
 Jarrutehostin ...............................................................6-24
 Jarruvalojen hBtBjarrutustoiminto (ESS) ................ 6-41
 Lukkiutumattomat jarrut (ABS) ...............................6-34
 MBkipidBtin (HAC) ...................................................... 6-40
 SBhkRinen seisontajarru (EPB) .................................6-26
Jarruneste ........................................................................ 8-17
Jarrutehostin ...................................................................6-24
Jarruvalojen hBtBjarrutustoiminto (ESS) .................... 6-41
Jos auto ei kBynnisty .....................................................7-04
Jos moottori ylikuumenee .............................................7-07
Juomapidikkeet, ks. mukipidikkeet ............................ 5-126
JBBhdytysneste ...............................................................8-16
JBrjestelmBn asetukset ja aktivointi ............................6-45
JBrjestelmBn kByttBminen ...........................................5-106

Kartanlukuvalo ............................................................... 5-102
Kattoluukku ......................................................................5-26
 Aurinkoverho................................................................5-28
 Kattoluukun kallistaminen ........................................5-28
 Kattoluukun liu’uttaminen ......................................... 5-27
 Kattoluukun toiminnan alustaminen .......................5-29
Kattoluukku auki -varoitus ...........................................5-29
Kattoluukun kallistaminen .............................................5-28
Kattoluukun liu’uttaminen ............................................. 5-27
Kattoluukun toiminnan alustaminen ...........................5-29
Kattoteline ...................................................................... 5-136
Kauko-ohjaus (ulkotaustapeili) .....................................5-36
Kaukovalojen kByttBminen ............................................5-92
Keskikonsolin sBilytyslokerot .......................................5-121
Keskuslukituspainike ...................................................... 5-14
Ketjut - renkaat ............................................................ 6-127
Kojelaudan sulakkeet ..................................................... 8-40
Kojelauta, ks. mittaristo .................................................5-39
KolmipistevyR (lantio-/olkavyR) ...................................4-29
Konepelti ...........................................................................5-24
Korin hoito ........................................................................8-73
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KorkeajBnniteakun varaustilan mittari 
(SOC, State of Charge) ...................................................5-42
Kuljettajan ja matkustajan etuturvatyyny .................4-58
Kuljettajan vireystilan valvonta (DAW) ...................... 6-118
Kuolleen kulman varoitusjBrjestelmB / 
kuolleen kulman tRrmByksenestojBjrestelmB ........... 6-98
KylmBainetarra ................................................................ 9-15
KBsisBBtRinen ilmastointijBrjestelmB
 Ilmastointilaite ............................................................5-116
 Raitisilmasuodatin ....................................................5-108
KBynnistBminen apuakulla ............................................7-05
KBynnistBminen tyRntBmBllB ........................................7-06
KBynnistysvaikeudet, ks. Moottori ei kBynnisty .......7-04

Langaton Blypuhelimen lataus .................................... 5-131
Lasten turvaistuimet ......................................................4-38
Lasten turvaistuimet
 Turvaistuimen asentaminen .................................... 4-40
 Turvaistuimen ISOFIX-ala- ja ylBkiinnitys 

(ISOFIX-kiinnitysjBrjestelmB) ................................... 4-41
 Turvaistuimen valinta ................................................4-38
Latauksen tilan merkkivalo ............................................ 1-21

LatausliitBnnBn luukku
 LatausliitBnnBn luukku ...............................................5-38
Latauspistokkeen lukitus ............................................... 1-22
Lataustiedot ......................................................................1-18
LCD-nBytRn sBBdRt .................................. 5-40, 5-46, 5-59
LCD-nBytRn tilat ..............................................................5-47
LCD-nBytRn viestit ..........................................................5-62
LCD-nByttR .......................................................................5-59
 Ajotietokone .................................................................5-59
 Ajotietokoneen tilat ....................................................5-59
 Ajotietokone-tila .........................................................5-48
 LCD-nBytRn sBBdRt ....................................................5-46
 LCD-nBytRn tilat .........................................................5-47
 LCD-nBytRn viestit .....................................................5-62
 Merkkivalot ..................................................................5-74
 Mukautettavat asetukset .........................................5-49
 Varoitus- ja merkkivalot ............................................5-69
 Varoitusvalot ...............................................................5-69
Liikenteen varoittaminen ...............................................7-02
Lukkiutumattomat jarrut (ABS) ...................................6-34
Lumiketjut ...................................................................... 6-127
LBmmitin (takalasi) ....................................................... 5-105
LBmmitys
 Automaattinen ilmastointijBrjestelmB ................... 5-111
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Maastoajo ....................................................................... 6-125
Massat ............................................................................6-130
Matkamittari ....................................................................5-43
Matkustamon taustapeili ...............................................5-34
Matkustamon valo ........................................................ 5-103
Mattokoukut....................................................................5-135
MerkinnBt
 HyvBksyntBkilpi ............................................................9-11
 Ilmastoinnin kompressorin tarra ............................. 9-14
 KylmBainetarra ........................................................... 9-15
 Renkaan sivupinnan merkinnBt ................................8-32
 Renkaiden tiedot ja rengaspainetaulukko .............. 9-12
 Turvatyynyn varoitustarra .......................................4-72
Merkkivalot .......................................................................5-74
Mitat ................................................................................. 9-02
Mittaristo ..........................................................................5-39
 Ajotietokone .................................................................5-59
 Ajotietokoneen tilat ....................................................5-59
 LCD-nBytRn sBBdRt .........................................5-40, 5-59
 Merkkivalot ..................................................................5-74
 Mittariston sBBdRt ......................................................5-40
 Mittarit .......................................................................... 5-41
 Mukautettavat asetukset .........................................5-49
 Varoitus- ja merkkivalot ............................................5-69

 Varoitusvalot ...............................................................5-69
Mittariston yleisilme ...................................................... 3-09
Mittarit .............................................................................. 5-41
Moottorin kBynnistBminen ............................................6-07
Moottorin sammuttaminen .......................................... 6-08
Moottorin sarjanumero .................................................. 9-13
Moottorin Start/Stop-painike
 Moottorin kBynnistBminen ........................................6-07
 Moottorin sammuttaminen ..................................... 6-08
 POWER-painikkeen asento .......................................6-05
 Valaistu POWER-painike ............................................6-05
Moottoritila ........................................................... 3-10, 8-03
Mukautettavat asetukset ..............................................5-49
Mukautuva kaistallapitoavustin (LFA) .........................6-83
Mukautuva vakionopeudensBBdin Stop & Go 
-jBrjestelmBllB ..................................................................6-62
 Ajoneuvojen vBlisen etBisyyden asettaminen ...... 6-68
 JBrjestelmBn rajoitukset ............................................6-73
 Mukautuvan vakionopeussBBtimen herkkyyden 

sBBtBminen ................................................................ 6-72
 Nopeuden asettaminen ............................................ 6-64
  Siirtyminen tavallisen vakionopeudensBBtimen 

toimintatilaan ..............................................................6-73
Mukautuva vakionopeudensBBdin
 JBrjestelmBn rajoitukset .................................. 6-21,6-52
Mukipidike ....................................................................... 5-126
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MurtohBlytys-tila ............................................................ 5-10
MBBrBaikaishuollon kohtien selitteet ........................... 8-15
MBkipidBtin (HAC) ........................................................... 6-40

Nesteet
 Jarruneste .................................................................... 8-17
 Pesuneste ....................................................................8-18
Nopeudenrajoitin ............................................................ 6-80
 Asettaaksesi nopeudenrajoittimen raja-arvon .... 6-80
Nopeusmittari .................................................................. 5-41
Nurinajon riskin vBhentBminen ................................... 6-122

Ohjaamon sulakerasia ................................................... 8-42
OhjauspyRrB
 Elektroninen ohjaustehostin .....................................5-30
 OhjauspyRrBn asento ..................................................5-31
 OhjauspyRrBn lBmmitin ............................................. 5-32
 'Bnimerkki ................................................................... 5-32
OhjauspyRrBn asento ......................................................5-31
OhjauspyRrBn lBmmitin .................................................. 5-32
Oven lukitus-/avaustoiminnot .......................................5-15
Ovilukot ..............................................................................5-12

 Keskuslukituspainike .................................................. 5-14
 Lukkojen kByttBminen auton sisBpuolelta ..............5-13
 Lukkojen kByttBminen auton ulkopuolelta ..............5-12
 Oven lukitus-/avaustoiminnot ...................................5-15
Ovipeilin taittaminen ...................................................... 5-37
Ovipeilit ............................................................................. 5-35

Painot ja tilavuudet .........................................................9-07
Panoraamakattoluukku
 Kattoluukku auki -varoitus .......................................5-29
Pariston vaihtaminen .....................................................5-07
Peilit ...................................................................................5-34
 Elektrokromaattinen peili (ECM) .............................. 5-35
 Matkustamon taustapeili ..........................................5-34
 Ovipeilin taittaminen .................................................. 5-37
 Ovipeilit ......................................................................... 5-35
 Peilien sBBtR ................................................................5-36
 Taustapelin pBivB-/yRasento ...................................5-34
Peruutuskamera
 Peruutuskamera .........................................................5-89
Peruutustutka
 Peruutustutka ............................................................ 5-80
 VaroitusBBnityypit ..................................................... 5-80
Pesuneste .........................................................................8-18
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Pistorasia ........................................................................ 5-130
PitkB sulake ..................................................................... 8-40
Polttimoiden tehot ......................................................... 9-06
Polttimoiden vaihtaminen .............................................8-55
Polttimon vaihtaminen ...................................................8-55
Polttimot ...........................................................................8-55
  Ajovalojen ja etusumuvalon suuntauksen 

sBBtBminen (Eurooppa) ............................................ 8-66
Polttimot ...........................................................................8-55
POWER-painikkeen asento ...........................................6-05
PyRrBnkulmat ja renkaan tasapainotus ..................... 8-30
PyRrien paikanvaihto ..................................................... 8-29
PysBkRintitutka
 Varoitusmerkkivalon ja BBnen tyyppi .....................5-85
PysBkRintitutkan varoitus .............................................5-83
PyyhkijBn sulat ................................................................ 8-21
PyyhkijBt ja pesulaitteet ................................................5-98
 Tuulilasin pesulaite ...................................................5-100
PBBntuet (takana) ................................................4-24, 4-37
PBBntuki (edessB) ...........................................................4-18
PBBsulake .........................................................................8-41

Raitisilmasuodatin.............................................. 5-108, 8-19
 Suodattimen vaihtaminen .........................................8-19
Regeneroiva jarrutusjBrjestelmB .................................. 6-16
Rengaspaineiden valvontajBrjestelmB .........................7-09
Renkaanpaikkaussarja .................................................... 7-14
Renkaat ja vanteet ............................................. 8-27, 9-07
 Matalan profiilisuhteen rengas  ...............................8-35
 PyRrBnkulmat ja renkaan tasapainotus ................ 8-30
 Renkaan huolto ...........................................................8-32
 Renkaan pito ................................................................8-32
 Renkaan sivupinnan merkinnBt ................................8-32
 Renkaan vaihtaminen ............................................... 8-30
 Renkaiden huolenpito .................................................8-27
 Renkaiden kiertovaihto ............................................. 8-29
 Suositellut rengaspaineet kylminB ..........................8-27
 Vanteen vaihtaminen .................................................8-32
Renkaiden huolenpito .....................................................8-27
Renkaiden kiertovaihto ................................................. 8-29
Renkaiden tiedot ja rengaspainetaulukko ................... 9-12
RisteBvBn liikenteen varoitusjBrjestelmB (RCCW ) / 
RisteBvBn liikenteen tRrmByksenestojBrjestelmB 
(RCCA) .............................................................................6-109
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Sateessa ajaminen ........................................................6-124
Savukkeensytytin ..........................................................5-125
Seisontavalojen asento .................................................. 5-91
SisBtilan varusteet .........................................................5-125
 HBikBisysuoja ..............................................................5-127
 Ilmastoitu istuin ........................................................ 5-129
 Langaton Blypuhelimen lataus ................................ 5-131
 Mattokoukut ...............................................................5-135
 Mukipidike .................................................................. 5-126
 Pistorasia ................................................................... 5-130
 Savukkeensytytin ......................................................5-125
 Tuhkakuppi ..................................................................5-125
 USB-laturi ................................................................... 5-131
SisBtilan yleisilme ........................................................... 3-09
SisBvalo ........................................................................... 5-102
 Ehostuspeilin valo .....................................................5-104
 Kartanlukuvalo .......................................................... 5-102
 Matkustamon valo .................................................... 5-103
 SisBvalon automaattinen sammutus .................... 5-102
 Tavaratilan valo ......................................................... 5-103
Sisustuksen hoito ............................................................8-77
Sivuturvatyyny ................................................................4-63
SisBvalon automaattinen sammutus ........................ 5-102

SRS-jBrjestelmBn huolto ja yllBpito .............................4-70
SRS-jBrjestelmBn osat ja toiminnot ............................4-55
Start/Stop-painike ..........................................................6-05
Sulakkeet ..........................................................................8-37
 Kojelaudan sulakkeet ................................................ 8-40
 Ohjaamon sulakerasia ............................................... 8-42
 PBBsulake .....................................................................8-41
 PitkB sulake ................................................................ 8-40
 Sulake-/relerasian kuvaus ....................................... 8-42
Sumuvalo (edessB) .........................................................5-94
Sumuvalo (takana) ..........................................................5-94
Suositellut rengaspaineet kylminB ...............................8-27
Suuntavilkut .....................................................................5-93
SBhkRautoa koskevia varoituksia ..................................1-61
SBhkRauton akun lataaminen (normaalilataus) ......... 1-26
SBhkRauton akun lataaminen (pikalataus) ..................1-33
SBhkRauton lataaminen (yllBpitolataus) ......................1-37
SBhkRauton lataustyypit
 Lataustiedot .................................................................1-18
SBhkRauton tekniset tiedot .......................................... 9-03
SBhkRikkunoiden lukitusnBppBin .................................. 5-22
SBhkRinen seisontajarru (EPB) .....................................6-26
SBilytystilat .....................................................................5-121
 Aurinkolasipidike ....................................................... 5-122
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 Hansikaslokero ...........................................................5-121
 Keskikonsolin sBilytyslokerot ..................................5-121
 Tavaratilan sBilytystila ............................................ 5-122
SBilytystilat
 Tavaratilan suurentaminen ..................................... 5-123
 Tavaraverkon pidike ................................................. 5-123

Takaistuimen sBBtBminen ............................................. 4-21
Takalasin lBmmitin ........................................................ 5-105
Takalasin lBmmitin
 Ilmastointilaite ...........................................................5-106
Takaluukun avaaminen hBtBtilanteessa ......................5-17
Talviajo ............................................................................6-126
 Lumiketjut .................................................................. 6-127
 Talvirenkaat ...............................................................6-126
Talvirenkaat ...................................................................6-126
Taustapelin pBivB-/yRasento ........................................5-34
Tavaratila .......................................................................... 5-16
 Takaluukun avaaminen 

(kBsikByttRinen takaluukku) .....................................5-17
 Takaluukun avaaminen hBtBtilanteessa ..................5-17
  Takaluukun sulkeminen 

(kBsikByttRinen takaluukku) ......................................5-17

Tavaratilan sBilytystila ................................................. 5-122
Tavaratilan valo ............................................................. 5-103
Tilanteet, joissa turvatyyny ei laukea ........................ 4-68
TRrmBysvaroittimella varustettu automaattinen 
hBtBjarrutusjBrjestelmB (FCA) (kamera- ja 
tutkatyyppinen)...............................................................6-45
 JBrjestelmBn asetukset ja aktivointi .......................6-45
Tuhkakuppi  .....................................................................5-125
Turvatyynyn laukeamistilanteet ..................................4-67
Turvatyynyn varoitustarra............................................4-72
Turvatyynyn varoitusvalo .............................................4-53
Turvatyynyt .....................................................................4-50
 Etumatkustajan etuturvatyynyn 

ON/OFF -kytkin ......................................................... 4-60
 Ikkunaturvatyyny ...................................................... 4-64
 Kuljettajan ja matkustajan etuturvatyyny .............4-58
 Laukeamisen edellytykset ........................................4-67
 Sivuturvatyyny ............................................................4-63
 SRS-jBrjestelmBn huolto ja yllBpito .........................4-70
 SRS-jBrjestelmBn osat ja toiminnot ........................4-55
 Tilanteet, joissa turvatyyny ei laukea ................... 4-68
 TurvatyynyjBrjestelmBn toiminta ............................ 4-51
 Turvatyynyn varoitustarra .......................................4-72
 Turvatyynyn varoitusvalo .........................................4-53
TurvavRiden kiinnitysjBrjestelmB .................................4-26
TurvavRiden varoitusvalo ...............................................4-27
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TurvavRiden varotoimenpiteet .....................................4-35
TurvavyRt .........................................................................4-26
 EsikiristimellB varustetut turvavyRt .......................4-32
 KolmipistevyR (lantio-/olkavyR) ...............................4-29
 TurvavRiden kiinnitysjBrjestelmB .............................4-26
 Varotoimenpiteet ........................................................4-35
Tuulilasin huurteenpoisto .............................................5-118
Tuulilasin pesulaite........................................................5-100
TuulilasinByttR (HUD)
 HUD-nBytRn asetukset ..............................................5-79
 TuulilasinByttR (HUD) .................................................5-78
TBmBn ohjekirjan kByttBminen ....................................2-02
TByttRmBBrBt (voiteluaineet) ...................................... 9-09

UlkolBmpRtilan mittari ....................................................5-44
Ulkopuolen hoito ..............................................................8-73
 Korin hoito ....................................................................8-73
 Sisustuksen hoito .......................................................8-77
Ulkopuolen varusteet ................................................... 5-136
 Kattoteline ................................................................. 5-136
Ulkopuoli (edestB) .......................................................... 3-06
USB-laturi ........................................................................ 5-131

Vaaralliset ajo-olosuhteet ........................................... 6-122
Vaatimustenmukaisuusvakuutus ................................. 9-16
VakionopeudensBBdin .....................................................6-58
 Palaaminen vakionopeuteen yli 

30 km/h nopeudessa ................................................ 6-61
 TilapBinen kiihdyttBminen 

vakionopeudensBBtimen ollessa kBytRssB............6-65
 Vakionopeuden asettaminen ....................................6-59
 Vakionopeuden kasvattaminen ............................... 6-60
 Vakionopeuden vBhentBminen ................................ 6-60
 VakionopeudensBBtimen kytkin ...............................6-59
  VakionopeudensBBtimen poistaminen 

kBytRstB ....................................................................... 6-61
Valaistu POWER-painike ................................................6-05
Valot ..................................................................................5-90
 Ajovalojen asento ........................................................ 5-91
 Ajovalojen saattotoiminto .........................................5-90
 Akun sBBstRtoiminto ..................................................5-90
 Etusumuvalot ..............................................................5-94
 Kaukovalojen kByttBminen ........................................5-92
 Seisontavalojen asento .............................................. 5-91
 Suuntavilkut .................................................................5-93
 Takasumuvalo .............................................................5-94
Vanteen vaihtaminen .....................................................8-32
Varoitus- ja merkkivalot ................................................5-69
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